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POVZETEK
Parlamentarna oblika oblasti pomeni poskus uresničevanja zahteve po deljeni oblasti,
vendar v nekoliko omiljeni obliki. Najprej se je razvila v Angliji, kjer je dobila izdelano
podobo ţe ob koncu 19. stoletja, pozneje pa tudi na evropski in drugih celinah, saj
danes velja za najbolj razširjeno obliko oblasti.
Kljub razlikam, ki so nastale v razvoju sodobnega parlamentarizma, lahko kot splošno
značilnost za to obliko oblasti označimo odnos med parlamentom in vlado.
V prvem delu diplomskega dela so obravnavani dileme in perspektive
parlamentarizma, vloga parlamenta v demokraciji ter njegovo oblikovanje in način
dela. Osrednji del diplomskega dela pa je primerjava parlamentarnega sistema v
Sloveniji in Avstriji. Analizirani in medsebojno primerjani so zgodovinski razvoj obeh
parlamentov, politične stranke, ki ju sestavljajo, na podlagi analize podatkov zadnjih
volitev pa je predstavljena tudi sestava zadnjega drţavnega zbora.
Ključne besede: parlamentarni sistem, parlamentarna oblika oblasti,
parlamentarizem, parlament, demokracija, politične stranke, volitve, drţavni zbor
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ZUSAMMENFASSUNG
Die parlamentarische Form der Regierung ist ein Versuch zur Verwirklichung der
Forderung nach einer geteilten Regierung, aber in ein wenig milderer Form. Sie
entwickelte sich zuerst in England, wo sie schon am Ende des 19. Jahrhunderts ihre
endgültige Form annahm, später kam der Parlamentarismus auch auf den
europäischen Kontinent und andere Kontinente.
Die parlamentarische Form der Regierung ist heute die meist verbreitete Form
politischer Macht. Trotz aller Unterschiede bei der Entwicklung des gegenwärtigen
Parlamentarismus, können wir als das allgemeine Merkmal für diese Form der
politischen Macht die Beziehung zwischen dem Parlament und der Regierung
bezeichnen.
Im ersten Teil der Diplomarbeit werden die Dilemmas und Perspektiven des
Parlamentarismus, die Rolle des Parlaments in der Demokratie, der Aufbau des
Parlaments und seine Arbeitsweise beschrieben. Einen wesentlichen Teil der
Diplomarbeit stellt der Vergleich des parlamentarischen Systems Sloweniens und
Österreichs dar. Die beiden Systeme werden analysiert und miteinander verglichen,
ihre historische Entwicklung und die politischen Parteien im Nationalrat werden
vorgestellt. Es werden auch die Daten der letzten Wahlen analysiert und die letzte
Zusammensetzung des Nationalrates der beiden Länder vorgestellt.
Schlüsselwörter: parlamentarisches System, parlamentarische Form der
Regierung, Parlamentarismus, Parlament, Demokratie, politische Parteien, Wahlen,
Nationalrat
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UVOD

(Einleitung)

Opredeljeno področje, ki ga bom v diplomskem delu raziskal, je parlamentarni sistem
v Sloveniji in Avstriji. Parlamentarna oblika oblasti je danes značilna za večino drţav
po svetu. Vsaka drţava ima svojo poimenovanje za parlament, tako se npr. v Nemčiji
imenuje Bundestag, v Španiji Cortes, na Danskem Folketing, v ZDA Kongres, na
Švedskem Riksdag, v Mongoliji Rural, v Iranu Medţilis itd.
Iz obče izobrazbene zakladnice vemo, da se je glede porazdelitve oblastnih funkcij v
drţavi znameniti Rousseau (Grad, 1996, 37; 1999, 168) zavzemal za enotnost oblasti,
češ da je ni mogoče deliti med različne organe, ker je izraz suverenosti ljudstva, ki
skupini izbrancev podeljuje vsakokratni oblastni mandat. To načelo je v praksi
redkokdaj zaţivelo, denimo v Švici in socialističnih ustavnih ureditvah.
Nasprotno sta Lock in Montesquieu (http://pub.lex-localis.info) zagovarjala načelo
delitve (ločitve) oblasti, ki je bilo po vzoru ameriške in francoske ustavne ureditve
podlaga večine sodobnih ustav. Bistvo »oblastvene separacije« je v relativni
samostojnosti in neodvisnosti drţavnih organov, npr. parlamenta, vlade in sodstva, ki
morajo konstruktivno sodelovati in ne smejo, preprosto povedano, zrasti drug
drugemu čez glavo. Zato je med njimi vzpostavljen poseben »politični mehanizem«,
ki ga običajno imenujejo sistem zavor in ravnovesij, vendar pa bi bilo primerneje
govoriti o sistemu medsebojnega nadzora in vzpostavljanja ravnovesij med različnimi
vejami oblasti. Tako ima parlament (zlasti opozicija) pravico in dolţnost nadzorovati
vlado, sodstvo, ustavno sodišče, varuh človekovih pravic in avtonomni mediji morajo
biti neodvisni, pomembni pa so tudi širok spekter civilne druţbe in drugi dejavniki, ki
zagotavljajo demokracijo.
Omejitev drţavne oblasti in njen nadzor na strani ljudstva sta gonilni sili
konstitucionalizma, po katerem naj bi ustava kot vrhovni pravni akt jamčila, da je
politika nenehno na zategnjenih vajetih v rokah drţavljank in drţavljanov. Bistvo
politike bi namreč moralo biti zagotavljanje boljšega ţivljenja za čim več ljudi, eden
izmed predpogojev za dosego tega cilja pa je učinkovito in prijazno delovanje
drţavne uprave, ki vzbuja zaupanje in posledično neguje patriotizem. Edino legitimno
opravičilo za obstoj katere koli oblasti je obča, ljudska volja, zato se ji morajo
oblastniki nenehno podrejati in se ne bi smeli nikdar postaviti nad njo ali celo proti
njej. Beseda minister namreč v latinščini pomeni sluţabnika in nikakor ne gospodarja
ali česa podobnega.
Delitev oziroma ločitev oblasti je eno od treh temeljnih načel sodobnih ustavnih
ureditev drţavne organizacije, poleg katerega Grad (1996, 37; 1999, 168) navaja še
načelo suverenosti ljudstva in načelo demokratičnosti. Meni, da mora biti oblast v
skladu s tema dvema ustavnima načeloma postavljena od ljudstva in mora delovati
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po njegovi volji. To zagotavljajo volitve, ki vsakič postavijo novo razmerje sil v drţavi
in s tem moţnosti njihovega vpliva na delovanje drţavne organizacije.
1.1

IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
(Ausgangssituation)

Skozi zgodovino je parlament postopoma izpodrinil suverena, ki je odločal o vseh
javnih zadevah. V srednjem veku je najprej nastal parlament, da bi usklajeval
decentralizacijo in pogosto prekrivajoče se oblasti. Med 12. in 16. stoletjem so
najprej od preprostega svetovanja suverenu ti organi prišli do nadzora nad njegovim
delovanjem, sčasoma pa so ga ţe lahko tudi zavirali. V parlament so se vključevali
tudi različni mestni predstavniki. Do razvoja je prišlo predvsem zaradi potrebe
suverena, ki si je prizadeval povečati svojo legitimnost s soglasjem predstavnikov
obrobnih, vendar pomembnih oblasti. V 16. in 17. stoletju so monarhi okrepili svojo
oblast, to pa je vodilo do slabitve moči parlamentov. To se ni zgodilo le v Angliji,
katere parlament je pozneje tudi postal vzorec za preporod drugih parlamentov. V
19. stoletju so začele nastajati demokracije, monarhične ureditve so se počasi
umikale, parlamenti pa so začeli nadzorovati vlado.
Novi parlamenti so postopoma pridobivali nadzor nad vlado, pridobili pa so tudi
pravico do oblikovanja zakonodaje. Prehod od parlamenta, ki je bil le golo
predstavništvo, do parlamenta s funkcijo vladanja, je popolnoma spremenil
pojmovanje predstavništva. Danes parlament predstavlja drţavljane in jim tudi vlada,
ker pa opravlja dve funkciji, prihaja do napetosti. Prevladujoča prvina sodobnih
parlamentov kot predstavniških skupščin je uveljavljanje nadzora nad vlado, politične
odločitve pa morajo sprejemati tako, da zagotavljajo njihovo ujemanje z voljo
ljudstva. Sodobni parlament je v marsičem še vedno podoben srednjeveškemu (npr.
zaradi predstavništva, pluralizma, skupščinske narave), vendar pa sta zanj značilni
predvsem stalnost in samostojnost, oblikovan je z volitvami z namenom zastopanja
druţbenega mnenja, in ne druţbene skupine.
V diplomskem delu se bom osredinil na slovenski in avstrijski parlamentarni sistem.
Ker ga pišem pri predmetu Nemški jezik, ne gre le za primerjavo obeh
parlamentarnih sistemov, ampak tudi za primerjavo poimenovanj v obeh jezikih.
1.2

NAMEN IN CILJI
(Absicht und Ziele)

Namen diplomskega dela je preučiti in primerjati razvoj slovenskega in avstrijskega
parlamentarnega sistema od njunih začetkov do danes ter ob tem zbrati strokovne
izraze in terminologijo v obeh jezikih.
V prvem delu analize bom raziskoval in preučil parlamentarizem na splošno, vlogo
parlamenta v demokratičnem razvoju ter njegovo strukturo in način dela. V
nadaljevanju analize bom predstavil njegov zgodovinski razvoj in sodobno sestavo v
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obeh drţavah. Ker so pred kratkim v obeh drţavah potekale volitve za vstop v
drţavni zbor, bom v diplomsko delo vključil tudi analizo teh volitev.
Parlamentarna sistema Slovenije in Avstrije sta si zelo podobna, med njima pa so tudi
precejšnje razlike. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, katere so njune podobnosti in
razlike. Osredinil se bom tudi na morebitne jezikovne posebnosti v nemškem jeziku
ter razlike med nemškimi in avstrijskimi izrazi.
1.3

NAČIN IN METODA DELA
(Methodologie)

Da sem prišel do podatkov, na podlagi katerih sem lahko opravil analizo in napisal
diplomsko delo, sem uporabil naslednje metode in tehnike:
1) Zbiranje virov
Z zbiranjem virov sem skušal kar najširše zajeti izbrano raziskovalno področje in
dobiti širši pogled na izbrano problematiko preučevanja.
2) Analiza primarnih virov
Z analizo slovenskih in nemških primarnih virov oz. formalnih dokumentov sem
preučil relevantne zakone, statute in pravilnike političnih strank in parlamentarni
sistem v obeh drţavah.
3) Analiza sekundarnih virov
S (kritično) analizo sekundarnih virov, kot so knjige, članki, raziskovalna poročila in
programi, sem skušal pridobiti kar največ podatkov za izbrano področje. Prav tako
sem to metodo uporabil za teoretski okvir na področju koncepta sestave parlamentov
v Sloveniji in Avstriji.
4) Analiza (uradnih) statistik
Pri tem sem uporabil analizo dozdajšnje statistike, ki vključuje volilni rezultat in
javnomnenjske podatke.
5) Opisna metoda
Opisno metodo sem uporabil pri opisovanju in razlagi temeljnih pojmov. Za
razumevanje problema je namreč potrebno poznavanje pojava in strukture, v okviru
katere problem preučujemo.
6) Raziskava jezikovnega dela
Ob pregledu strokovne literature v nemškem jeziku sem primerjal nemške strokovne
izraze s slovenskimi prevodi. Pri tem sem uporabljal slovarje v knjiţni in digitalni
obliki ter v spletu. Nekatere nemške prevode, ki jih nisem našel v slovarjih, sem
prevajal ob podpori spletnih strani, pri čemer sem upošteval primere z (naj)več
zadetki. Na splošno je bil internet izčrpen vir podatkov, na podlagi katerega sem
prišel tudi do aktualnih podatkov, npr. v zvezi s političnimi strankami.
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1.4

STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
(Struktur der Diplomarbeit)

Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. V uvodu je predstavljena tema,
opredeljeni pa so tudi cilji ter namen in predmet raziskave. V tem delu je
predstavljena tudi metoda dela. V drugem poglavju so predstavljeni dileme in
perspektive parlamentarizma, teoretična izhodišča parlamentarnega sistema in
njegova vloga v demokratičnem razvoju. V tretjem poglavju so teoretično
predstavljeni struktura in oblikovanje parlamenta ter tudi način dela parlamenta. V
četrtem poglavju je predstavljena analiza izbranih parlamentarnih sistemov. Analitični
del je sestavljen iz treh delov. V prvem je z zgodovinsko-deskriptivno metodo
prikazan opis razvoja preučevanih parlamentarnih sistemov, ki je namenjen za
razumevanje njihovega opredeljevanja in tudi za predstavitev parlamentarnih
sistemov v obeh drţavah danes. Drugi del analitičnega dela se nadaljuje v petem
poglavju in predstavlja sestavo parlamenta v omenjenih drţavah, stranke, ki ju
sestavljajo, in analizo zadnjih volitev v drţavni zbor, ki so bile leta 2008. V tretjem
delu analize so podane ključne ugotovitve, podobnosti in razlike parlamentarnih
sistemov kot tudi jezikovne posebnosti.
V diplomskem delu primerjam slovenske in nemške strokovne izraze s področja
parlamentarnega sistema, njegovega delovanja in temeljnih nalog predstavniškega
telesa. Nemški izrazi so navedeni v oklepaju poleg slovenskega besedila. Vsi prevodi
pojmov so zbrani tudi v prilogi v slovensko-nemškem in nemško-slovenskem slovarju
poimenovanj.
Kot sem ţe omenil, sem do večine nemških izrazov prišel na podlagi primerjave
nemških strokovnih besedil s slovenskimi. Pri prevajanju sem si pomagal z
enojezičnimi in dvojezičnimi slovarji ter z izrazi na nemških spletnih straneh.
Strokovne izraze sem zbiral po določenem sistemu. Nemške prevode samostalnikov
sem navedel v oklepaju brez člena, v prvem sklonu ednine ali mnoţine glede na
obliko v slovenskem besedilu. Včasih je pred njim pridevnik ali predlog, ki zahteva
drug sklon (npr. rodilnik ali dajalnik mnoţine). V slovarju poimenovanj so vsi
samostalniki v nemškem jeziku zapisani z določnim členom, za samostalnikom, ter
obliko v rodilniku in v mnoţini, če se ta uporablja. Nekatere navedbe nemških
glagolov v oklepaju so v času, v katerem je slovensko besedilo (npr. v sedanjiku ali
nesestavljenem pretekliku). Takrat so uporabljeni z osebkom. Če je glagolska oblika v
oklepaju v pretekliku, je v opombi tudi oblika glagola v nedoločniku. V slovarju
poimenovanj so vsi glagoli v nedoločniku, ki mu sledita obliki v nesestavljenem in
sestavljenem pretekliku. Ker se trpnik v nemščini uporablja pogosteje kot v
slovenščini, so nekateri glagoli v oklepaju tudi v trpniku (v sedanjiku ali
nesestavljenem pretekliku). V slovarju poimenovanj so zapisane oblike v vseh treh
časih. Nekatere oblike v trpniku so z modalnim glagolom. Nemško besedilo je v
diplomskem delu zapisano s poševno pisavo. Na določenih mestih sem se pri izbiri
nemškega strokovnega izraza odločil za samostalnik, čeprav je v slovenskem besedilu
glagol. V slovarju poimenovanj sem poleg zapisa samostalnika navedel še glagol z
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vsemi prej omenjenimi oblikami. Kratice so razloţene v opombah in v slovarju krajšav
v prilogi diplomskega dela.
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2

PARLAMENTARIZEM – DILEME IN PERSPEKTIVE
(Parlamentarismus – Dilemmas und Perspektiven)

Parlamentarizem je skupno ime za različne, pogosto medsebojno različne oblike
sodobne demokracije. To, kar danes razumemo pod pojmom parlament, je
predstavniško telo (Volksvertretung), izbrano na svobodnih, neposrednih, tajnih in
tekmovalnih volitvah (freie, direkte, geheime Wettkampfswahlen). Predstavniki v
parlamentu dobijo svoj mandat (Mandate erteilen) na volitvah na temelju splošne in
enake volilne pravice (auf Grund des allgemeinen und gleichen Wahlrechts), svobode
političnega zdruţevanja (Freiheit der politischen Zusammenführung) in svobode
mišljenja brez drţavne prisile in vpliva (Gedankenfreiheit ohne Zwang und Einfluss
des Staates). Parlamentarizem lahko demokratično deluje le v razmerah pravne
drţave, v ustavni demokraciji.
Parlamentarizem je zelo kompleksna tema s številnimi razseţnostmi. Sodobni
parlamenti so visokostrukturirane in multifunkcionalne institucije sodobne, mnoţične,
predstavniške demokracije. Na njihovo oblikovanje in delovanje vplivajo različni
procesi in razmere v druţbi (Gesellschaftsverhältnisse), zato jih ne moremo
obravnavati kot popolnoma neodvisne institucije.
Z razvojem političnega pluralizma (Parteiendemokratie), večstrankarskega sistema
(Mehrparteiensystem) in parlamentarne demokracije (Parlamentardemokratie) v tako
imenovanih postsocialističnih drţavah (postsozialistische Staaten), ki v večini
primerov nimajo skoraj nikakršne parlamentarne tradicije in izkušenj niti
parlamentarne kulture, se mnoga vprašanja zastavljajo na drugačen način kot v prej
omenjenih okoljih. Zato so naloge parlamenta (Aufgaben des Parlaments) še
odgovornejše in zahtevnejše (verantwortlicher und schwieriger).
V parlamentih so na podlagi razmerja poslanskih mandatov posameznih strank
(Verhältnisse der Abgeordnetenmandate einzelner Parteien) izraţena razmerja
političnih moči (Verhältnisse der politischen Mächte), kakor se je izoblikovala na
splošnih, večstrankarskih volitvah (allgemeine Mehrparteienwahlen). Volitve so
politična legitimizacija demokratične oblasti (parlamenta). Vendar to samo po sebi ni
zadosti. Demokratično izvoljena oblast se mora stalno in znova legitimirati. Pri tem pa
mora zlasti računati s tem, kako oblast izvršuje (Macht ausüben), kar je pogoj
ohranitve njene politične legitimnosti (Erhaltung politischer Legitimität).
Temeljna in nenadomestljiva naloga parlamenta je, da najvišje telo političnega
predstavništva oblikuje obče interese, ki pa v političnem pluralističnem sistemu
nastajajo le aposteriorno, v demokratičnem procesu (Kranjc, 1991, 7–10).
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3

PREDSTAVNIŠKO TELO KOT DEJAVNIK DEMOKRACIJE

3.1

PREDSTAVNIŠKO TELO
(Volksvertretung)

(Volksvertretung als Demokratiefaktor)

Z izrazom predstavniško telo splošno označujemo kolegijski organ (Kollegialorgan), ki
predstavlja ljudi v neki skupnosti (drţavi, lokalni skupnosti) (Menschen einer
Gemeinschaft) in je praviloma voljen. Predstavniško telo lahko predstavlja le del take
skupnosti (stanove, interesne skupine in podobno), praviloma pa predstavlja vse
člane skupnosti (splošno predstavniško telo). Predstavniško telo je v sodobnih
demokratičnih ureditvah eden temeljnih oziroma najvišjih organov drţavne oblasti
(höchstes Organ der Staatsgewalt) in je nosilec zakonodajne veje oblasti1 (Träger der
gesetzgebenden Gewalt). Zato ga uvrščamo med t. i. ustavne organe
(Verfassungsorgane), tj. med drţavne organe (Staatsorgane), ki so nujni za drţavno
delovanje
(für
die
Staatstätigkeit
erforderlich)
in
ustavno
obvezni
(verfassungspflichtig). Drţava mora imeti tak organ in ga tudi ne more odpraviti, ne
da bi spremenila ustavo. Predstavniško telo je kot ustavni organ del ustavne
organizacije drţavne oblasti, zato je neodvisen od drugih organov in trajen (von
anderen Organen unabhängig und dauerhaft), ker ga ni mogoče odpraviti
(abschaffen). Kot drţavni organ je torej predstavniško telo stalno (ständig), njegovi
člani pa se menjavajo (Mitglieder werden gewechselt).
Na drţavni ravni običajno uporabljamo izraz predstavniško telo za drţavni organ, ki
predstavlja ljudstvo kot celoto (Volk als Ganzheit) in sprejema najpomembnješe
odločitve v druţbi (die wichtigsten Entscheidungen treffen). Gre torej za organ, ki je
oblikovan tako, da predstavlja drţavljane (Staatsbürger vorstellen) in je v njem
utelešena volja ljudstva kot suverena (den Willen des Volkes als Souverän
verkörpern). Ker ta organ praviloma opravlja zakonodajno funkcijo (Gesetzgebung
ausüben) kot svojo najpomembnejšo funkcijo, se imenuje zakonodajno telo
(Gesetzgeber). To sicer ni nujno, ker predstavniški organ nima vselej zakonodajnih
pristojnosti (Gesetzgebungskompetenzen), temveč lahko opravlja tudi druge funkcije.
Zakonodajno telo je torej drţavni organ, ki sprejema zakone (Gesetze beschließen2)
kot (poleg ustave) najpomembnejše pravne akte (Rechtsakte), katerih vsebina so
najpomembnejše druţbene odločitve (Gesellschaftsentscheidungen). V sodobnih
demokratičnih drţavah je zakonodajno telo vedno hkrati tudi splošno predstavniško
telo, moţno pa je, da opravlja zakonodajno funkcijo kak drug drţavni organ, lahko
celo individualni drţavni organ. Zdaj je to izjema, medtem ko je bilo v preteklosti
1

Zakonodajna oblast (gesetzgebende Gewalt/Gesetzgebung/Legislative ) sestavlja z izvršilno oblastjo
(vollziehende Gewalt/Exekutive) in s sodno oblastjo (rechtsprechende Gewalt/Rechtsprechung/
Judikative) eno od treh neodvisnih oblasti. Zakonodajna oblast je pristojna za posvetovanje
(Beratung) in sprejemanje (Verabschiedung) zakonov in tudi kontrolira delovanje izvršilne in sodne
oblasti.
2
Tudi erlassen, verabschieden
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običajno, da je zakonodajno funkcijo opravljal monarh. Za sodobno predstavniško in
zakonodajno telo se uporablja tudi izraz parlament, ki je sprva označeval samo
predstavniško telo v Angliji, pozneje pa se je z razvojem parlamentarne demokracije
tudi drugod uveljavil kot splošno ime za predstavniško oziroma zakonodajno telo.
Vendar ima tak organ po navadi v posamičnih drţavah tudi posebno ime, npr.
skupština, sabor, sobranje, sejm, kongres, cortes, riksdag in podobno (Grad, 2000,
73, 74).
3.2

RAZVOJ PREDSTAVNIŠKEGA TELESA
(Entwicklung der Volksvertretung)

Z zgodovinskega vidika se je parlament najprej razvil v Angliji, med sodobnimi
parlamenti ima pomembno mesto tudi ameriški kongres, na evropski celini pa zlasti
francoski parlament.
V Angliji se je izraz parlament uporabljal ţe s stanovsko skupščino
(Standesversammlung), ki se je začela sestajati ob koncu 13. stoletja in so jo
sestavljali najprej samo visoki plemiči in duhovniki ter predstavniki niţje duhovščine,
kmalu pa tudi predstavniki grofij, mest in trgov (bestehen aus hohen Adligen,

Priestern, Vertretern niedrieger Priesterschaft und Vertretern von Grafschaften,
Städten und Märkten). Stanovska skupščina se je sestajala skupaj in tudi skupaj
odločala (sich treffen, um zusammen zu entscheiden). Ţe v prvi polovici 14. stoletja

pa se je namesto tridelne sestave tega telesa uveljavila dvodelna sestava, in sicer na
eni strani z visokimi plemiči in duhovniki (Lords Temporal in Lords Spiritual), na drugi
pa s predstavniki grofij, mest in trgov (Commons), kajti niţje plemstvo se je ţe kmalu
začelo sestajati posebej. V 14. stoletju je spodnji dom začel voliti predsedujočega
(Vorsitzenden wählen), prek katerega je tudi komuniciral s kraljem.
Angleški parlament je ţe od začetka pomenil omejitev kraljeve oblasti (Beschränkung
königlicher Macht), sprva šibko, pozneje pa vse močnejšo. Kralj je bil vezan na
parlament najprej pri obdavčevanju prebivalstva (Besteuerung der Bevölkerung),
zato je moral sklicati parlament (Parlament einberufen) vsakič, kadar je potreboval
dodatna denarna sredstva za svoje načrte. Pozneje je začel parlament sodelovati s
kraljem (zusammenarbeiten) tudi pri izdajanju novih zakonov (Verabschiedung neuer
Gesetze) in spreminjanju dotedanjih (Änderung bestehender Gesetze). Parlament je
od kralja sčasoma prevzel vse funkcije.
Najprej je parlament zgolj naslavljal na kralja poslanice (Botschaften), s katerimi je
izraţal ţelje, naj kralj na določen način uredi kaka vprašanja. Pogosto je ugoditev
poslanici postavljal kot pogoj, da bo kralju odobril finančna sredstva. V prvi polovici
15. stoletja pa se je ţe uveljavila praksa, da je kralj izdal tak zakon, kot ga je
predlagal parlament. Na prehodu v 16. stoletje se je poloţaj parlamenta ţe tako
okrepil, da je kralju pošiljal poslanice v obliki izdelanega predloga zakona, h
kateremu je kralj lahko samo dal soglasje ali pa ga odrekel. S tem je parlament dobil
pravico do zakonodajne iniciative, ki jo je kralj lahko samo sprejel ali zavrnil v celoti
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(absolutni veto kralja). Zakonodajno funkcijo sta od takrat naprej izvajala parlament
in kralj skupno. Končno pa je parlament v celoti prevzel zakonodajno funkcijo, v
kateri sodeluje kralj samo še s svojo potrditvijo (sankcijo), ki pa je po ustavnem
običaju sploh ne sme odreči.
Razvoj parlamentarizma drugod po Evropi je bil drugačen kot v Angliji, saj
srednjeveška stanovska skupščina v absolutni monarhiji niti zdaleč ni bila tako
pomembna kot parlament v Angliji. Parlament po angleškem vzoru se je začel v
celinski Evropi zelo počasi uvajati šele v prejšnjem stoletju. V sodobnem pomenu se
je uveljavil večinoma šele po prvi svetovni vojni. Najznačilnejši je primer Francije,
kjer sta bila vloga in pomen stanovske skupščine zelo majhna, dokler se ni v veliki
francoski revoluciji leta 1789 tretji stan razglasil za narodno skupščino
(Volksversammlung), ki je bila zametek sodobnega parlamenta. Vendar pa so se
njena vloga in pomen ter struktura v burnem ustavnem razvoju v Franciji večkrat
spreminjali, tako da o izrazitejši kontinuiteti lahko govorimo šele od uvedbe ustavne
ureditve tretje republike (od leta 1875) dalje (Grad, 2000, 74, 75).
3.3

DEMOKRACIJA IN LJUDSKO PREDSTAVNIŠTVO
(Demokratie und Volksvertretung)

Ko danes govorimo o demokratičnem sistemu, najpogosteje pomislimo na t. i.
parlamentarno demokracijo zahodnega tipa.
Vendar samo dejstvo, da je v nekem sistemu demokratično izvoljeno predstavniško
telo – parlament, ki je ustavno opredeljen kot osrednje oblastno telo in nosilec
zakonodajne oblasti,3 le malo pove o obstoju in ravni demokracije v določeni drţavi.
Značilnost sodobnih druţb je, da so izrazito kompleksne in notranje strukturirane.
Njihova kompleksnost, zapletenost, velikost in strukturiranost preprečujejo, da bi se
lahko vsi ljudje stalno neposredno vključevali v procese druţbenega in političnega
odločanja. Zato se v druţbah oblikujejo mehanizmi in načini, ki omogočajo vsaj
njihovo občasno ali periodično vključevanje v procese odločanja ter sodelovanja v
njih. Razvili so se različni mehanizmi neposrednega odločanja, zlasti pa predstavniška
telesa in številne druge oblike posrednega odločanja.
Sodobno demokracijo in njena načela bi lahko opredelili kot:
pravno opredeljeno vladavino (Regierungszeit) omejene večine (beschränkte
Mehrheit), v kateri je poudarjena zagotovljena zaščita manjšin (Schutz der
Minderheiten);
3

Zakonodajna oblast (gesetzgebende Gewalt/Gesetzgebung/Legislative ) sestavlja z izvršilno oblastjo
(vollziehende Gewalt/Exekutive) in s sodno oblastjo (rechtsprechende Gewalt/Rechtsprechung/
Judikative) eno od treh neodvisnih oblasti. Zakonodajna oblast je pristojna za posvetovanje
(Beratung) in sprejemanje (Verabschiedung) zakonov in tudi kontrolira delovanje izvršilne in sodne
oblasti.
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volilne procedure in mehanizme, ki zagotavljajo demokratičnost volitev in
demokratično naravo odločanja (Demokratie bei den Wahlen und
demokratische Entscheidungsart);
predstavniške mehanizme odločanja in predstavniška telesa, ki se oblikujejo
na podlagi pluralnih demokratičnih volitev.
V demokratičnih druţbah mora obstajati in biti zagotovljena moţnost demokratične
zamenjave trenutno vladajoče oblasti.
V predstavniških telesih se torej izraţa razmerje med političnimi strankami v druţbi,
kakršno se je izrazilo na vsakokratnih volitvah. Ker oblast v demokratičnih druţbah
običajno temelji na načelu ljudske suverenosti, je predstavniško telo v političnem
sistemu po navadi opredeljeno kot nosilec ljudske suverenosti in izraz volje ljudstva
(Träger der Volkssouveränität und Ausdruck des Volkswillen). V predstavniških telesih
parlamentarna večina lahko uveljavlja svojo voljo s preglasovanjem (seinen Willen
durch Überstimmung durchsetzen), vendar je večinsko odločanje praviloma omejeno.
Pravni sistem tako izrecno zagotavlja zaščito različnih druţbenih manjšin, prav tako
pa predvideva tudi posebne postopke (Sonderverfahren) za odločanje o posameznih
zadevah (Entscheidung über einzelne Angelegenheiten) (Ţagar v: Kranjc, 1991, 1–3).
3.4

DEMOKRACIJA KOT PROCES
(Demokratie als Prozess)

Demokracije ne pojmujemo statično, ampak jo opredeljujemo kot dinamičen druţbeni
proces, katerega značilnosti in vsebine se v času in spremenjenih okoliščinah
spreminjajo.
Prav v konfliktnih situacijah se namreč najbolj izkaţeta vitalnost posameznega
političnega sistema in njegova sposobnost za zagotavljanje demokratičnega razvoja.
Zgodovinske izkušnje kaţejo, da sta relativni druţbeni mir in stabilnost pomembna
elementa in pogoj demokratičnega razvoja in da je brez njunega obstoja
demokratični razvoj precej oteţen ali celo nemogoč (Ţagar v: Kranjc, 1991, 3).
3.5

INSTITUCIONALIZACIJA DEMOKRACIJE
(Institutionaliesierung der Demokratie)

Pomemben element demokracije je tudi njena institucionalizacija. Ţe beţen pregled
pokaţe, da so vse demokracije sodobne dobe ustavne demokracije (konstitutionelle
Demokratie). Sodobno demokracijo lahko pojmujemo kot sistem pravic in določenih
omejitev, ki zagotavlja delovanje in dolgoročen obstoj demokratičnega modela,
ustavnost pa lahko opredelimo kot poskus institucionaliziranja takih druţbenih
pogojev in mehanizmov, ki v praksi omogočajo uresničevanje koncepta omejene
oblasti.
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Modeli demokracije so tako zlasti struktura določenih pravil (Regeln), ki opredeljujejo
postopke in načine ravnanja, ki zagotavljajo določeno kohezivnost, trdnost in
predvidljivost modela ter s tem opredeljujejo in omogočajo tudi njegovo stabilno
delovanje.
Omejitve demokracije oz. posameznih demokratičnih pravic posameznih subjektov so
pomembni dejavniki in pogoj obstoja demokracije. Demokracija je namreč vedno le
relativna in demokratične pravice slehernega subjekta so v demokratičnem sistemu
omejene z demokratičnimi pravicami drugih subjektov. Uveljavljanje absolutne
večinske demokracije bi kaj kmalu pomenilo njen konec, saj bi subjekt, ki bi na prvih
volitvah dobil potrebno večino, ukrenil vse, da bi pridobljeno oblast obdrţal tudi, ko
na volitvah ne bi več mogel dobiti večine. Pomembna značilnost demokratičnega
sistema namreč mora biti stalno zagotavljanje pogojev, da lahko subjekt, ki je v
določenem trenutku v manjšini, na podlagi uveljavljenih pravil na naslednjih volitvah
doseţe večino in s tem pridobi oblast (an die Macht kommen) (Ţagar v: Kranjc, 1991,
4).

3.6

STRUKTURA IN OBLIKOVANJE PARLAMENTA
(Struktur und Gestaltung des Parlaments)

Čeprav je morda za predstavljeni koncept predstavništva najprimernejša enodomna
struktura parlamenta (Einkammerstruktur des Parlaments), pa imajo v praksi mnogi
parlamenti sodobnih demokracij dva ali celo več domov (Kammern). V dvodomnem
parlamentu je ob splošnem predstavniškem domu še drugi dom, katerega izvor,
narava in namen ter pristojnosti se od primera do primera razlikujejo, pri čemer bi
glede na izvor in naravo tega doma lahko razlikovali med dvema skupinama: tako je
drugi dom lahko izraz federalne ali regionalne strukture drţave, lahko pa je njegov
obstoj pogojen s specifičnim zgodovinskim razvojem ali s teţnjo, da bi dolgoročno
zagotovili (sichern) stabilnost političnega sistema (Stabilität des politischen Systems).
Z izvorom in naravo oz. namenom drugega doma so pogojene tudi njegove
pristojnosti (Zuständigkeiten), ki so lahko specifične in precej omejene, lahko pa so
opredeljene tudi širše. Oba domova sta lahko enakopravna (gleichberechtigt), lahko
pa se njune pristojnosti tudi razlikujejo, pri čemer so pristojnosti drugega doma
običajno precej omejene (npr. v Franciji, Italiji, Veliki Britaniji itd.). V federalno ali
regionalno urejenih drţavah je drugi dom izraz uveljavljanja specifičnega poloţaja in
vloge federalnih ali drugih teritorialnih enot, zagotavljal pa naj bi njihovo
enakopravnost.
Ustavodajalec (Verfassungsgeber) naj bi v vsakem konkretnem primeru presodil
(beurteilen), kakšna struktura parlamenta (Struktur des Parlaments) je za posamezno
druţbo v določenem obdobju najprimernejša, sprejeti ureditvi pa mora prilagoditi tudi
način oblikovanja parlamenta. Skladno s pojmovanjem sodobne demokracije bi bilo
treba v parlamentu v večstrankarskih sistemih (Mehrparteiensystem) poleg
zastopanja in izraţanja pluralne politične strukture zagotoviti tudi zastopanje različnih

11

druţbenih manjšin (Vertretung von verschiedenen Gesellschaftsminderheiten) in
izraţanje njihovih specifičnih intersov (Ţagar v: Kranjc, 1991, 7, 8).
3.7

ZNAČILNOSTI IN OBLIKOVANJE VEČSTRANKARSKEGA PARLAMENTA
(Merkmale und Gestaltung des Mehrparteienparlaments)

Volilni sistem (Wahlsystem) naj bi torej ob oblikovanju parlamenta zagotovil zlasti
njegovo večstrankarsko strukturo (Mehrparteienstruktur), vseboval pa naj bi tudi
»varovalke« (Sicherungen), ki naj bi v parlamentu zagotovile zastopanje – v ustavi in
v pravnem sistemu določenih – specifičnih druţbenih manjšin. Pri tem sta se v
zahodnih demokracijah oblikovala dva temeljna volilna sistema, ki sta teoretično
zasnovana na načelih svobode, pravičnosti in enakopravnosti (Wahlsysteme angelegt
an Grundsätzen der Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung). Gre za
proporcionalni in večinski volilni sitem (Verhältnis- und Mehrheitswahlsystem), ki sta
v posameznih drţavah uveljavljena v več različicah in kombinacijah. Značilnost
prvega sistema je, da ima vsaka politična stranka v parlamentu svojemu volilnemu
deleţu proporcionalen deleţ poslancev (proportioneller Anteil der Abgeordneten), pri
čemer so v posameznih sistemih uveljavljeni tudi različni korektivi. Značilnost
drugega – večinskega sistema (angl. first to pass oz. winner gets all) pa je, da v
posamezni volilni enoti zmagovalec, ki si je zagotovil vsaj en glas več od drugih, dobi
vse mandate – ne glede na deleţ volivcev, ki so za stranko glasovali. Proporcionalni
sistem spodbuja oblikovanje večjega števila političnih strank in politično različnost v
druţbi, medtem ko na drugi strani večinski sistem ustreza zlasti dvostrankarskim
sistemom in krepi vlogo dveh največjih strank.
Tudi v tem primeru velja, da je treba volilni sistem kar najbolj prilagoditi potrebam in
okoliščinam v neki druţbi. Zato se v praksi – zlasti v primeru dvodomnega
parlamenta – uveljavljajo tudi različne kombinacije obeh sistemov. Tako se npr.
splošni predstavniški dom lahko oblikuje po proporcionalnem sistemu, pri oblikovanju
doma federalnih ali regionalnih enot pa se lahko uveljavlja večinski sistem, ki je v
večjih volilnih enotah, ki volijo več poslancev, lahko kombiniran tudi s
proporcionalnim sistemom (in so torej v teh enotah poslanci izvoljeni v skladu z
deleţem, ki ga posamezne stranke dobijo) (Ţagar v: Kranjc, 1991, 8, 9).
3.8

NAČIN DELA PARLAMENTA
(Arbeitsweise des Parlaments)

V praksi je delo parlamentov in zlasti odločanje v njih v demokratičnih sistemih zelo
podrobno razdeljeno in urejeno. To je pogojeno zlasti z dejstvom, da je prav
formalna demokracija bistven pogoj za obstoj demokracije oz. za demokratično
delovanje sistema. Zato ne preseneča dejstvo, da poslovniki (Geschäftsordnungen) in
procesna pravila (Prozessregeln) parlamentov, njihovih domov (Kammern) ter
različnih stalnih in občasnih delovnih teles (ständige und gelegentliche Arbeitskörper)
podrobno urejajo (regeln) način dela in določajo (festlegen) vodenje sej (Führung
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von Sitzungen) in druga opravila prav z namenom zagotovitve uresničevanja
demokratičnega postopka (Verwirklichung des demokratischen Verfahrens) ter
zavarovanja posameznih udeleţencev (einzelne Teilnehmer versichern) v njem in
preprečitve zlorabe (Missbräuche verhindern).
Poslovniki tako, v skladu z ustavo in veljavno zakonodajo (verfassungsgemäß und
laut gültiger Gesetzgebung), določajo strukturo in način oblikovanja domov in
delovnih teles parlamenta ter volitve njihovih funkcionarjev. Poleg tega določajo
način sklicevanja sej (Berufungsart der Sitzungen) parlamenta, njegovih domov in
delovnih teles ter oblikovanje dnevnega reda (Gestaltung der Tagesordnung) zanje,
način pripravljanja in pošiljanja poslanskih gradiv (Vorbereitung und Versendung des
Abgeordnetenmaterials), ugotavljanje sklepčnosti na sejah (Feststellung der
Beschlussfähigkeit in den Sitzungen), način vodenja sej in potek razprave (Verlauf
der Diskussion) ter pogosto celo trajanje nastopov poslancev (Auftrittsdauer der
Abgeordneten), vlogo ter pravice in dolţnosti predsedujočega (Rolle, Rechte und
Pflichten des Vorsitzenden), zagotavljanje nemotenega poteka dela ter vzdrţevanje
reda in discipline, načine usklajevanja različnih mnenj in predlogov (verschiedene
Meinungen und Vorschläge müssen in Übereinstimmung gebracht werden) ter
oblikovanja skupnih predlogov znotraj posameznega doma ali delovnega telesa ter
usklajevanje različnih stališč (Harmonisierung verschiedener Standpunkte) med
pristojnimi domovi in delovnimi telesi, ugotavljanje in predlaganje stališč (Feststellen
und Vorschlagen von Standpunkten) in odločitev ter način glasovanja (Entschluss
und Abstimmungsart) in ugotavljanja glasovalnih izidov (Feststellung der
Stimmergebnisse) itd. Pri tem praviloma velja, da je nespoštovanje procesnih pravil
(Nichtachtung der Prozessregeln), ki ga lahko ugotavljajo parlament in njegova
delovna telesa ali pristojna redna ali ustavna sodišča, bistvena kršitev demokratičnih
pravil (Verletzung der demokratischen Regeln), ki lahko povzroči celo neveljavnost
sprejetih odločitev (Beschlussungültigkeit von Entscheidungen). Tudi kadar
posamezna odločitev, ki je bila v parlamentu sprejeta ob neupoštevanju procesnih
pravil, kljub opozarjanju opozicije zaradi odločilne vloge parlamentarne večine
(entscheidene Rolle der Parlamentsmerheit), ni spremenjena, pa opozarjanje na
kršitve demokratične procedure v javnosti pomembno zmanjša legitimnost take
odločitve (bedeutende Verringerung der Legitimität der Entscheidungen in der
Öffentlichkeit).
Pri tem velja opozoriti na dejstvo, da poslovniki kljub izjemno pomembni in praviloma
celo odločilni vlogi političnih strank v delu parlamentov njihovo delovanje in vlogo
opredeljujejo le v zelo omejenem obsegu in precej splošno. Vendar pa te in tudi
(navidezne) pomanjkljivosti nadomeščajo uveljavljena splošna in nenapisana pravila,
običaji demokratičnega vedenja in kulture, ki so se oblikovali skozi demokratično
tradicijo posameznih druţb (Ţagar v: Kranjc, 1991, 11, 12).
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3.9

NEFORMALNE IN FORMALNE OBLIKE DELOVANJA V IN OB
PARLAMENTU
(Informelle und formelle Arbeitsweise in und neben dem Parlament)

Poleg strogo formaliziranih oblik delovanja parlamenta so se v demokratičnem
razvoju uveljavile tudi manj formalizirane in celo neformalne oblike delovanja.
Pomemben del političnih dogovorov (politische Vereinbarungen) se odvija zunaj
zasedanj zborov in delovnih teles parlamenta (Versammlungssitzungen und
Arbeitskörper des Parlaments) na neformalnih in druţabnih srečanjih (informelle und
gesellige Treffen), na (pogosto neformalnih) dogovorih (vodstev) političnih strank
(Vereinbarungen der Parteien) ali pomembnih in vplivnih osebnosti v parlamentu
(bedeutende und einflussreiche Persönlichkeiten im Parlament). V procesu
parlamentarnega odločanja in zlasti v predhodnem oblikovanju potrebne večine za
sprejem posameznih odločitev in predpisov (vorläufige Gestaltung der nötigen
Mehrheit für Beschlussfähigkeit von einzelnen Entscheidungen und Vorschriften) se
na različne načine izraţa vpliv skupin za pritisk (lobijev) (Einfluss der Lobbygruppen),
velikega kapitala ter različnih interesnih organizacij in skupin, pa tudi pritisk javnosti
in sredstev javnega obveščanja.
V sodobnih demokratičnih druţbah druţbeno vlogo parlamenta dopolnjujejo in na
nek način tudi kontrolirajo njegovo delovanje različne oblike neposrednega odločanja
ljudi, npr. referendum (Volksabstimmung) in ljudska iniciativa (Volksinitiative), prav
tako pa se v vse kompleksnejših druţbah uveljavljajo tudi različne oblike
(neo)korporativistične demokracije (korporativistische Demokratie), ki v procese
političnega odločanja vključujejo različna profesionalna, strokovna in druga
zdruţevanja drţavljanov (Staatsbürgervereinigungen). Oblike neposrednega
sodelovanja in odločanja drţavljanov (direkte Zusammenarbeit und Erklärungen der
Staatsbürger) so praviloma zelo formalizirane in podrobno urejene (ţe v ustavah),
prav tako pa se z razvojem vse bolj formalizirajo (zlasti v zakonski ureditvi) tudi
različne oblike korporativistične demokracije (Ţagar v: Kranjc, 1991, 12, 13).
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4

ZGODOVINA IN RAZVOJ PARLAMENTA V SLOVENIJI IN
AVSTRIJI

(Geschichte und Entwicklung des Parlaments in Slowenien und Österreich)

4.1

4.1.1

NAČIN OBLIKOVANJA IN STRUKTURA PARLAMENTA REPUBLIKE
SLOVENIJE
(Art der Formung und Struktur des Parlaments der Republik Slowenien)
Razvoj
(Entwicklung)

Volitve v zbor odposlancev slovenskega naroda so potekale na podlagi posebnega
razglasa (Bekanntmachung) IOOF4 z dne 11. septembra 1943. Razglas je uveljavil
splošno volilno pravico (allgemeines Wahlrecht) moških in ţensk, starejših od 17 let.
Do takrat ţenske v predvojni kraljevini (Vorkriegskönigreich) niso imele volilne
pravice. Volitve so potekale po vaseh, trgih, mestih, tovarnah, uradih, podjetjih,
ustanovah ter v okviru bataljonov NOV5 in PO Slovenije.6 Po vaseh, trgih in mestih
oz. v podjetjih se je volil po najmanj en odposlanec in dodatno še odposlanci za
vsakih nadaljnjih 500 prebivalcev oz. zaposlenih.
Na osvobojenem ozemlju (befreites Gebiet) so bile volitve odposlancev opravljene na
javnih zborovanjih, v okupiranih delih Slovenije pa na ilegalnih zborih, ki jih je
skliceval OF.7 V Kočevju je bilo od 1. do 3. oktobra 1943 zbranih 572 tako izvoljenih
odposlancev. Na zboru sta bila izvoljena 120-članski SNOO8 in desetčlansko
predsedstvo (Präsidentschaft) tega odbora (Ausschuss), medtem ko je bila
ustanovitev NKOS9 le deklaratorna, ker je vladne funkcije še naprej opravljal IOOF.
Kljub raznoliki volilni osnovi je zbor odposlancev deloval kot enotno splošno politično
predstavnišvo, ki notranje ni bilo strukturirano (Ribičič, 1978, 39–41).
Volitve v ustavodajno skupščino LR Slovenije10 so potekale 27. oktobra 1946 na
podlagi splošne, enake, neposredne volilne pravice in tajnosti glasovanja (geheime
Abstimmung). V volilnih enotah (Wahlkreise) so bili voljeni kandidati na vsakih
10.000 prebivalcev z relativno večino (relative Mehrheit) (večinski sistem). Pasivno
volilno pravico (passives Wahlrecht) so imeli le drţavljanke in drţavljani LR Slovenije,
uveljavljeno pa je bilo tudi načelo odpoklica poslancev (Abberufung der
4

Izvršni odbor osvobodilne fronte (Exekutivausschuss der Befreiungsfront)
Narodnoosvobodilni boj (Nationalbefreiungskampf)
6
Partizanski odred Slovenije (Partisanenkommando Sloweniens)
7
Osvobodilna fronta (Befreiungsfront)
8
Slovenski narodnoosvobodilni odbor (Slowenischer Nationalbefreiungsausschuss)
9
Nacionalni komite osvoboditve Slovenije (Nationales Komitee der Befreiung Sloweniens)
10
Ljudska republika Slovenija (Volksrepublik Slowenien)
5

15

Abgeordneten). Po razglasitvi ustave LR Slovenije 16. januarja 1947 je ustavodajna

skupščina LRS nadaljevala delo kot redna Ljudska skupščina LRS. Bila je enodomna
(Volksversammlung mit einer Kammer). Zelo pomembno vlogo je ustava dodelila
prezidiju ljudske skupščine, ki je opravljal funkcije vodenja skupščine, nadomeščal
vlogo skuščine med njenimi razmeroma redkimi zasedanji (Tagungen), skrbel pa naj
bi tudi za nadzor nad vlado (Aufsicht über die Regierung). Taka zamisel prezidija se v
praksi ni uspešno uveljavljala niti na zvezni niti na republiški ravni (Šnuderl, 1950,
392, 393).
Ustavni zakon o temeljih druţbene in politične ureditve ter organih oblasti LR
Slovenije iz leta 1953 je uvedel dvodomno ljudsko skupščino (Volksversammlung mit
zwei Kammern), ki sta jo sestavljala republiški zbor (republikanische Versammlung)
in zbor proizvajalcev (Erzeugerversammlung). V republiški zbor so se volili poslanci
na podlagi večinskega sistema v volilnih enotah (Mehrheitsystem in den Wahlkreisen)
na 12.000 volivcev. V zbor proizvajalcev so se volili le zaposleni v proizvodnji,
prevozništvu in trgovini (Beschäftigte in Produktion, Fuhrwesen und Geschäft), in
sicer glede na udeleţbo posameznih gospodarskih področij v skupnem druţbenem
produktu republike. Gre za specifičen način ureditve volilne pravice, ki ne temelji na
številu volivcev, ampak na prispevku k druţbenemu produktu. K uveljavitvi
(Durchsetzung) skupščine sta prispevali ukinitev prezidija in vlade ter ustanovitev
izvršnega sveta (Auflösung des Präsidiums und der Regierung und Gründung des
Exekutivrates), ki naj bi bil v funkciji izvršilnega odbora (Exekutivausschuss) pod
stalnim nadzorom skupščine. Z ukinitvijo prezidija je republika izgubila organ, ki naj
bi opravljal funkcijo šefa drţave.
Po ustavi SR Slovenije iz leta 1963 so republiško skupščino sestavljali republiški zbor
in štirje zbori delovnih skupnosti: gospodarski, prosvetno-kulturni, socialnozdravstveni in organizacijsko-politični. Republiški zbor je štel 120 poslancev,
izvoljenih na pribliţno enako število prebivalcev in v volilnih enotah, v katerih se je
volil po en poslanec. Pred splošnimi in neposrednimi volitvami so bile volitve
kandidatov za republiški zbor v občinskih skupščinah (Gemeindeversammlungen), ki
so volivcem v izvolitev lahko ponudile (zu Wahl anbieten) po enega ali več
kandidatov za eno poslansko mesto (Abgeordnetenplatz). To je bila zanimiva
kombinacija posrednih in neposrednih volitev (unmittelbare11 und mittelbare12
Wahlen). V zbore delovnih skupnosti so lahko bili izvoljeni le zaposleni in funkcionarji
sindikata
(Gewerkschaftsamtsträger)
oz.
druţbenopolitičnih
organizacij
(Gebietskörperschaften) in društev (Vereine). Volitve v zbore delovnih skupnosti so
bile posredne, volile so jih namreč občinske skupščine. Najpomembnejšo vlogo je
imel republiški zbor kot splošno pristojen, ki je enakopravno s pristojnim zborom
delovnih skupnosti sprejemal vse pomembnejše (Entscheidungen treffen/fällen)
odločitve iz pristojnosti skupščine.

11
12

Tudi direkte
Tudi indirekte
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Z dopolnili k Ustavi (Verfassungsergänzungen) SR Slovenije iz leta 1969 je bil ukinjen
organizacijsko-politični zbor (organisatorisch-politische Versammlung wurde
aufgelöst). S temi dopolnili sta se organizacijska struktura in oblikovanje republiške
skupščine prvič bistveno razlikovala od ureditve v drugih republikah. Zbori delovnih
skupnosti so delovali vsak posebej in skupaj kot enoten zbor delovnih skupnosti
(Arbeitsgemeinschaften). Uvedeno je bilo tudi posebno zasedanje delegatov občin s
posvetovalno
funkcijo
(besondere
Gemeindedelegiertensitzung
mit
der
Beratungsfunktion). Volitve oz. delegiranje na to zasedanje je bilo prepuščeno
občinam (Wahlen wurden Gemeinden überlassen).
Ustava SR Slovenije iz leta 1974 je opredelila trodomno republiško skupščino, ki so jo
sestavljali zbor zdruţenega dela, zbor občin in druţbenopolitični zbor. Zbor
zdruţenega dela je bil zamišljen kot osrednji zbor skupščine, zbor občin se je razvil
na podlagi izkušenj zasedanja delegatov občin, druţbenopolitični zbor pa je bil
uveden v strukturo republiške skupščine po zelo polemičnih razpravah šele po javni
razpravi o osnutku ustave (Verfassungsentwurf). Funkcije slednjega so bile po ustavi
omejene na temeljna sistemska vprašanja.
Na podlagi naposredne, enake in splošne volilne pravice so bile izvoljene delegacije v
podjetjih in lokalnih skupnostih
(Delegationen in Unternehmen und
Lokalgemeinschaften), v skupščine pa so člane volile oz. delegirale le delegacije in
občinske skupščine. Zbor zdruţenega dela (Versammlung der assoziierten Arbeit)
republiške skupščine se je oblikoval iz občinskih zborov zdruţenega dela tako, da je
bilo v njem zagotovljeno ustrezno zastopstvo območij in področij druţbenega dela.
Oblikoval se je glede na število zaposlenih, zaradi česar so v njem prevladovali
delegati iz materialne proizvodnje. Pasivna volilna pravica je bila omejena in je niso
imeli vodilni poslovodni delavci, ki niso mogli biti izvoljeni v delavski svet
(Arbeiterrat). V zboru občin je vsaka občina imela po eno mesto, za katero je
delegate določala občinska skupščina oz. njena za ta namen izvoljena skupina
delegatov. V druţbenopolitičnem zboru so bili delegati vodstev druţbenopolitičnih
organizacij, katerih izvolitev so potrjevali občani z neposrednim glasovanjem na
podlagi enotnih kandidatnih list (einige Kandidatenlisten). Kandidacijski postopek je
za vse zbore vodila socialistična zveza, v podjetjih pa zveza sindikatov. V zboru
zdruţenega dela in zboru občin so bili delegati zamenljivi, delegirani so bili za vsako
zasedanje posebej, v druţbenopolitičnem zboru pa so bili voljeni za štiriletni mandat.
Dopolnila k ustavi SFRJ13 iz 1988. leta so uvedla neposredne volitve v republiške
skupščine, ne da bi dopustila spreminjanje njihove trodomne strukture. Dopolnila k
Ustavi SR Slovenije iz let 1989 in 1990 pa so poleg neposrednih volitev omogočila
tudi večstrankarski sistem in njemu prilagojene volitve. Volilni sistem za Skupščino
Republike Slovenije je temeljil na klasičnih načelih volilnega sistema (splošnosti in
enakosti volilne pravice, neposrednih volitvah, svobodni volilni pravici in tajnosti
glasovanja). Kandidiranje je bilo urejeno tako, da so lahko kandidate za poslance

13

Socialistična federativna Republika Jugoslavija (Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien)
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predlagali občani na svojih zborih oz. s podpisovanjem, pa tudi s kandidati in
kandidatnimi listami političnih strank.
V zbor zdruţenega dela so se volili poslanci po enokroţnem večinskem sistemu, v
zbor občin pa po dvokroţnem večinskem sistemu, pri katerem sta bila v drugem
krogu le kandidata, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. V druţbenopolitični
zbor so se volili poslanci po proporcionalnem sistemu na podlagi kandidatnih list
političnih strank in neodvisnih kandidatov. Pri prvih dveh zborih se je glasovalo za
posamezne kandidate na listi, pri druţbenopolitičnem zboru pa je bilo mogoče
glasovati za listo kandidatov posamezne stranke ali za posamezne kandidate na
različnih listah. V prva dva zbora so bili izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov,
v druţbenopolitični zbor pa kandidati strank sorazmerno glede na število glasov, ki so
jih dobili strankina lista in posamezni kandidati. Iz preostankov glasov je bil oblikovan
zbirnik (Sammelakte) na republiški ravni, na podlagi katerega so bili izvoljeni
kandidati po vrstnem redu, ki ga je določila posamezna politična organizacija (t. i.
nacionalna lista). Samo če stranka ni vloţila nacionalne liste, so bili izvoljeni
kandidati, ki so dobili največji deleţ potrebnih glasov za izvolitev v svoji volilni enoti.
Ustavna doplonila so določila splošno pristojnost vseh treh zborov Skupščine
Republike Slovenije in poenostavila moţnost preglasovanja posameznega zbora na
skupni seji vseh treh zborov. Zbori so bili glede števila članov (po 80) medsebojno
izenačeni, pri čemer je bilo omogočeno, da so imele vse občine nejmanj po enega
poslanca, občine z večjim številom prebivalcev (Einwohnerzahl) pa še dodatna
poslanska mesta. Taka ureditev naj bi pomenila delno uveljavitev zahtev po
poenostavitvi strukture republiške skupščine in uveljavitvi enodomne skupščine, ne
da bi formalno kršila določbe Ustave SFRJ o trodomni strukturi republiške skupščine.
Precej radikalno so poenostavili strukturo in s tem delovanje svojih skupščin ne le v
Srbiji in na Hrvaškem, kjer sta bili leta 1990 sprejeti novi ustavi, ampak tudi v drugih
republikah (Grad, 1990, 8 -12).
4.1.2

Problemi delovanja skupščine
(Arbeitsprobleme der Versammlung)

Uvedba večstrankarstva in neposrednih volitev sta najpomembnejši značilnosti
novega volilnega sistema. Na njuni podlagi je bil volilni sistem v temeljih spremenjen,
kar pa ni veljalo za strukturo in način delovanja Skupščine Republike Slovenije.
Ohranitev zapletene trodomne strukture, ki je bila delno omiljena z izenačitvijo
pristojnosti in okrepitvijo vloge skupne seje, je povzročila paralelizem v delovanju
zborov in številnih delovnih teles ter neracionalno delovanje skupščine. Ta je bila
glede na velikost republike in število volivcev močno predimenzionirana (trije zbori s
po 80 poslanci ter številna delovna telesa skupščine in zborov). Paralelizem je bil
toliko izrazitejši zaradi splošne pristojnosti vseh treh zborov, ki so bili po ustavni
ureditvi iz 1974. leta v precejšnji meri specializirani in omejeni na zadeve s svojega
delovnega področja.
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Zbor zdruţenega dela je bil po izvedenih ekonomskih spremembah (pluralizmu
lastnin, sproščanju trţnih zakonitosti, privatizaciji, opuščanju načel socialistične
ureditve itd.) bolj ostanek stare kot enakopravna ureditev nove ureditve. Politična
nasprotja in napetosti so tudi povzročali, da je bilo razmerje političnih sil v podjetjih,
med zaposlenim delom prebivalstva, drugačno kot v celotnem volilnem telesu.
Določeno podcenjevanje vloge tega zbora pa kaţe, da je bil le zanj uveljavljen
enokroţni večinski volilni sistem volitev, ki je bil glede na ogromno število kandidatov
za eno mesto izrazito neprimeren oz. krivičen.
Celoten način odločanja v Skupščini Republike Slovenije je bil prilagojen usklajevanju
stališč delegatov, ki so zastopali različne interese in potrebe svojega področja oz.
območja in usklajevanju stališč med zbori z izrazito različno delegatsko osnovo. Z
uvedbo večstrankarstva so politične stranke dobile učinkovite moţnosti kandidiranja
poslancev in usmerjanja poslancev, izvoljenih na njihov predlog oz. njihovih listah. Te
moţnosti so bile v mnogočem v nasprotju s predvidenimi postopki oblikovanja in
usklajevanja skupščinskih odločitev, tako da je bilo usklajevanje med vodstvi strank
in njihovimi poslanskimi klubi posredno in zapleteno. Posebnost sta bila tudi številčno
močan klub (strankarsko) neodvisnih kandidatov in klub delegatov italijanske in
madţarske narodnosti, ki sta jima ustava in volilni zakon zagotavljala neposredno
zastopstvo v skupščini.
Pred volitvami niso bila oblikovana nobena pravila v zvezi z delitvijo skupščinskih
funkcij med strankami oz. poslanskimi klubi. Tako je bilo od neposrednega
dogovarjanja in dobre volje (guter Wille) odvisno, ali se je pri volitvah funkcionarjev
upoštevala sorazmerna zastopanost glede na doseţen volilni izid ali ne. Pri
oblikovanju delovnih teles je bilo po volitvah v letu 1990 upoštevano to načelo, pri
volitvah nosilcev temeljnih skupščinskih in zborovskih funkcij pa ne. Tako dve v
skupščini najbolje zastopani stranki nista imeli nobenega funkcionarja zbora oz.
skupščine. Pripadnost (Angehörigkeit) skoraj celotnega vodstva skupščine vladni
večinski koaliciji strank je nujno povzročala napetost in prilagajanje proceduralnih
načel interesom večinske koalicije ter tudi zmanjšanje soodgovornosti opozicijskih
strank za delovanje skupščine. Slaba obveščenost, občutek odrinjenosti in
neenakopravnosti ter nevključenost opozicije v pripravljalne faze odločanja so
povzročali napetost in krepili medsebojno nezaupanje, in to toliko bolj, ker je
prihajalo tudi do poskusov spreminjanja temeljev ekonomske ureditve z navadno
večino ob zavlačevanju sprejemanja nove ustave in do poskusov prejudiciranja
skupščinskih odločitev na strankarskih posvetovanjih vladajoče koalicije.
Obseg, način in zahtevnost delovanja skupščine v obdobju, za katerega je značilno
temeljno preoblikovanje sistemske ureditve in politike, je nujno zahtevalo
profesionalno angaţiranje poslancev. Po drugi strani pa je bila številčnost poslancev
taka, da bi profesionalizacija zahtevala ogromna finančna sredstva. Perspektiva je
bila torej v manjšem številu poslancev, ki bi imeli urejene materialne in druge pogoje
za demokratično odločanje in učinkovito delovanje v skupščini.
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Načelno ni mogoče zanikati smiselnosti povezovanja različnih načinov volitev
posameznih zborov skupščine, če se medsebojno dopolnjujejo. Toda razlike v načinu
oblikovanja treh zborov republiške skupščine so prevelike in po uvedbi
večstrankarskega sistema tudi neupravičene. Prevelika je na primer razlika glede
moţnosti vpliva strank na izvolitev poslancev v različne zbore, kar med drugim
zahteva tudi povsem različen pristop k sklepanju predvolilnih koalicij in postavljanju
skupnih kandidatov na volitvah za različne zbore. Pri volitvah druţbenopolitičnega
zbora je sistemsko spodbujeno samostojno nastopanje posameznih strank, pri
volitvah zbora zdruţenega dela je uspeh odvisen predvsem od sposobnosti sklepanja
predvolilnih koalicij (Vorwahlbündnis) med strankami, pri zboru občin pa sistem
spodbuja dogovarjanje strank zlasti v času med prvim in drugim, odločilnim krogom
volitev. Leta 1990 se je pokazalo, da je k zmagi predvolilne koalicije prispevalo
dejstvo, da so stranke, ki so bile uspešne na volitvah v druţbenopolitični zbor, kjer so
nastopale posamično, slabše rezultate dosegale na volitvah v zbore krajevnih
skupnosti in zbor občin, in sicer zaradi medsebojne konkurence s strankami, katerih
programske usmeritve so bile zelo podobne.
Čeprav so razlike v načinu oblikovanja treh zborov republiške skupščine prevelike, je
prednost kombiniranja različnih volilnih načel (večinskega in proporcionalnega) lahko
v tem, da njune slabosti (npr. dvostrankarska polarizacija oz. strankarska
razdrobljenost) (Parteiaufsplitterung) ne prihajajo tako močno do izraza.
Veljavno ureditev je mogoče označiti kot izrazito mešan in nekonsistenten sistem, za
katerega je značilno prepletanje (Verflechtung) predstavniškega in delegatskega
mandata, neposrednih volitev in delegiranja, enotnosti in delitve oblasti oz.
skupščinskega in parlamentarnega sistema, proporcionalnega in večinskega volilnega
sistema, odgovornosti članov skupščine volivcem in političnim strankam itd. Na
delovanje republiške skupščine negativno vpliva tudi nedokončan proces
osamosvajanja Slovenije (unvollendeter Prozess der Verselbstständigung), za
katerega so značilni konkurenca pristojnosti in konflikti med federalno in republiško
oblastjo, neusklajenost zveznega in republiškega pravnega sistema, številne blokade
ter napetost, zaostritev in anarhija na pravnem področju. Vse to zahteva pospešitev
postopka za sprejem nove slovenske ustave, ki bo ustvarila temelje za uspešno
delovanje republiškega parlamenta: demokratično, racionalno in učinkovito hkrati
(Ribičič v: Kranjc, 1991, 130–132).
4.1.3

Ustavna ureditev
(Verfassungsordnung)

Tako kot druge sodobne ustave tudi slovenska ustava vsebuje temeljno ureditev
poloţaja predstavniškega telesa, ki je primerljiva z drugimi sodobnimi ustavnimi
ureditvami, čeprav seveda tudi tu velja, da so ureditve med seboj podobne, ne pa
enake. Na splošno je mogoče trditi, da slovenska ustava vprašanja v zvezi s
predstavniškim telesom kot tudi druga vprašanja drţavne ureditve ureja precej
skopo, ponekod celo pomanjkljivo. Zaradi tega je v ustavi določeno, da se z zakonom

20

urejajo nekatera pomembna vprašanja, ki po svoji naravi spadajo v okvir ustavne
tvarine (Verfassungsstoff), kar velja zlasti za ureditev drţavnega sveta (Staatsrat). To
je po eni strani prednost, ki zakonodajalcu omogoča, da ureditev poloţaja drţavnih
organov prilagaja spremenjenim okoliščinam, po drugi strani pa slabi njihov ustavni
poloţaj, saj ustava daje najvišje garancije temeljnim drţavnim organom, z
omogočanjem zakonske ureditve pa zakonodajnemu telesu dopušča prevelike
moţnosti poseganja v njihov poloţaj.
Poloţaj predstavniškega telesa ureja ustava neposredno in posredno, kar zlasti velja
za drţavni zbor. Njegov poloţaj je mogoče razumeti, ko ga primerjamo z ustavnim
poloţajem drugih drţavnih organov, predvsem z vlado, in ko ga ustrezno umestimo v
okvir temeljnih ustavnih načel (Verfassungsgrundsätze), zlasti načela suverenosti
ljudstva (Grundsatz der Volkssouveränität) in načela delitve oblasti (Grundsatz der
Gewaltenteilung).
Vprašanja drţavne ureditve sicer obravnava ustava v poglavju z istim naslovom,
vendar ne v celoti, saj so nekatera temeljna načela drţavne ureditve (Grundsätze der
Staatsordnung) zajeta ţe v splošnih določbah na začetku ustave, nekatera pa v
posebnih poglavjih, kar velja zlasti za ustavno sodišče. Nekatere elemente drţavne
ureditve vsebujejo tudi poglavja, ki sicer urejajo druga vprašanja. Nekatera temeljna
načela drţavne ureditve so torej zajeta ţe v splošnih določbah ustave. Ker vsebuje to
poglavje v glavnem načelne določbe za celotno ustavno ureditev, bi bil primernejši
naslov Temeljne določbe kot pa zgolj Splošne določbe. Eno najpomembnejših
temeljnih načel drţavne ureditve je določeno ţe v 1. členu, in sicer načelo
demokratične druţbene ureditve in republikanske oblike vladavine (Grundsatz der
demokratischen Gesellschaftsordnung und republikanischen Form der Regierung):
»Slovenija je demokratična republika.« V 2. členu ustave je določeno, da je Slovenija
pravna in socialna drţava, s čimer sta na ustavni ravni uveljavljeni dve temeljni načeli
sodobnih demokratičnih drţav, in sicer načelo pravne drţave (Grundsatz des
Rechtsstaates) in načelo socialne drţave (Grundsatz des Sozialstaates). Temeljna
načela drţavne ureditve so najbolj zgoščeno zajeta v drugem odstavku 3. člena
ustave, ki se glasi: »V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Drţavljanke in drţavljani jo
izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno,
izvršilno in sodno.« V teh ustavnih določbah so zajeta temeljna načela sodobne
organizacije in izvajanja drţavne oblasti, kot so načelo ljudske suverenosti, načelo
neposredne in posredne demokracije (Grundsatz der indirekten und direkten
Demokratie) ter načelo delitve oblasti. Temeljna načela drţavne ureditve v splošnih
določbah ustave so poglavitna podlaga in vodilo za razlago dela ustave, ki
podrobneje ureja organizacijo in delovanje drţavne oblasti.
V posebnem poglavju o drţavni ureditvi so urejena vprašanja, ki se v skladu s
sodobnimi standardi urejajo na ustavni ravni, vendar pa pri tem ustava ni povsem
uravnoteţena. Tako so nekateri deli drţavne ureditve urejeni manj podrobno kot
drugi. To velja zlasti za drţavni svet, ki je urejen precej manj podrobno kot drugi
drţavni organi, še posebej v primerjavi z drţavnim zborom. Ustava na primer ne
določa, da ima drţavni svet predsednika, prav tako ne določa načina njegove
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izvolitve, načina zasedanja drţavnega sveta in načina nagrajevanja članov drţavnega
sveta. Vse to je prepuščeno drugim aktom. Ta vprašanja zdaj urejata zakon o
drţavnem svetu in poslovnik drţavnega sveta. Precej splošno so urejeni tudi poloţaj
in pristojnosti predsednika republike, medtem ko je v poglavju o vladi razmeroma
malo določb o sami vladi, njenem poloţaju in pristojnostih, veliko pa o institutih
odgovornosti vlade drţavnemu zboru. Na drugi strani slovenska ustava ureja tudi
vprašanja, ki jih ustave drugih drţav običajno ne urejajo. Ni običajno, da sta ustavna
materija poloţaj in funkcija drţavnega toţilstva, zlasti pa v okvir ustavne materije ne
spada ureditev odvetništva in notariata (Grad, 2000, 144–146).
4.1.4

Parlamentarni sistem danes
(Parlamentarisches System heute)

Slovenski
parlament
je
dvodomen,
sestavljen
iz
drţavnega
zbora
(Staatsversammlung) in drţavnega sveta (Staatsrat). Posebnosti druţbenega
organiziranja in značilnosti zgodovinskega razvoja Slovenije so narekovale razvoj
dvodomnosti – na eni strani politično predstavništvo strank v drţavnem zboru in na
drugi zastopstvo organiziranih druţbenih interesov in lokalnih skupnosti v drţavnem
svetu. Za slovenski parlament je značilna asimetrična dvodomnost (asymmetrisches
Zweikammersystem), saj ustava ne predvideva enake politične moči za oba domova.
Drţavni zbor sestavlja 90 poslancev (Abgeordnete), vključno s poslancema
madţarske in italijanske avtohtone narodne skupnosti (ungarische und italienische
autochtone Volksgruppe). Mandat (Amtszeit) poslancev traja štiri leta. Poslanci so
predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nobena navodila (82. člen Ustave RS14).
Če je poslanec izvoljen za ministra, njegovo mesto v DZ15 zasede kandidat stranke, ki
je naslednji na vrsti po številu glasov. Drţavni zbor opravlja zakonodajno, volilno in
nadzorno funkcijo. V okviru zakonodajne funkcije (im Rahmen der gesetzgebenden
Funktion) sprejema spremembe ustave, zakone, nacionalne programe, deklaracije,
resolucije itn. (Gesetzesänderungen, Gesetze, Nationalprogramme, Deklarationen,
Resolutionen billigen16 usw.). Sprejema tudi svoj poslovnik, drţavni proračun
(Geschäftsordnung/Staatshaushalt beschließen), ratificira mednarodne pogodbe
(internationale Verträge ratifizieren) in razpisuje referendume (Volksabstimmungen
ausschreiben). V okviru volilne funkcije posebej voli predsednika vlade in ministre,
predsednika in podpredsednike DZ (največ tri), na predlog predsednika republike pa
sodnike ustavnega sodišča, guvernerja Banke Slovenije, varuha človekovih pravic itn.
S primerjalnega vidika ima slovenski DZ več volilnih funkcij kot drugi spodnji domovi
parlamentov. V nadzorstveno funkcijo (Kontrollfunktion17) DZ spadajo moţnost
uvedbe parlamentarne preiskave (parlamentarische Untersuchung), odločanje o
nezaupnici vladi ali ministrom ter moţnost ustavne obtoţbe (Verfassungsanklage)
predsednika republike, predsednika vlade ali ministrov pred ustavnim sodiščem
(Verfassungsgericht). Da bi se ohranila stabilnost delovanja izvršilne veje oblasti, je
14
15

16
17

Republika Slovenija (Republik Slowenien)
Državni zbor (Nationalrat)

Tudi legitimieren/verabschieden
Tudi Aufsichtsfunktion
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bil uveden instrument konstruktivne nezaupnice – vlada pade le z izvolitvijo druge
vlade.
Drţavni svet je posebnost v političnih sistemih zahodnih demokracij, saj je sestavljen
po načelu korporativnega predstavništva. Ima 40 članov (Mitglieder), od tega 22
predstavnikov lokalnih skupnosti (Vertreter lokaler Gemeinschaften), štiri
predstavnike
delodajalcev
(Arbeitgeber),
štiri
predstavnike
delojemalcev
(Arbeitnehmer), dva predstavnika kmetov (Bauern) in po enega predstavnika
obrtnikov (Gewerbetreibende), univerz in visokih šol (Universitäten und
Hochschulen), šolstva (Schulwesen), raziskovalne dejavnosti (Forschungstätigkeit),
socialne varnosti (Sozialsicherheit), zdravstva (Gesundheitswesen), kulture in športa
ter svobodnih poklicev (selbstständige Berufe). Mandat svetnikov (Statsräte/
Staatsmitglieder) traja pet let. Drţavni svet ima zakonodajno iniciativo, svetovalno
funkcijo in moţnost suspenzivnega veta (suspensives Einspruchsrecht). S
suspenzivnim vetom lahko DS v DZ vrne ţe sprejet zakonski predlog
(Gesetzesantrag). Zahteva lahko tudi uvedbo parlamentarne preiskave, kar je skupaj
s funkcijo suspenzivnega veta pomemben korektiv delovanja strankarske demokracije
(http://www.eu2008.si/si/Slovenia/Political/Parliament/index.html).
4.2

4.2.1

NAČIN OBLIKOVANJA IN STRUKTURA PARLAMENTA REPUBLIKE
AVSTRIJE
(Art der Formung und Struktur des Parlaments der Republik Österreich)
Razvoj
(Entwicklung)

Zgodovina avstrijskega parlamentarizma se začne v letu 1848, za rojstvo avstrijskega
parlamenta pa se šteje 26. februar 1861, ko so sprejeli tako imenovani februarski
patent (Februarpatent). S tem temeljnim zakonom (Grundgesetz) je Avstrija dobila
parlament, ki je obstajal, čeprav s prekinitvami, vse do konca monarhije leta 1918.
Februarski patent se je imenoval ustava kraljestva (Verfassung des Reiches). Toda v
njem so razen jamstva za temeljne pravice (Grundrechte) drţavljanov manjkali
bistveni elementi (wesentliche Bestandteile), ki so po navadi v ustavi.
Drţavni zbor (Reichsrat) je bil od takrat naprej sestavljen iz dveh domov. Prvi, zgornji
dom (Herrenhaus), so sestavljali polnoletni princ iz kraljevske hiše (großjähriger Prinz
des Kaiserhauses), polnoletni glavarji prodaje na domačem trgu (großjähriger
Häupter jener inländischen), zemljiški glavarji iz plemiških druţin (Grundbesitz
hervorragender Adelsgeschlechter), tisti, ki jim je cesar (Kaiser) podelil podedovano
drţavno čast (Reichswürde), nadškofi in škofi gosposkega ranga (Erzbischöfe und
Bischöfe fürstlichen Ranges) kot tudi odlikovani moţje (ausgezeichnete Männer), ki
so bili zasluţni na področju drţave, cerkve, znanosti ali umetnosti. Predsednika
(Präsident) in podpredsednika (Vizepräsident) zgornjega doma je določil cesar, prav
tako pa tudi predsednika in podpredsednika drugega doma drţavnega zbora. Drugi
dom, poslanska zbornica (Abgeordnetenhaus), pa je bil sestavljen iz 343 članov,
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vključeni so bili tudi predstavniki madţarske kraljevine (Kronland) iz tako
imenovanega nadaljnjega drţavnega zbora (Weiterer Reichsrat). Vendar pa je zaradi
sporov glede nacionalnosti in manjšinskega drţavnega zbora cesar 20. septembra
1865 začasno zaustavil njegovo delovanje. Drţavni zbor je ponovno začel delovati
leta 1867, ko so se končala pogajanja glede enakosti med Avstrijo in Madţarsko
(Müller, 2001).
Izgubljena vojna proti Prusom iz leta 1866 in preoblikovanje vlade
(Regierungsumbildung) na začetku leta 1867 sta pogojevala ugodno klimo za
samostojnost v okviru dualističnega drţavnega sistema, za katero si je madţarska
stran ţe dolgo prizadevala. Po drugi strani je postalo nujno oblikovanje ustave za
preostale deţele v avstrijskem drţavnem zboru.
V letu 1876 je cesar Franc Joseph I. kaznoval madţarsko zakonsko določbo glede
poravnave, v decembru pa je tudi podal soglasje glede paketa zakonov za avstrijsko
stran: ustvarjena je bila nova ureditev glede odnosov med Avstrijo in Madţarsko, ki
je trajala do leta 1918. Zdruţile so se kraljevine in deţele, zastopane v avstrijskem
drţavnem zboru, z deţelami pod madţarsko krono, v obliki skupnega vladarja
(cesarja Avstrije in kralja Madţarske). Z zakoni o poravnavi so bile določene
pragmatične skupne zadeve, in sicer zunanje zadeve, vojna in vojaške zadeve ter
finančne zadeve (če je šlo za pokrivanje stroškov za skupne zadeve).
Avstrijski del monarhije je s temeljnimi zakoni, sprejetimi decembra leta 1867, ki so
bili kot celota označeni kot decembrska ustava, končno dobila ustavo v pravem
pomenu besede. Glede na spremenjene razmere je bil najprej usklajen temeljni
zakon o avstrijskemu drţavnemu zastopstvu, sprejet februarja leta 1861.
Drţavni zbor na Dunaju je bil še naprej – kot je bilo določeno ţe v februarskem
patentu – sestavljen iz zgornjega doma in poslanske zbornice. Pristojnost drţavnega
zbora na Dunaju se je raztezala na vse zadeve, ki so bile skupne deţelam,
zastopanim v drţavnem zboru; mednje je spadalo tudi sprejemanje proračuna
(Budgetrecht). Avstrijski parlament je prvič dobil pravico o letni privolitvi za ţe
obstoječe davke. Cesarjevo imenovanje predstojnikov in njihovih namestnikov v
zgornjem domu se je ohranilo, poslanska zbornica pa je dobila pravico, da svoje
vodstvo voli sama. V februarskem patentu manjkajoča imuniteta (fehlende
Immunität) je bila z ustavo, sprejeto decembra leta 1867, priznana vsem članom
drţavnega zbora. Takrat je bila tudi doseţena teţnja parlamentarcev iz leta 1861, da
bi se določila odgovornost ministrov (Ministerverantwortlichkeit). Toda ta
odgovornost se je nanašala le na ravnanje ali opustitev ministrov, če je bila s tem
kršena drţavna oz. deţelna ustava ali pa običajni zakoni (Reichs- bzw.
Landesverfassung oder gewöhnliche Gesetze verletzen). Odgovornost se je
uveljavljala z obtoţnim sklepom pred ustavnim sodiščem, ki se je sprejemala z
dvotretjinsko večino enega od dveh domov. V ustavnem zakonu o izvajanju vladne in
izvršne oblasti je za cesarja še naprej veljalo, da je posvečen, nedotakljiv in brez
odgovornosti, da izvaja vladno oblast z ministri ter da imenuje in razrešuje ministre.
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V letih 1873, 1882, 1896 in 1907 je prišlo do nadaljnjih reform, ki so zadevale
predvsem volilno pravico, ki se je razvijala postopoma, vendar je do konca monarhije
veljala le za moške. Poleg tega so člane poslanske zbornice od leta 1873 spet volili
neposredno, njihov mandat pa je trajal šest let.
Poskus zadnjega avstrijskega cesarja, Karla I., preoblikovanja avstrijsko-madţarske
monarhije z narodnim manifestom z dne 16. oktobra 1918 v srednjeevropsko
federacijo je propadel nekaj tednov pred koncem vojne. Njegov poziv k oblikovanju
drţavnih zborov ni bil uslišan le v Pragi in Agramu, temveč tudi na Dunaju, kjer so se
v podeţelski hiši na Spodnjem Avstrijskem 21. oktobra sestali odposlanci nemških
volilnih okolišev drţavnega zbora kot provizorična narodna skupščina za nemško
Avstrijo.
Na drugem zasedanju je provizorična narodna skupščina 30. oktobra zahtevala
najvišjo oblast zvezne drţave nemška Avstrija, drţave, ki bi po volji njenih
ustanoviteljev zajemala nemško govoreče dele razpadajoče monarhije, še posebej
torej dele kraljevin Böhmen, Mähren in avstrijske Šlezije. Socialni demokrati
(Sozialdemokraten), Krščanski socialisti (Christlichsoziale) in Nemški nacionalisti
(Deutschnationale) so oblikovali skupno provizorično vlado, z vodilnim
socialdemokratom Karlom Rennerjem kot predsednikom vlade.
Na vprašanje o obliki vladavine, ki je bilo 30. oktobra 1918 še odprto, je bilo
odgovorjeno šele zatem, ko se je cesar Karel I. odpovedal vsakršnemu sodelovanju
pri drţavnih poslih (Staatsgeschäfte).
Sprejetje mirovne pogodbe (Abschluss des Friedensvertrags) iz Saint-Germaina leta
1919 je uničilo upanje na nemško govoreče predele nekdanjih kraljevin in je zarisalo
dokončne meje mlade republike, ki se je od takrat imenovala Republika Avstrija.
Za namene priprave ustave (Ausarbeitung der Verfassung) naj bi bila izvoljena
ustanovna narodna skupščina (konstituirende Nationalversammlung), za Avstrijo novi
proporcionalni volilni pravici in splošni, enaki, neposredni in tajni glasovalni pravici
vseh drţavljanov, brez razlikovanja glede na spol. Prve volitve v Republiki Avstriji so
bile 16. februarja 1919. Ustanovna narodna skupščina je štela 170 članov. Njihova
glavna naloga (Hauptaufgabe) je bila priprava dokončne ustave (Erarbeitung der
endgültigen Verfassung).
Osmega julija 1920 vpoklicani podkomite (Subkomitee des Verfassungsausschusses)
ustavne komisije ustanovne narodne skupščine, ki je zasedala poleti, se je posvetoval
na podlagi različnih osnutkov. Prvega oktobra 1920 je ustanovna narodna skupščina
po tretjem branju (nach dritter Lesung) soglasno sprejela (einstimmig
verabschieden) Zvezni ustavni zakon (Bundesverfassungsgesetz), ustanovno listino
(Verfassungsurkunde) Republike Avstrije. V nekaterih točkah pa ni bilo mogoče najti
ustrezne rešitve, zato je paket ustavnih zakonov ostal nepopoln: kot katalog
temeljnih človekovih pravic (Grundrechtskatalog) je bil prevzet Drţavni temeljni
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zakon o temeljnih pravicah drţavljanov (Staatsgrundgesetz über die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger) iz leta 1867.
Ustava je ustanovila drţavo kot parlamentarno republiko na federativni podlagi. V
zveznih deţelah (Bundesländer) je bil kot zakonodajni organ (gesetzgebende
Körperschaft) predviden deţelni zbor (Landtag). Na zvezni ravni sta bila ustanovljena
dva parlamentarna doma: drţavni zbor (Nationalrat), ki je bil izvoljen neposredno, in
drţavni svet (Bundesrat), katerega člane so volili deţelni zbori. Nazadnje je bila k
sodelovanju pri sprejemanju zvezne zakonodaje poklicana tudi zvezna zbornica.
Drugače kot danes predsednik drţave ni bil izvoljen neposredno, temveč ga je izvolila
zvezna skupščina (Bundesversammlung). Zvezno vlado (Bundesregierung) je izvolil
drţavni zbor in je bila odvisna od njegovega zaupanja (vom Vertrauen abhängig
sein); poleg od leta 1867 obstoječe pravne odgovornosti ministrov je bila v Republiki
Avstriji uvedena politična odgovornost ministrov (rechtliche und politische
Ministerverantwortlichkeit), torej materialna odvisnost vlade od politične volje
parlamenta.
Ţe leta 1929 je ta konstrukcija ustave doţivela bistveno prenovo z drugo veliko
novelo Zveznega ustavnega zakona (Bundesverfasungsgesetznovelle), ki je po zgledu
weimarske zvezne ustave (Weimarer Reichsverfassung) precej okrepila pristojnost
vodstva – kot ločitvena oblastvena protiuteţ parlamentu. Zvezni predsednik drţave
(Bundespräsident), ki mu neposredne volitve ljudstva podeljujejo višjo demokratično
legitimacijo, je dobil pravico do razpustitve drţavnega zbora (Auflösung des
Nationalrates) in sklic ter končanje njegovega zasedanja (Einberufung und
Schließung der Tagung), pripadali pa so mu tudi pravica do imenovanja in razpustitve
zvezne vlade (Recht zur Ernennung und Entlassung der Bundesregierung), pravica do
razglašanje uredb z zakonsko močjo v kriznih časih (Notverordnungsrecht) ter
vrhovno poveljstvo nad zvezno vojsko (Oberbefehl über das Bundesheer). Vendar pa
je bilo izvajanje njegovih pristojnosti odvisno od predloga zvezne vlade, ta pa je bila
spet odvisna od zaupanja drţavnega zbora.
Dva velika politična tabora, krščanskosocialni in socialnodemokratski, sta bila od
razpada koalicije v letu 1920 v vse bolj nespravljivem nasprotovanju (unversöhnliche
Gegnerschaft). Nasprotovanje se ni kazalo le pred parlamentarnim govorniškim
odrom (Rednerpult), temveč tudi na ulicah pod vplivom ţe nastalih paravojaških
zdruţb (paramilitärische Verbände). Petnajstega julija 1927 so spoprijemi privedli do
prvega krvavega vrhunca, ko je prišlo zaradi vprašljive sodbe sodišča do večjih
demonstracij pred dunajsko sodno palačo (Justitzpalast); stavbo so zaţgali, zaradi
česar se je policija z uporabo sile podala nad demonstrante, zatem pa je bilo
zabeleţenih devetdeset smrtnih ţrtev.
Krščanska socialna stranka je vladala v spreminjajočih se koalicijah z velikonemci in s
Kmečko zvezo; predloga socialnih demokratov za sestavo koalicije v letu 1931 niso
sprejeli.
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V nadaljevanju je prihajalo v Krščanskosocialni stranki do mnenj, vse od
deţelnozborskih volitev leta 1932, da bi se krepitvi nacionalsocializma lahko
najučinkoviteje postavili po robu z diktatorskim načinom vladanja in odstranitvijo
demokratične opozicije.
Kaj bi pri normalni notranjepolitični klimi delovalo kot zgolj začasna opravilna
nesposobnost (Handlungsunfähigkeit) drţavnega zbora, je bil leta 1933 za zvezno
vlado povod za samorazpustitev (Selbstauflösung). Naprej je delovala brez
predstavniškega telesa po vladnih predpisih.
Kako je do tega prišlo? Na podlagi tesnega glasovanja (knappe Abstimmung)
četrtega marca 1933 so odstopili (zurück treten) trije predsedniki drţavnega zbora. V
pravilniku drţavnega zbora takrat za tako situacijo niso bili navedeni nikakršni
preventivni ukrepi, vendar pa bi lahko na podlagi dobre volje našli pravilno rešitev
(mit gutem Willen zu einer Lösung kommen).
Tretji predsednik je še poizkušal sklicati drţavni zbor 15. marca 1933, vendar pa je
bilo to zasedanje na predlog predsednika zveze Miklasa s strani zvezne vlade po
posredovanju policije prekinjeno. Da se drţavni zbor ni imel za samorazpuščenega,
kaţe tudi dejstvo, da je osmega marca prišlo do zasedanja glavnega odbora
(Hauptausschuss). Drţavni zbor je znova skušal sklicati tudi zvezni svet.
Vendar pa je bila vlada pod vodstvom Engelberta Dollfußa v tem trenutku ţe
odločena, da bo nekaj časa diktatorsko vladala. Na ta način so hoteli socialnim
demokratom vsiliti (aufzwingen) reformo ustave in temeljno spremembo pravilnika
drţavnega zbora (Verfassungsreform und Geschäftsordnungsrevision des
Nationalrates). Pod vplivom parlamentarnih volitev v Nemčiji, ki so nacistom prinesle
relativno večino, so hoteli vsiliti uredbo v sili (Notverordnungsrecht) in druge
neizpolnjene ţelje v zvezi z ustavno reformo iz leta 1929. V letu 1933 se je začel
zvezni kancler (Bundeskanzler) Engelbert Dollfuß postopoma oddaljevati od misli na
vrnitev k obliki demokratičnega zahodnoevropskega parlamentarizma. Dogodki 12.
februarja 1934, ki so pripeljali do začetka kratke, vendar močne drţavljanske vojne
(Bürgerkrieg) v Avstriji, so poskrbeli za ponovno preloţitev delitve oblasti
(Verschiebung der regierungsinternen Kräfteverteilung), kar je bilo naklonjeno
diktatorskim silam. Vse to je bilo posledica pritiska Italije, ki ji je vladal Mussolini, in
ki je bila takrat edina uspešna zaveznica Avstrije nasproti nacizmu. Ozadje za vse to
pa so bili vse močnejši spori z nacistično Nemčijo, ki so se ji med vladanjem Dollfußa
z diktatorsko ustavo in novo enotno stranko (Einheitspartei) Domovinska fronta
(Vaterländischer Front) uspešno zoperstavljali.
Tridesetega aprila 1934 je bil drţavni zbor ponovno sklican (Staatsversammlung
wurde wieder einberufen) zaradi uredbe o gospodarjenju v vojni (wegen der
Kriegswirtschaftsverordnung). Sklican je bil le kot del parlamenta (als
Rumpfparlament), ker so bili socialnodemokratskim poslancem odvzeti mandati
(Abgeordneten wurden Mandate aberkannt). Na tem zasedanju je bil sprejet zakon o
posebnih pooblastilih 1934 (Ermächtigungsgesetz 1934), ki je ustavna načela
27

brezpogojno in brez omejitev prenesel na zvezno vlado, še posebaj pa pravico do
uzakonitve ustave iz leta 1934.
Ustava iz leta 1934 je Avstrijo označevala kot krščansko, nemško zvezno drţavo s
stanovskimi temelji (christlicher, deutscher Bundesstaat auf ständischer Grundlage)
(preambula). Izogibali so se besedam, kot sta republika in demokracija, saj so
demokratične zamenjali (ersetzen) diktatorski temelji. To pomeni, da je parlament
zamenjala vlada in organi, ki jih je ta imenovala. Na področju zakonodajnih teles je
prišlo do zamenjave zveznega ljudstva kot volilnega telesa s kulturnimi skupnostmi
(Kulturgemeinschaften) in z delavskim stanom. Zanje je veljalo, da so bile njihove
pravice do soodločanja na področju oblikovanja drţavne volje v primerjavi z
demokratičnim parlamentarizmom bolj omejene. Drţavni zbor in zvezni svet so
zamenjali štirje predobravnavni organi:
drţavni svet (Staatsrat),
zvezni kulturni svet (Bundeskulturrat),
zvezni gospodarski svet (Bundeswirtschaftsrat),
deţelni svet (Länderrat).
Poleg teh pa sta obstajala še dva odločujoča organa zveznega parlamenta. Tako
zvezna vlada kot zvezni predsednik sta imela pravico do sprejetja uredbe v sili.
Ustava je vsebovala tudi plebiscitni element, ki je vladi omogočal zaobiti zakonodajo
(Gesetzgebung ausmanövrieren).
Dopolnjena s prehodnim ustavnim zakonom (Verfassungsübergangsgesetz),
sprejetim 18. julija 1934, in z zakonom o posebnih pooblastilih
(Ermächtigungsgesetz), sprejetim 30. aprila 1934, je ostala ustava iz leta 1934 dolgo
le dokument na papirju. Tako so od leta 1934 do 1938 kar 70 odstotkov zakonov
sprejeli neposredno v ministrskem svetu, brez vključevanja zveznega parlamenta ali
njegovih predhodnih organov. Do leta 1938 je prevladovalo diktaturno vodstvo
drţave. Posledica nove ustave je bila tudi prepoved ustanavljanja političnih strank in
določitev, da je Domovinska fronta edina drţavna stranka. S tem je bilo prepovedano
vsakršno nasprotovanje vladi (jede Form der Opposition zur Regierung wurde
verboten), zatirano je bilo javno razglašanje političnih idej (öffentliche
Bekanntmachung von politischen Ideen wurde unterdrückt), zadrţan pa je bil tudi
vsak neposreden izraz volje ljudstva (jeder direkte Ausdruck des Volkswillens wurde
verhindert) (Brauneder, 2003).
S prihodom Hitlerja v Avstrijo je bila priključitev k nemški drţavi dokončna. Volitve
aprila leta 1938 so bile brez pomena, negativni rezultat sploh ni bil mogoč, ţe zaradi
diktatorskih okoliščin, in čeprav bi do tega prišlo, se ne bi nič spremenilo. Po uradni
priključitvi k Nemčiji (Anschluss an das Deutsche Reich) je Avstrija kot mednarodni
pravni subjekt popolnoma potonila, in to brez pravnega naslednika
(Rechtsnachfolger).
Za Avstrijo je priključitev k Nemčiji pomenila, da je postala uradno območje
nemškega rajha. Zvezno vlado sta sredi marca leta 1938 zamenjala nemški
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predstavnik rajha (Reichsstatthalter) in avstrijska deţelna vlada, ki sta bila od 23.
aprila 1938 vezana na direktive (Weisungen) komisarja nemškega rajha za ponovno
zdruţitev Avstrije z nemškim rajhom, ki je bil tedaj takoj pod Hitlerjem. Zakonodajni
organi ustave iz leta 1934 so bili s tem brezpredmetni, veljala je namreč zakonodaja
nemškega predstavnika rajha (avstrijske deţelne vlade).
Tako kot ţe leta 1918 na začetku prve republike, so bile tudi na začetku druge
republike aprila leta 1945 politične stranke v središču dogajanja. Vendar pa tokrat ne
v okviru parlamentarnega zdruţenja (parlamentarisches Gremium), čeprav je Karl
Renner, ki je spet prevzel vodilno politično vlogo, razmišljal o moţnosti sestanka še
ţivečih izvoljenih odposlancev drţavnega zbora iz leta 1930. Tudi politični poloţaj je
bil drugačen: strankama SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) in ÖVP
(Österreichische Volkspartei) se je priključila še tretja, protifašistična stranka
(antifaschistische Partei) KPÖ (Kommunistische Partei Österreichs). Predstavniki teh
treh protifašističnih strank so ţe nekaj dni po osvoboditvi Dunaja 27. aprila 1945
razglasili deklaracijo o neodvisnosti (Unabhängigkeitserklärung wurde verkündet), s
katero so uradno objavili ponovno vzpostavitev demokratične republike Avstrije
(Wiederherstellung der demokratischen Republik Österreich wurde proklamiert).
Nemški nacionalni tabor (deutschnationales Lager) je bil diskreditiran in se je lahko
znova politično pojavil šele leta 1949.
Prav tako je bila 27. aprila ustanovljena provizorična drţavna vlada (provisorische
Staatsregierung wurde gebildet), ki jo je, kot ţe leta 1918, vodil Karl Renner. Zvezni
ustavni zakon iz leta 1920, z novelo leta 1929, in druge zvezne ustavne pravice so od
5. marca 1933 spet začeli veljati (Bundesverfassungsgesetz trat wieder in Kraft). Do
konstituiranja svobodno izvoljenega predstavniškega telesa (Volksvertretung) je
začasna ustava, sprejeta prvega maja 1945, zakonodajo prenesa na provizorično
drţavno oblast. V tem prehodnem obdobju se je začela faza vladne zakonodaje.
Provizorično drţavno vlado je na začetku priznala (provisorische Regierung wurde
anerkant) le sovjetska okupacijska sila (Besatzungsmacht). Šele ko so jo priznale vse
zvezne deţele in okupacijske sile, so lahko 25. novembra 1945 izpeljali drţavne
volitve (bundesweite Wahlen konnten durchgeführt werden), katerih izid je presenetil
vse. Stranka ÖVP je dosegla absolutno večino z 49,8 odstotka glasov, sledila ji je
stranka SPÖ s 44,6 odstotka, medtem ko je KPÖ dobil le pet odstotkov glasov.
Dvajsetega decembra je zaprisegla vlada, ki je bila sestavljena iz vseh treh strank
(Konzentrationsregierung wurde angelobt) in jo je vodil zvezni kancler Leopold Figl.
S konstituiranjem novega drţavnega zbora 19. decembra 1945 je začel zvezni ustavni
zakon iz leta 1920, z novelo leta 1929, spet veljati.
Čeprav je bila spet vzpostavljena drţavna volja na podlagi parlamentarnega sistema,
je bila lahko izvršena le z omejitvami, saj Republika Avstrija pod zavezništvom še ni
bila suverena drţava. Sprva je bilo treba sprejete zakone pred njihovo razglasitvijo
dati v sprejetje zavezniškemu svetu (vor ihrer Kundmachung bedurften
Gesetzesbeschlüsse der Zustimmung des Alliierten Rates). Od sredine leta 1946 je
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bilo treba dati v presojo le še ustavne zakone, preostali zakoni pa so lahko bili
sprejeti, če zavezniški svet najpozneje v 31 dneh zakonu ni nasprotoval. Ker je
zavezniški svet deloval po načelu soglasnosti, je Avstrija dobila zelo velik zakonodajni
prostor (Gesetzgebungspielraum), s katerim je bila preprečena predvsem ohromelost
avstrijskega zakonodajnega postopka (Lähmung des Gesetzgebungsvorgangs).
Republika Avstrija je postala popolnoma suverena šele z drţavno pogodbo
(Staatsvertrag), sklenjeno 15. maja 1955.
Ustavnopravni okvir se je v naslednjih desetletjih le malo spreminjal. Drţavna volilna
pravica pa se je dvakrat temeljito spremenila: volilni pravilnik drţavnega zbora
(Nationalratswahlordnung) iz leta 1971 je sledil cilju vpeljevanja načela
proporcionalnih volitev (Verhältniswahl), leta 1992 pa je bil cilj krepitev odnosov med
volivci in izvoljenimi (Stärkung des Kontakts zwischen Wählern und Gewählten). Od
leta 1971 šteje drţavni zbor 183 članov, pred reformo volilne pravice pa jih je štel
165 (Fischer, 1997).
Razvoj parlamentarizma v drugi republiki je mogoče razdeliti na različne razvojne
stopnje:
1. Velika koalicija 1945–1966 (Die große Koalition 1945–1966)
Klasična velika koalicija povojnega časa (v prvih dveh letih je bila to celo vlada treh
strank, vključno s komunisti) je poskušala ne ponoviti napake in napačne razvojne
smeri iz prve republike in se iz njih nekaj naučiti. Značilno je bilo prizadevanje za
krepitev demokratičnih temeljev republike, kljub temu pa je bila velika koalicija s
prevlado koalicijskega odbora oz. koalicijske vlade konstituirana tako, da so bile
razvojne moţnosti parlamenta omejene (begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten).
Opozicija je bila prešibka (zu schwache Opposition), da bi lahko učinkovito opravljala
kontrolne naloge, parlamentarne frakcije vladnih strank pa so bile polno integrirane v
zgradbo koalicije, katere volja se je oblikovala v predparlamentarnem prostoru.
2. Samostojna vlada ÖVP 1966–1970 (Die ÖVP – Alleinregierung 1966–1970)
Med samostojnim vladanjem ÖVP od leta 1966 do 1970 je bila vladi, katere
parlamentarna frakcija (Parlamentsfraktion) je imela malo več kot polovico sedeţev v
drţavnem zboru (od 85 od 165), prvič nasproti močna opozicija (starke Opposition)
(SPÖ 74 in FPÖ šest mandatov). Tedaj so bili prvič učinkovito uporabljeni različni
instrumenti parlamentarnega poslovnika (parlamentarische Geschäftsordnung), vlada
pa ni imela moţnosti sprejemanja ustavnospreminjajočih se zakonov brez pristanka
opozicije (verfassungsändernde Gesetze konnten nur mit Zustimmung der Opposition
beschlossen werden), kar je krepilo pogajalsko pozicijo opozicije.
3. Manjšinska vlada SPÖ 1970/1971 (Die SPÖ – Minderheitsregierung 1970/1971)
Manjšinska vlada SPÖ 1970/1971 je bila s stališča parlamentarizma morda
najzanimivejše obdobje druge republike, ker je vlada lahko delovala in preţivela
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samo s soglašanjem vsaj ene od obeh opozicijskih strank (nur mit Übereinstimmung
von zumindest einer Oppositionspartei) v parlamentu. Seveda je bilo to obdobje tudi
časovno omejena faza, ki je temeljila na posebni politični konstelaciji in se je končala
oktobra leta 1971 z volitvami v drţavni zbor.
4. Samostojna vlada SPÖ 1971–1983 (Die SPÖ – Alleinregierung 1971–1983)
Za fazo samostojne vlade SPÖ od leta 1971 do 1983 velja podobno kot za čas
samostojne vlade ÖVP, samo z drugim političnim predznakom: nasproti homogene,
toda številčno šibke vladne večine je bila razmeroma močna opozicija, kar je
vzpostavilo jasno odgovornost. Ker je to obdobje trajalo dlje, so bili sprejeti temeljni
in pomembni reformni sklepi. Kljub samostojni vladi ene stranke je bilo v drţavnem
zboru razmeroma veliko sklepov sprejetih soglasno (viele Gesetzbeschlüsse waren
einstimmig), kar je ne nazadnje posledica različnih čezmejnih področnih koalicij med
opozicijo in vlado.
5. Mala koalicija 1983–1986 (Die kleine Koalition 1983–1986)
Mala koalicija med SPÖ in FPÖ od leta 1983 do konca leta 1986 je bila z današnjega
stališča prehodna faza (vorübergehende Phase), v kateri sta dva neenako moţna
partnerja sestavila skupno vlado, pri čemer je SPÖ s koncesijami svobodnjakom
moral plačati za to, da mu je malo manjkalo do absolutne večine; res pa si je za
nekaj časa prihranil veliko višjo ceno za veliko koalicijo.
6. Nova velika koalicija (Die neue große Koalition)
Velika koalicija XVII. zakonodajnega obdobja (1986–1990) je spet zdruţila SPÖ in
ÖVP v skupaj oblikovani zvezni vladi. Značilno je bilo prizadevanje za izognitev
napakam in napačnim razvojnim smerem stare velike koalicije. Kljub temu je delovni
sporazum vladnih strank, sprejet januarja leta 1987, zaradi ohranjanja stabilnosti
koalicije (Erhaltung der Koalitionsstabilität) ozko omejil vlogo parlamenta (Rolle des
Parlaments wurde beschränkt), toda dejanski razvoj parlamenta je v drugi polovici
XVII. zakonodajnega obdobja začel preraščati meje koalicijske pogodbe. Razlika v
primerjavi s prejšnjimi zakonodajnimi obdobji je tudi v tem, da je s prihodom Zelenih
v drţavni zbor Avstrija spet dobila parlament s štirimi strankami in da so mediji
postali precej pomembnejši. XVII. zakonodajno obdobje (1990–1994) in XIX.
zakonodajno obdobje (1994–1996) sta prinesli nadaljevanje tega razvoja, kar se je
še okrepilo s pojavom pete frakcije, Liberalnega foruma (Fischer v: Dachs et al.,
1998, 88, 89).
Nasprotja v parlamentu (Auseinandersetzungen im Parlament) so se stopnjevala
(nahmen zu18), vendar pa je način diskusije ostal vedno na demokratični ravni
(Diskussionsart blieb immer im demokratischen Boden verwurzelt). V resnici je
avstrijski parlament z novo postavitvijo (neue Konstelation) veliko pridobil. Zasedanja
18

zunehmen
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drţavnega zbora so vse bolj zaznavali tudi občani (Nationalratstagungen wurden von
immer mehr Bürgern wahrgenommen), saj so jih pogosto predvajali po televiziji in o
njih izčrpno poročali (darüber wurde ausführlich berichtet). Poleg tega
notranjepolitičnega razvoja pa je tudi prvega januarja 1995 pristop Avstrije k
Evropski uniji (Beitritt Österreichs zur Europäischer Union) popolnoma spremenil
avstrijski ustavni red in sistem oblikovanja volje. Kot naddrţavna organizacija
(supranationale Organisation) ima Evropska unija na področju pristojnosti večjo
pravno pristojnost kot avstrijska notranjepolitična zakonodaja (Fischer, 1997).
4.2.2

Ustavna ureditev
(Verfassungsordnung)

Veljavno avstrijsko ustavno pravo (Verfassungsrecht) sestoji iz številnih pravnih norm
(Rechtsnormen) z veljavnostjo ustave, ki so nastale v več kot 120-letnem obdobju. Iz
zveznega ustavnega zakona (Bundesgrundgesetz) in iz skoraj 400 posamično
objavljenih ustavnih predpisov (Verfassungsvorschriften), razen ustavne listine, se je
iz pravoslovne literature izkristalizirala vrsta temeljnih ustavnih načel, ki jih
imenujemo temeljni zakoni. Ker temeljna načela v ustavi niso tudi formalno označena
kot temeljna, je veliko moţnosti za interpretacijo in znanstveno razlago. V
materialnem smislu so okvir za interpretacijo razmišljanja o temeljnih ciljih drţave, v
formalnem smislu pa kriterij o tem, v kolikšni meri bi sprememba neke norme
pomenila celotno spremembo zvezne ustave.
Načela, ki jih ni mogoče spremeniti, ne da bi iz ustave naredili nekaj drugega,
novega, pa v ustavi niso nikjer našteta. Treba jih je razviti s pravili in sodno prakso.
Nesporno veljavnost načel avstrijske zvezne ustave pa imajo načelo demokratičnosti
(Grundsatz der Demokratie), načelo republike (Grundsatz der Republik), načelo
zvezne drţave (Grundsatz des Bundesstaates), načelo pravne drţave (Grundsatz des
Rechtstaates) in načelo ločitve drţavnih funkcij (Grundsatz der Trennung von
Staatsfunktionen).

Načelo demokratičnosti kot izraz suverenosti ljudstva je bilo ţe na pogajanjih

Reichstaga leta 1848 ena izmed osrednjih spornih točk. Katalog temeljnih pravic, ki
jih je izoblikoval Reichstag, v prvem členu navaja, da »vse oblike drţavne oblasti
izvirajo iz ljudstva in se izvajajo na način, ki ga določa ustava«. Zadušitev revolucije
je preprečila uveljavitev te »Kremsierske ustave«, ustava pa naj do leta 1918 nikoli
več ne bi dosegla tolikšne stopnje ljudske suverenosti, kot je predvidel Reichstag.
Načelo demokratičnosti je programsko opredeljeno v členu I zvezne ustave: »Avstrija
je demokratična republika, njeno pravo izhaja iz ljudstva.« Ta program se izvaja v
ustreznih poglavjih ustave, ki se nanašajo na zakonodajo in izvrševanje. Bistvo
načela demokratičnosti je v tem, da morata biti politični proces odločanja in nastanek
splošno zavezujočih norm načelno zvedena na ljudstvo. Za večji del tega procesa
odločanja je predvidena posrednost, kar pomeni, da namesto celotnega naroda
zvezne drţave odločajo izvoljena predstavniška telesa. Avstrijsko ustavno pravo pa
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pozna tudi vrsto instrumentov neposredne demokracije, ki v mednarodni primerjavi
nikakor niso nepomembni. Med njimi so ljudska iniciativa kot pravica ljudstva zvezne
drţave do zakonskega predloga, referendum kot moţnost, ki jo ima parlament, da
predloţi določene zadeve občanom zvezne drţave, ki o njih odločajo z neposrednim
glasovanjem, ter brezpogojni plebiscit, ki se izvede, če bi bila posledica določenega
zakonskega projekta celotna sprememba zvezne ustave. Od leta 1988 dalje vsebuje
zvezna ustava tudi moţnost referenduma, ki pa za zakonodajalca ni obvezen.
Ker so pomembne zakonodajne pristojnosti (Gesetzgebungskompetenzen) v okviru
EU prenesene na organe Skupnosti in je s tem sodelovanje splošnih predstavniških
teles pri nastajanju novih pravnih predpisov, pomembnih za Avstrijo, na področjih, ki
jih zajema pravo Unije, omejeno, je pristop k EU pomenil poseg v načelo
demokratičnosti. Do tega je prišlo tudi zato, ker zakonodaja EU nastaja predvsem
znotraj Sveta skupnosti (Gemeinschaftsrat) in Komisije, nobeden izmed obeh
organov pa se ne voli neposredno. Neposredno izvoljeni Evropski parlament ima zgolj
omejena pooblastila za sodelovanje.
V citiranem prvem členu zveznega ustavnega zakona je utemeljeno tudi načelo
republike. Ţe od nastanka dalje je zasnovano predvsem kot zavračanje monarhistične
oblike drţave, kar je poudarjeno tudi s tem, da za predsednika drţave ne morejo
kandidirati člani vladajočih hiš ali druţin, ki so vladale nekoč.

Načelo zvezne drţave je programsko opredeljeno v prvem odstavku drugega člena:

»Avstrija je zvezna drţava.« To načelo določa, da so drţavne funkcije razdeljene na
zvezo kot celotno drţavo in deţele kot njene dele. Odnose med deţelami ureja
nacionalno ustavno pravo. Zakonodaja in njeno izvajanje sta torej po eni strani
porazdeljena med zvezo in zvezne deţele, po drugi strani pa so deţele navzoče pri
zakonodaji in izvrševanju na strani zveze. Dejanska razdelitev pristojnosti in realni
pomen deţelnih zbornic (Landeskammern) v avstrijskem parlamentu pa dopuščata
ugotovitev, da načelo zvezne drţave v Avstriji ni oblikovano dovolj trdno. S pristopom
k EU je bilo prizadeto tudi načelo zvezne drţave, kajti pristojnosti zveznih deţel so
bile prenesene na Skupnost.

Načelo pravne drţave je programsko utemeljeno v prvem in drugem odstavku 18.

člena zveznega ustavnega zakona: »Celotna drţavna uprava se sme izvajati samo na
podlagi zakonov (aufgrund der Gesetze ausgeführt werden). Vsak upravni organ
(Verwaltungsbehörde) lahko po zakonu izdaja odredbe (gibt Anordnungen) na
svojem področju dejavnosti (Tätigkeitsbereich).« Poleg tega formalnega elementa
pravne dolţnosti, ki je vključen v vsa ustrezna določila ustave in preostalega
pravnega reda, pa iz veljavnih temeljnih pravic izhajajo tudi določene materialne
predstave o pravni drţavi, ki temeljijo na načelu svobode in dostojanstva
posameznika.
Pristop k EU je nadomestil avstrijsko načelo pravne drţave z načelom zakonitosti, ki
je načelo zakonodaje skupnosti in ne postavlja tako strogih zahtev glede moţnosti
določanja splošnih norm. Ustavno sodišče (Verfassungsgericht) je izgubilo monopol
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na področju preverjanja pravnih predpisov (Überprüfung der Rechtsvorschriften).
Posledica te spremembe načela zakonitosti je, da »uredb EU ni treba meriti po merilu
zveznega ustavnega zakona, prav tako tudi ne uresničevanja smernic, npr. tega, kar
se nanaša na zadostno vsebinsko določljivost nekega predpisa« (Schwind 1995).

Načelo ločitve oblasti ima zgodovinski smisel v zaščiti posameznika pred samovoljo
(Schutz der Einzelnen vor der Eigenmacht) in prekoračitvijo pooblastil nosilcev oblasti
(Schutz vor der Vollmachtsüberschreitung der Machtträger). V avstrijskem ustavnem
pravu to načelo formalno izhaja iz organizacijske ločitve drţavnih funkcij ter funkcij v
zakonodaji, sodstvu in upravi. Kljub organizacijskemu ločevanju pa v sodobni drţavi
seveda velikokrat prihaja do vsebinskega prekrivanja funkcij, in sicer tako pri
parlamentarnem nadzoru uprave kot tudi pri pravici uprave do izdajanja uredb,
upravnem sodstvu in na drugih področjih. Glede delitve oblasti v zakonodaji EU je
treba pripomniti, da ta ne pozna organizacijskega ali funkcionalnega ločevanja na
področjih zakonodaje, uprave in sodstva, pozna pa posebno strukturo funkcij, ki
temelji predvsem na dualizmu zastopanja interesa Skupnosti in interesa posameznih
drţav članic.
Iz veljavnega avstrijskega drţavnega prava pa je poleg navedenih nespornih načel
mogoče razbrati tudi druga načela, ki so hkrati postala načela avstrijske drţavne
politike. Norm drţavnega prava ni mogoče povezovati samo z navedenimi načeli,
ampak je treba upoštevati tudi naslednje vidike, ki so v pomoč pri dojemanju
kompleksnosti načel avstrijskega drţavnega prava: načelo materialne kontinuitete
avstrijskega pravnega reda (Grundsatz der materiellen Kontinuität der
österreichischen Rechtsordnung) pred letom 1918 in po njem, iz katerega je razvidno
in ki omogoča, da v avstrijskem pravnem redu veljajo predpisi, ki izvirajo iz
monarhističnega, republikanskega, avtoritarnega, nemškega, centralističnega in
federalističnega pravnega reda. S tem je povezano tudi načelo kontinuitete avstrijske
drţave (Grundsatz der Kontinuität des österreichischen Staates), po katerem je
Avstrija kot subjekt mednarodnega prava doţivela temeljno spremembo samo v letu
1918. To načelo tudi pomeni, da je šlo pri »priključitvi« Avstrije k nemškemu rajhu za
zasedbo, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom, Avstrija pa je bila s pravnega
vidika omejena zgolj v svoji mednarodnopravni zmoţnosti ukrepanja.
Tudi trajna nevtralnost (Dauerneutralität) se označuje kot načelo, torej kot temeljno
določilo avstrijske zvezne ustave. V zvezi s tem je treba opozoriti na tesno zvezo med
nevtralnostjo in neodvisnostjo, kajti nevtralnost ni namenjena sama sebi, ampak je
bila razglašena »z namenom trajne zagotovitve neodvisnosti navzven in z namenom
nedotakljivosti lastnega ozemlja«. Pomen nevtralnosti pa se je s spremembo
svetovnega političnega poloţaja, nastalega po zlomu komunistične oblasti v Vzhodni
Evropi, kot tudi pristopa Avstrije k Evropski uniji, močno spremenil. Avstrijska
zakonodaja in vlada ohranjata neodvisnost in trajno nevtralnost, ki da sta bistvena
sestavna dela ciljev, opredeljenih v procesu nastajanja druge republike, kot tudi
povojne ureditve evropske in mednarodne skupnosti narodov.
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Načela avstrijskega ustavnega prava so tudi v večstrankarski demokraciji in oslabljeni
funkciji predsednika republike. Z enako upravičenostjo pa lahko prištevamo k
načelom tudi protifašizem, trajno izključitev fašističnih in nacionalsocialističnih teţenj
iz pravne ureditve in dejanskega političnega ţivljenja, ki je zapisana v ustavnih
predpisih in vrsti drugih pravnih predpisov, vse od izjave o neodvisnosti do drţavne
pogodbe iz leta 1955 (Ucakar v: Dachs et al., 1998, 80–83).

4.2.3

Parlamentarni sistem danes
(Parlamentarisches System heute)

Parlament je organ oblikovanja volje (Willensbildung) in centralni organ v sodobnem
političnem sistemu parlamentarne demokracije. Avstrijski parlament je dvodomni,
sestavljen iz drţavnega zbora in zveznega sveta, ki sta v zvezni ustavi poimenovana
kot zakonodajna organa (Gesetzgebungsorgane). Drţavni zbor in zvezni svet skupaj
sestavljata zvezni parlament.
Drţavni zbor se voli na vsakih pet let (Nationalrat wird alle 5 Jahre gewählt) na
podlagi enake, neposredne, tajne in osebne volilne pravice. Sestavljen je iz 183
članov. Volilno pravico imajo vsi Avstrijke in Avstrijci, ki so dopolnili 16 let. Glavna
naloga drţavnega zbora je zakonodaja. Zakone predlagajo predvsem zvezna vlada ali
člani drţavnega zbora. V drţavnem zboru predloge zakonov najprej obravnava odbor,
nato pa o njih glasuje plenum (Vollversammlung) drţavnega zbora. Prav tako
pomembna je funkcija nadzora drţavnega zbora. Poslancem so na voljo različni
instrumenti, s katerimi lahko preverjajo pravilno izvajanje zakonov, kot so npr. ustno
in pisno postavljanje vprašanj članom zvezne vlade, nalogi za pregled računskemu
sodišču (Rechnungshof) ali ustanovitev preiskovalnih komisij. Področje nadzora je
glavna naloga parlamentarne opozicije. Drţavni zbor lahko o svojih ţeljah v sklepih
obvesti zvezno vlado. Zvezna vlada je odvisna od zaupanja drţavnega zbora. Če bi ji
ta izrekel nezaupnico, bi jo moral predsednik drţave razpustiti. Če drţavni zbor
sprejme stališča o načrtih v okviru Evropske unije, so avstrijski predstavniki v organih
Evropske unije načeloma vezani na ta stališča.
Zvezni svet ima trenutno 62 članov, ki jih volijo deţelni zbori devetih zveznih deţel za
dobo zakonodajnega obdobja posameznega deţelnega zbora. Posamezna zvezna
deţela ima, odvisno od velikosti, največ dvanajst in najmanj tri člane v zveznem
svetu. Zvezni svet zastopa deţelne interese na zvezni ravni in v ta namen sodeluje
pri zvezni zakonodaji. Zakonski sklepi in drţavne pogodbe, ki jih sprejme drţavni
zbor, se takoj posredujejo zveznemu svetu, kjer jih najprej obravnava komisija, šele
nato pa se z njimi začne dokončno ukvarjati plenum zveznega sveta. Proti večini
zakonskih sklepov drţavnega zbora lahko zvezni svet vloţi utemeljeno pritoţbo
(Beschwerde). V tem primeru mora drţavni zbor zakonski sklep ponovno obravnavati,
vendar pa lahko s tako imenovanim vztrajnostnim sklepom preglasuje pritoţbo
zveznega sveta. Zvezni svet lahko zakon prepreči (absolutna pravica veta) le, če so
predvidene spremembe glede pristojnosti zveznih deţel. Tudi člani zveznega sveta
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imajo pravico postavljati vprašanja članom zvezne vlade. Poleg tega pa lahko zvezni
svet sprejema sklepe in je dejaven tudi na področju Evropske unije
(http://de.wikipedia.org).
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5

SESTAVA PARLAMENTA V SLOVENIJI IN AVSTRIJI

5.1

POLITIČNE STRANKE V SLOVENIJI
(Politische Parteien in Slowenien)

5.1.1

(Bildung des Parlaments in Slowenien und Österreich)

Socialni demokrati
(Sozialdemokratische Partei)

Socialni demokrati (SD) so slovenska vladna
parlamentarna
politična
stranka
(parlamentarpolitische Positionspartei).
Nastali so pod imenom Zdruţena lista socialnih
demokratov (Vereinigte Liste der Sozialdemokraten) po uspešnem nastopu volilne
koalicije (Wahlkoalition21) Zdruţena lista na
parlamentarnih volitvah konec leta 1992. Nekaj
mesecev po teh volitvah, natančneje 29. maja
1993, so stranke te volilne koalicije – SDP,
Delavska stranka, SDU in dve močni skupini iz
Socialistične
stranke
ter
DeSUS-a
na
zdruţitvenem kongresu ustanovile novo levo
socialdemokratsko stranko v Sloveniji –
Zdruţeno listo socialnih demokratov. Njen
predsednik je postal Janez Kocjančič.

Socialni demokrati

Predsednik

(Parteivorsitzender):
Podpredsedniki

(Stellvertretende
Parteivorsitzende):
Ustanovitev

(Gründung):

Borut Pahor
Patrik Vlačič, Miran Potrč,
Alenka Kovšca, Majda
Potrata
29. maj 1993

Politična ideologija

(politische
Ideologie):

Politična pozicija

(politische Position):
Vpetost v
mednarodni prostor

(Positionierung im
internationalen
Raum):

Evropski parlament

(Europäisches
Parlament):

socialna demokracija
leva sredina
Socialistična
internacionala in PES19

PSE20

Barva (Farbe):
rdeča
Na prvih večstrankarskih volitvah v Sloveniji
Spletna stran
aprila leta 1990 je od ustanoviteljic
www.socialnidemokrati.si
(Webseite):
(Gründerinnen)
ZLSD
nastopila
Stranka
demokratične prenove (Partei der demokratischen Erneuerung) oz. pozneje
preimenovana v Socialdemokratsko prenovo (Sozialdemokratische Erneuerung).
Dosegla je najvišji rezultat med posameznimi političnimi strankami (17,29 %) in
prešla v opozicijo (zur Opposition übergehen). Na parlamentarnih volitvah (bei
Parlamentswahlen) decembra leta 1992 je ţe omenjena volilna koalicija
(Wahlbündnis) Zdruţena lista z doseţenimi 13,58 odstotka glasov vstopila v veliko
koalicijo LDS – ZLSD – SKD (eine Koalition eingehen mit...). V vladi je pokrivala štiri
ministrstva (Ministerien) – za gospodarstvo, delo, druţino in socialne zadeve, znanost
19

Stranka evropskih socialdemokratov (Partei der europäischen Sozialdemokraten)
Poslanska skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu (Abgeordnetengruppe der Sozialdemokraten im
Europäischen Parlament)
21
Tudi Wahlbündnis
20
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in kulturo (Wirtschaftsministerium, Ministerium für Arbeit, Familie und Soziales,22

Ministerium für Hochschulwesen, Wissenschaft und Technologie, Ministerium für
Kultur23). Vendar pa je januarja leta 1996 izstopila iz vlade (aus der Regierung
austreten) zaradi nestrinjanja z vladnim odnosom do upokojencev in ukrepi na
področju socialne politike. Na tretjem kongresu marca leta 1997 v Ljubljani je bilo
izvoljeno novo vodstvo stranke (Parteiführung). Predsednik Zdruţene liste socialnih
demokratov je postal Borut Pahor, ki je bil na četrtem kongresu junija leta 2001 v
Kopru ponovno izvoljen (wurde ... wiedergewählt24). Vse do oblikovanja nove vlade
po drţavnozborskih volitvah oktobra leta 2000 je ZLSD deloval v opoziciji. Po
uspešnem nastopu na volitvah leta 2000 je 15. novembra 2000 skupaj z Liberalno
demokracijo Slovenije, SLS + SKD Slovensko ljudsko stranko in Demokratično
stranko upokojencev Slovenije podpisal koalicijski sporazum (Koalitionsvereinbarung)
o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije. ZLSD je bil v vladni koaliciji druga
najmočnejša stranka (die zweitstärkste Partei in der Regierungskoalition) in je v vladi
pokrival tri področja – delo, druţino in socialne zadeve, kulturo, notranje zadeve
(innere Angelegenheiten). Po nastopu na drţavnozborskih volitvah leta 2004 je ZLSD
ohranil pozicijo (Position beibehalten) tretje najmočnejše stranke in ponovno prešel v
opozicijo (in die Opposition gehen). Na petem kongresu, ki je potekal 2. aprila 2005 v
Ljubljani, se je stranka preimenovala (wurde umbennant25) v Socialne demokrate
(SD). S pristopom novih poslancev v poslansko skupino leta 2007 je SD postal
najmočnejša opozicijska stranka. Na drţavnozborskih volitvah leta 2008 ja stranka
zmagala in osvojila 29 sedeţev v parlamentu. Borut Pahor je na premierskem stolčku
(Ministersessel) zamenjal dotedanjega premierja Janeza Janšo (Ministerpräsidenten
ersetzen) (www.socialnidemokrati.si).
5.1.2

Slovenska demokratska stranka
(Slowenische Demokratische Partei)

Slovenska demokratska stranka (SDS) je slovenska parlamentarna politična stranka,
ki se uvršča v desno sredino. Trenutni predsednik stranke je Janez Janša. Stranka
izdaja tudi glasilo Nova pot.
Socialdemokratska stranka je bila v Sloveniji prvič ustanovljena leta 1896. Njeni
najvidnejši predstavniki (Repräsentanten) v prvi polovici 20. stoletja so bili Etbin
Kristan, Ivan Cankar, Albin Prepeluh, dr. Henrik Tuma in Dragutin Lončar. Leta 1945
je bila skupaj z drugimi političnimi strankami prepovedana (verboten26), njeni
voditelji pa preganjani (vertrieben27). Še v obdobju komunističnega reţima, med
stavko litostrojskih

22

soziale Angelegenheiten
Tudi Kultusministerium
24
wiederwählen
25
umbennenen
26
verbieten
27
vertreiben
23
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delavcev leta 1987, je po 42 letih nastal
Slovenska demokratska stranka
iniciativni odbor za ponovno ustanovitev
Socialdemokratske stranke. Maja leta 1988 je
sluţba drţavne varnosti (Dienst der Staatssicherheit) aretirala Janeza Janšo, Ivana
Predsednik:
Janez Janša
Borštnerja in Davida Tasiča, kar je vodilo do
Ustanovitev:
16. februar 1989
procesa proti četverici in do slovenske
Politična pozicija:
desna sredina
pomladi. Javnost se je organizirala v Odbor za
varstvo človekovih pravic (Ausschuss für
Vpetost v mednarodni
članica IDU28 in CDI29
prostor:
Schutz der Menschenrechte). Stranka je bila
Evropski parlament:
EPP-ED30
kot SDZS31 ustanovljena 16. februarja 1989.
France Tomšič je bil njen prvi predsednik,
Barve:
modra, rumena
novembra leta 1989 pa ga je zamenjal Joţe
Spletna stran:
www.sds.si
Pučnik. Istega leta se je na prvem kongresu
preimenovala iz zveze v stranko SDSS. Na volitvah decembra leta 1992 so
socialdemokrati dosegli sicer slabši rezultat, toda vseeno so skupaj s krščanskimi
demokrati vstopili (in die Regierung eintreten) v vlado Janeza Drnovška. Janez Janša
je celo postal obrambni minister (Verteidigungsminister), vendar ga je kot
neizprosnega kritika privilegijev komunistične nomenklature ta poskušala na vsak
način diskreditirati. Na tretjem kongresu maja leta 1993 je bil za predsednika SDS
izvoljen Janez Janša, ki je bil ponovno izvoljen za predsednika na kongresih stranke v
letih 1995, 1999, 2001 in 2005. Janšo so zrušili z mesta obrambnega ministra marca
leta 1994. Pred parlamentom se je takrat v podporo Janezu Janši zbralo več kot
20.000 ljudi, v socialdemokratsko stranko je vstopilo več tisoč novih članov, med
njimi veliko uglednih strokovnjakov (angesehene Fachleute), univerzitetnih
profesorjev (Universitätsprofessoren) in kulturnikov (Kulturschaffende). To je za SDS
pomenilo nov ustvarjalni zagon, ki je v nekaj letih stranko oblikoval v drugo
najmočnejšo stranko v Sloveniji z več kot 21.000 člani. Leta 2003 se je stranka
preimenovala v Slovensko demokratsko stranko. Kot večina večjih strank ima tudi
SDS podmladek. Slovenska demokratska mladina (Slowenische demokratische
Jugend) je bila ustanovljena oktobra leta 1989, s tem pa je bila tudi prvi politični
podmladek Slovenije. Njen prvi predsednik je bil Matej Makarovič, trenutno pa jo vodi
Gregor Horvatič (www.sds.si).

28

Mednarodna demokratska zveza (Internationaler demokratischer Verband)
Internacionala krščanskodemokratskih strank (Internationale der Christlichdemokratischen Parteien)
30
Evropska ljudska stranka in Evropski demokrati (Europäische Volkspartei und Euroäischen Demokraten)
31
Socialdemokratska zveza Slovenije (Sozialdemokratische Verband Sloweniens)
29
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5.1.3

Demokratična stranka upokojencev Slovenije
(Demokratische Partei der Rentner Sloweniens32)

Demokratična stranka upokojencev Slovenije
(DeSUS) je politična stranka, ki primarno
zastopa upokojence. Uvršča se med
levosredinske politične stranke.
Stranka DeSUS je nastala iz jedra članov
Društva upokojencev Maribor – center 8.
februarja 1990. Uradni naziv je bil Zveza
društev upokojencev Maribor, pod katerim je
bila stranka tudi registrirana (eingetragen33)
pri Mestni občini Maribor. Devetindvajsetega
junija istega leta se je stranka preimenovala v
Demokratično stranko – zvezo upokojencev
Maribor.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Predsednik:

Karl Viktor Erjavec

Ustanovitev:

30. maj 1991

Politična pozicija:

leva sredina

Barve:

bela, zelena, modra

Spletna stran:

www.desus.si

Dne 30. maja 1991 je stranka dobila ime Demokratična stranka upokojencev
Slovenije. Od leta 1996 je prisotna (anwesend) tudi v Drţavnem zboru Republike
Slovenije. V obdobju četrtega drţavnega zbora je postala koalicijska stranka v
desnosredinski koaliciji pod vodstvom Janeza Janše. Trenutni predsednik stranke je
Karl Erjavec. Največji del članov stranke je iz vrst upokojencev, vendar so vanjo
vključeni tudi člani, ki so še v rednem delovnem razmerju (Arbeitsverhältnis).
Stranka, katere število članov se iz dneva v dan povečuje, ţe nekaj let uspešno
sodeluje s HSU,34 stik pa je vzpostavila tudi s predstavnikom iz Italije v parlamentu
Evropske skupnosti (EU) Carlom Faluzzom, ki se v Evropski uniji ukvarja s problemi
starejše populacije (www.desus.si).

32
33
34

Tudi Slowenische Pensionistenpartei

eintragen

Stranka upokojencev Republike Hrvaške (Pensionistenpartei der Republik Croatien)
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5.1.4

Zares – nova politika
(Zares35 – neue Politik)

Zares – nova politika je slovenska vladna
parlamentarna politična stranka. Njen
predsednik je Gregor Golobič. Stranka je
bila ustanovljena na začetku oktobra leta
2007, kot rezultat izstopa šestih
poslancev iz Liberalne demokracije
Slovenije. Od 17. novembra 2007 je
stranka članica organizacije Liberal
International.
Sodelovala
je
na
drţavnozborskih volitvah v Sloveniji leta
2008 in se med vsemi strankami uvrstila
na tretje mesto (www.zares.si).

5.1.5

Zares – nova politika

Predsednik:

Gregor Golobič

Ustanovitev:

6. oktober 2007

Politična ideologija:

socialni liberalizem, socialna
demokracija

Vpetost v mednarodni
prostor:

članica Liberal International

Barve:

oranţna

Spletna stran:

www.zares.si

Slovenska nacionalna stranka
(Slowenische Nationalpartei)

Slovenska nacionalna stranka (SNS) je
Slovenska nacionalna stranka
slovenska
parlamentarna
politična
stranka. Trenutni predsednik stranke je
Zmago Jelinčič Plemeniti. Medtem ko se
sama uvršča v levo sredino, kakor jo
Predsednik:
Zmago Jelinčič Plemeniti
zaznavajo predvsem v Sloveniji, jo nekaj
tujih političnih znanstvenikov zaradi stališč
Ustanovitev:
17. marec 1991
do tujcev in Romov opisuje kot skrajno
Politična pozicija:
leva sredina
desničarsko. Šestega januarja 2008 so iz
poslanske skupine SNS iz protesta nad
Barve:
rumena, modra
domnevnim
sodelovanjem
Zmaga
Spletna stran:
www.sns.si
Jelinčiča z vlado izstopili Sašo Peče,
Barbara Ţgajner Tavš, Boštjan Zagorac in Bogdan Barovič (ta se je naslednji dan vrnil
v poslansko skupino) in ustanovili samostojno poslansko skupino Lipa
(Abgeordnetengruppe Linde).
Slovenska nacionalna stranka je ob ustanovitvi 17. marca 1991 sprejela okvirni
program (Rahmenprogramm beschließen), katerega temelje je zapisala tudi v prvi
člen statuta stranke. Ta program je trajno strateško sporočilo Slovenske nacionalne
stranke v skladu z načeli demokratične politične kulture in pravne drţave in ob
spoštovanju človekovih pravic; za dosego ciljev, zastavljenih in predstavljenih v tem
35

Nemški prevod: wirklich
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programu bodo uporabili vsa razpoloţljiva demokratična sredstva. Politično delovanje
bo potekalo v nasprotju s cenenim populizmom in z oblikovanjem kratkoročnih
političnih odločitev, ki temeljijo zgolj na interesih političnih elit ali političnih strank.
Delovanje slovenske nacionalne stranke temelji na konstruktivnosti, kar pomeni
podpiranje vseh projektov, ki gredo v korist slovenski druţbi, slovenski drţavi in širši
slovenski naciji, ne glede na to, od kod pobuda oziroma projekt izhaja.
Slovenska nacionalna stranka je vse od ustanovitve oziroma, točneje, od leta 1992 s
svojimi kandidatkami, kandidati in kandidatnimi listami uspešno sodelovala na
volitvah poslank in poslancev v Drţavni zbor RS (Nationalratswahl) (v letih 1992,
1996, 2000 in 2004), na volitvah ţupanov občin ter občinskih in mestnih svetnikov
(Gemeindewahl) (v letih 1994, 1998, 2002 in 2006), na volitvah predsednika
republike (Präsidentschaftswahl) (v letih 2002 in 2007), s svojo kandidatno listo pa je
leta 2002 sodelovala tudi na prvih volitvah poslank in poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament. Slovenska nacionalna stranka je skladno s svojim
statutom organizirana na lokalni ravni v okviru občinskih in mestnih odborov stranke,
ti pa se zdruţujejo v pokrajinska predsedstva (www.sns.si).
5.1.6

Slovenska ljudska stranka
(Slowenische Volkspartei)

Slovenska ljudska stranka (SLS) je
Slovenska ljudska stranka
slovenska politična stranka. Ustanovljena
je bila 12. maja 1988 kot Slovenska
kmečka
zveza
(Slowenischer
Bauernverband), ki se je prvega februarja
1990 preimenovala v Slovensko kmečko
Predsednik:
Radovan Ţerjav
zvezo – Ljudsko stranko (Slowenischer
Ustanovitev:
27. junij 1992
Bauern-verband – Volkspartei) in 27. junija
1992 v Slovensko ljudsko stranko.
Barve:
zelena
Slovenski krščanski demokrati so bili
ustanovljeni 10. marca 1989 z imenom
Spletna stran:
www.sls.si
Slovensko
krščanskosocialno
gibanje
(Slowenische christlichsoziale Bewegung), ki se je drugega novembra 1989
preimenovalo v Slovenske krščanske demokrate, ki so pravni in politični nasledniki
Slovenske ljudske stranke, ustanovljene leta 1892, ki se je 17. maja 1992 priključila
SKD.36 Obe stranki izhajata iz temeljnih vrednot zgodovinskega SLS in tudi zdruţena
stranka nadaljuje njegovo politično delovanje, ki temelji na krščanskem etosu,
moralno-etičnih vrednotah slovenskega naroda, vpletenega v evropsko civilizacijsko
okolje. Obe stranki sta na prvih demokratičnih volitvah v koaliciji DEMOS37 dobili
največje zaupanje volivcev in sta bistveno prispevali k demokratizaciji Slovenije in
nastanku samostojne slovenske drţave.
36
37

Slovenski krščanski demokrati (Slowenische Christliche Demokraten)
Demokratična opozicija Slovenije (Demokratische Opposition Sloweniens)
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Slovenska ljudska stranka in Slovenski krščanski demokrati so se na kongresu v
Ljubljani 15. aprila 2000 zdruţili v stranko z imenom SLS + SKD Slovenska ljudska
stranka. Preimenovanje v Slovensko ljudsko stranko je bilo sprejeto po realizaciji
sklepov kongresa stranke v Murski Soboti 31. januarja 2002. Stranka deluje na
območju Slovenije, med Slovenci v zamejstvu (im Ausland) in med izseljenimi
(Auswanderer) po svetu. Predsednik stranke je Radovan Ţerjav (www.sls.si).
5.1.7

Liberalna demokracija Slovenije
(Liberaldemokratische Partie Sloweniens)

Liberalna demokracija Slovenije (LDS) je
Liberalna demokracija Slovenije
slovenska
parlamentarna
politična
stranka, ki se pozicionira v levi spekter
slovenskega političnega prostora. Nastala
je 12. marca 1994 na Bledu na
zdruţitvenem kongresu štirih strank:
Predsednica:
Katarina Kresal
Liberalno
–
demokratske
stranke,
Demokratske
stranke,
Socialistične
Podpredsednik:
Slavko Ziherl
stranke (Sozialistische Partei) in ZelenoUstanovitev:
12. marec 1994
ekološko
socialne
stranke
(Grünökologische soziale Partei). Je pravna
Politična ideologija:
sredinska stranka, liberalizem
naslednica strank. Prvi predsednik
Liberalne demokracije Slovenije je postal
Janez Drnovšek, ki je stranko vodil do
Barve:
modra, bela, rumena
izvolitve
za
predsednika republike
Spletna stran:
www.lds.si
decembra leta 2002. Prvo vlado je
sestavil še kot predsednik ene izmed
predhodnic LDS Liberalnodemokratske stranke (Liberaldemokratische Partei). Marca
leta 1992 je postal predsednik Liberalnodemokratske stranke Slovenije, aprila istega
leta pa ga je drţavni zbor izvolil za predsednika vlade. Po parlamentarnih volitvah
leta 1992, na katerih je zmagal LDS, je bil januarja 1993 ponovno izvoljen za
mandatarja za sestavo vlade, v katero je povabil še SKD, ZLSD in SDSS. Svoj tretji
mandat kot predsednik vlade je začel januarja leta 1997, vodenje vlade pa je po
izglasovani nezaupnici aprila leta 2000 predčasno končal junija leta 2000. Po zmagi
LDS na drţavnozborskih volitvah 15. oktobra 2000 je Drnovšek oblikoval ţe četrto
vlado, v kateri so poleg LDS še ZLSD, SLS + SKD ter DeSUS. V mandatu 2000–2004
je Slovenija pod vodenjem LDS vstopila v Evropsko unijo in zvezo NATO. Po odstopu
Janeza Drnovška kot predsednika LDS je bil na kongresu, ki je bil 14. februarja 2003
v Celju, za predsednika izvoljen Anton Rop, ki je kot predsednik vlade stranko
popeljal na volitve leta 2004. Po volitvah je stranka prešla v opozicijo, Anton Rop pa
je bil na kongresu 11. decembra 2004 na Bledu ponovno izvoljen za predsednika. Na
naslednjem kongresu, ki je bil 15. oktobra 2005 v Ljubljani, je bil za predsednika
izvoljen Jelko Kacin. Na devetem kongresu LDS so delegati 27. januarja 2007
glasovali o zaupnici (Vertrauensvotum) Jelku Kacinu, ki je zaupnico dobil. V
naslednjih mesecih je stranko zapustilo dvanajst poslancev, 12. aprila pa je Jelko
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Kacin odstopil s funkcije predsednika. Na kongresu v Ţalcu je bila 30. junija 2007 za
predsednico izvoljena Katarina Kresal.
Na parlamentarnih volitvah leta 2008 je stranka dosegla petodstotno podporo in je
najmanjša izmed parlamentarnih strank (www.lds.si).
5.1.8

Stranka mladih Slovenije
(Jugendpartei Sloweniens)

Stranka mladih Slovenije (SMS) je politična
stranka, ki primarno skrbi za interese
mladih. Nastala je četrtega julija 2000 na
ustanovnem kongresu v Ljubljani. Na
volitvah v parlament so kandidirali skupaj s
stranko SLS. Uspelo jim je doseči rezultat
5,26 odstotka, ki prinaša pet poslanskih
mest v mandatu 2008–2012. Zdajšnji
predsednik stranke je Darko Krajnc
(www.sms.si).
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Stranka mladih Slovenije

Predsednik:

Darko Krajnc

Ustanovitev:

4. julij 2000

Barve:

modra, bela, rdeča

Spletna stran:

www.sms.si

5.2
5.2.1

VOLITVE V PARLAMENT V SLOVENIJI
(Parlamentswahlen in Slowenien)
Volilni sistem
(Wahlsystem)

V Sloveniji potekajo volitve v drţavni zbor oz. v parlament v osmih volilnih enotah
(Wahlkreise), vsaka izmed njih pa je razdeljena na enajst okrajev (Bezirke). V
vsakem izmed oseminosemdesetih okrajev kandidirajo drugi kandidati. Iz vsake
izmed osmih enot je izvoljenih enajst poslancev, ne pa tudi po en poslanec iz
vsakega okraja. Iz nekaterih okrajev ni izvoljen nihče, iz drugih pa tudi do štirje
kandidati. Poslanski mandati se razdeljujejo na dveh ravneh, najprej na ravni volilne
enote, nato pa še preostali mandati na ravni drţave. V praksi to pomeni, da se na
ravni enot razdelita okoli dve tretjini sedeţev, preostala tretjina pa na ravni drţave.
Tako se razdeli oseminosemdeset mandatov. Preostala dva sedeţa zasedeta
predstavnika italijanske in madţarske manjšine, ki se volita posebej, v deveti in
deseti volilni enoti, po tako imenovanem sistemu Borda.38 Tako je skupaj izvoljenih
devetdeset poslancev. Mandatno obdobje zakonodajnega organa traja štiri leta.
Razdeljevanje glasov poteka tako:
1.
2.
3.
4.

Seštejejo se vsi glasovi na drţavni ravni in se razporedijo po strankah.
Izločijo se glasovi za stranke oz. liste, ki niso presegle volilnega praga.
Po d'Hondtovi formuli39 se sorazmerno razdelijo sedeţi na preostale stranke.
Vsaka stranka oz. lista, ki je v volilni enoti dosegla dvanajstino glasov, dobi en
glas, in sicer sedeţ prejme kandidat zmagovalne stranke, ki je prejela največ
glasov.
5. Po Droopovi kvoti40 razdelijo nadaljnje glasove. Vsaka lista oz. stranka, ki je
osvojila dve dvanajstini glasov, prejme še en sedeţ, in sicer za
drugouvrščenega kandidata. Nato se razdeljevanje nadaljuje: tisti, ki so
osvojili tri dvanajstine glasov, prejmejo tretji sedeţ.
6. Preostali sedeţi (tretjina) se znova razdelijo po d'Hondtovi formuli. Pri tej
razdelitvi so v štetje uvrščeni tudi glasovi iz tujine.
Volilni prag (Wahlschwelle) za vstop v parlament je štiri odstotke.

38

Zmaga tisti, ki osvoji največ točk (relativna večina).
Namesto volilnega količnika se pri tem sistemu izračuna absolutno število glasov, ki so jih dobile posamezne
liste kandidatov v volilni enoti. Število glasov vsake liste se deli najprej z 1, nato z 2, 3 in naprej do števila
mandatov, ki jih je treba razdeliti v volilni enoti. Najvišji rezultati pomenijo osvojene sedeţe. Mandati se dodelijo
listam, ki vsebujejo najvišja števila po vrstnem redu seštevka glasov.
40
Zmanjševanje volilnega količnika, in sicer tako, da se celotno število oddanih glasov v volilni enoti deli s
številom poslanskih mest, zvečanim za ena plus ena.
39
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5.2.2

Volilne enote
(Wahlkreise)

V Sloveniji je osem volilnih enot in dve posebni za volitve poslancev narodnih
skupnosti, ki imajo pribl. 200.000 volilnih upravičencev (Wahlberechtigte) oz. 2500 za
italijansko in 6500 za madţarsko narodno skupnost. Volilno enoto sestavlja enajst
volilnih okroţij. Volilni enoti za poslanca narodnih skupnosti sta hkrati tudi volilni
okroţji. Iz vsake volilne enote je izvoljenih enajst poslancev v Drţavni zbor RS.
Zakon določa naslednje volilne enote:
VE 1 Kranj: obsega območja občin Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica,
Škofja Loka in Trţič;
VE 2 Postojna: obsega območja občin Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper,
Nova Gorica, Piran, Postojna, Seţana in Tolmin;
VE 3 Ljubljana Center: obsega območja občin Cerknica, Ljubljana Center,
Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec in Vrhnika.
VE 4 Ljubljana Beţigrad: obsega območja občin Domţale, Grosuplje, Kočevje,
Litija, Ljubljana Beţigrad, Ljubljana Moste - Polje in Ribnica;
VE 5 Celje: obsega območja občin Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Ţalec in Šentjur pri Celju;
VE 6 Novo mesto: obsega območja občin Breţice, Hrastnik, Krško, Laško,
Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi in Črnomelj;
VE 7 Maribor: obsega območja občin Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica,
Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah;
VE 8 Ptuj: obsega območja občin Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer,
Murska Sobota, Ormoţ, Pesnica in Ptuj;
VE 9 Koper: obsega območje občin Koper, Izola in Piran za volitve poslanca
italijanske narodne skupnosti;
VE 10 Lendava: obsega območje občin Murska Sobota in Lendava za volitve
poslanca madţarske narodne skupnosti.
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Slika 1: Volilne enote v Sloveniji (Bild 1: Wahlkreise in Slowenien)

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Volitve_v_Sloveniji

5.3

VOLITVE V SLOVENIJI 2008
(Wahlen in Slowenien 2008)

Kandidirale so lahko vse stranke, katerih listo so s podpisi podprli trije poslanci ali sto
volivcev na ravni drţave oz. petdeset na ravni volilne enote.
Stranke in liste, ki so vloţile kandidaturo za volitve (Kandidatur einreichen), so:
Stranka Akacije (Partei Akazien),
Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS),
Krščanska demokratska stranka (KDS) (Christlich Demokratische Partei),
Liberalna demokracija Slovenije (LDS),
Lipa,
Lista za čisto pitno vodo (Partei für reines Trinkwasser),
Lista za pravičnost in razvoj (LPR) (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung),
Naprej Slovenija (Vorwärts Slowenien),
Nova Slovenija (NSi) (Neues Slowenien),
Slovenska demokratska stranka (SDS),
Slovenska ljudska stranka in Stranka mladih Slovenije (SLS + SMS),
Slovenska nacionalna stranka (SNS),
Socialni demokrati (SD),
Stranka slovenskega naroda (SSN) (Partei des slowenischen Volkes),
Zares – nova politika,
Zelena koalicija (Grüne Koalition),
Zeleni Slovenije (Die Grünen Sloweniens).
Predvolilna kampanja se je začela 21. avgusta opolnoči in je trajala do 19. septembra
do 24. ure. Poleg običajnih notrenjepolitičnih tem je bila v središču kampanje tudi
afera Patria.
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Prevladujoče predvolilne teme (Wahlkampfsthemen) so bile:
gospodarsko stanje in inflacija (Wirtshaftsstand und Inflation),
afera Patria (Affäre Patria),
gospodarski kriminal (Wirtschaftskriminalität),
neodvisnost in vloga medijev (Unabhängigkeit und Rolle der Medien),
predor Šentvid (Straßentunnel Sentvid),
prihodnost javnega šolstva (Zukunft des öffentlichen Schulwesens),
prihodnost javnega zdravstva (Zukunft des öffentlichen Gesundheitswesens).
Volitve so potekale v nedeljo 21. septembra 2008 od 7. do 19. ure. Odprtih je bilo
3314 rednih volišč (Wahllokale), 54 volišč, na katerih so glasovali volivci zunaj kraja
stalnega prebivališča, in 60 volišč za invalide. Glasovanje je potekalo tudi na 34
diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini, kjer so bila volišča odprta med 9. in
17. uro po lokalnem času. Odprtih je bilo tudi 37 volišč za volitve poslanca madţarske
narodne skupnosti ter 54 volišč za poslanca italijanske manjšine. Glasovanje je
potekalo tudi po pošti (v Sloveniji) in v tujini, kjer je imelo glasovalno pravico 46.364
izseljencev – drţavljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini. Po
podatkih Drţavne volilne komisije se je volitev do 11.25 udeleţilo 15,16, do 16. ure
pa 46,38 odstotka volivcev.
Tabela 1: Rezultati državnozborskih volitev v Sloveniji leta 2008
(Tabelle 1: Ergebnisse der Parlamentswahlen in Slowenien 2008)
Glasovi
(Stimmen)
320.248
307.735
98.526
78.353
56.832
54.809
54.771

Stranke (Parteien)

%

Sedeži
(Sitze)
29
28
9
7
5
5
5
1
1

Socialni demokrati
30,45
Slovenska demokratska stranka
29,26
Zares
9,37
DeSUS
7,45
Slovenska nacionalna stranka
5,40
SLS + SMS
5,21
Liberalna demokracija Slovenije
5,21
Italijanska narodna skupnost
Madžarska narodna skupnost
Nova Slovenija
35.774
3,40
Lipa (stranka)
19.068
1,81
Lista za pravičnost in razvoj
5897
0,56
Zeleni Slovenije
5366
0,51
Krščanskodemokratska stranka
4724
0,45
Lista za čisto pitno vodo
4140
0,39
Stranka slovenskega naroda
2629
0,25
Zelena koalicija
2230
0,21
Naprej Slovenija
475
0,05
Akacije
249
0,02
Skupaj (Zusammen)
1.051.827
100
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Volitve_v_drzavni_zbor_2008

+/–
19
–1
9
3
–1
–2
–18

–9
–3
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Na volitvah v drţavni zbor je imelo pravico glasovanja skupaj 1.694.899 volivcev.
Glasovalo jih je skupaj 1.070.424, volilna udeleţba (Wahlbeteiligung) je bila 63,1-
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odstotna. Neveljavnih glasovnic (ungültige Abstimmungszettel) je bilo 18.597,
veljavnih (gültige) pa 1.051.827.
Madţarsko narodno skupnost v drţavnem zboru zastopa Lázsló Göncz, italijansko
skupnost pa znova Roberto Battelli.
Po objavi uradnih rezultatov je predsednik zmagovalne stranke Borut Pahor začel
pogovore z drugima dvema strankama levega trojčka ter s strankama SLS in DeSUS.
Trinajstega oktobra je glavni odbor SLS sklenil, da ne bo vstopil v koalicijo. Zaradi
tega in na podlagi volilnega rezultata je postalo razvidno, da je potreben vstop
DeSUS-a v novo koalicijo, če ţeli ta imeti večino v drţavnem zboru. Toda 16. oktobra
je Karl Erjavec začasno prekinil koalicijska pogajanja, ker je Pahor zavračal moţnost,
da bi Erjavec obdrţal poloţaj ministra za obrambo. Po posredovanju poslanske
skupine DeSUS-a so se pogajanja nadaljevala in Karl Erjavec je pristal na poloţaju
ministra za okolje (Umweltminister).
Med 17. in 20. novembrom so v drţavnem zboru potekale predstavitve kandidatov za
ministre (Vorstellungen der Ministerkandidaten), vsi ministri so prejeli potrditev
matičnih odborov (Standesräte). Vlado je drţavni zbor potrdil 21. novembra, s 56
glasovi za in 30 proti.
Predsednik vlade oz. premier je postal Borut Pahor (SD). Koalicijo sestavljajo stranke
SD, Zares, DeSUS in LDS (http://sl.wikipedia.org/wiki/Volitve_v_drzavni_zbor_2008).
Slika 2: Sestava državnega zbora (Bild 2: Zusammensetzung der Volksversammlung)

Vir: http://volitve.gov.si/dz2008/rezultati

49

Tabela 2: Seznam ministrov (Tabelle 2: Ministerliste)
Naziv (Titel)
Minister za finance
(Finanzminister)
Ministrica za notranje zadeve
(Innenminister)
Minister za zunanje zadeve
(Außenminister)
Minister za pravosodje
(Justizminister)
Ministrica za obrambo
(Verteidigungsministerin)
Minister za delo, druţino in socialne
zadeve
(Minister für Arbeit, Familie und
Soziales)
Minister za gospodarstvo
(Wirtschaftsminister)
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
(Minister für Landwirtschaft,
Forstwirtschaft und Ernährung41)
Ministrica za kulturo
(Kulturministerin)
Minister za okolje in prostor
(Umweltminister)
Minister za promet
(Verkehrsminister)
Minister za šolstvo in šport
(Minister für Schulwesen und
Sport42)
Minister za zdravje
(Gesundheitsminister)
Ministrica za javno upravo
(Ministerin für öffentliche
Verwaltung)
Minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
(Minister für Hochschulwesen,
Wissenschaft und Technologie)
Minister brez resorja, zadolţen za
razvoj in evropske zadeve
(Minister ohne Geschäftsbereich43

Ministrstvo
Koalicijska kvota
Ime (Name)
(Ministerium)
(Koalitionsquote)
Ministrstvo za finance
Franc Kriţanič
(Finanzministerium)
Ministrstvo za naotranje
Katarina Kresal
LDS
zadeve (Innenministerium)
Ministrstvo za zunanje
zadeve (Ministerium für
Samuel Ţbogar

außwärtige
Angelegenheiten)

Ministerstvo za pravosodje
Aleš Zalar
(Justitzministerium)
Ministrstvo za obrambo
Ljubica Jelušič
(Verteidigungsministerium)
Ministrstvo za delo,
druţino in socialne zadeve
Ivan Svetlik
(Ministerium für Arbeit,
Familie und Soziales)
Ministrstvo za
gospodarstvo
Matej Lahovnik
(Wirtschaftsministerium)
Ministrstvo za kmetijstvo,
gospodarstvo in prehrano
(Ministerium für
Milan Pogačnik

42

DeSUS

Zares

Landwirtschaft,
Forstwirtschaft und
Ernährung)

Ministrstvo za kulturo
(Kulturministerium)
Ministrstvo za okolje in
prostor (Ministerium für

Umwelt und
Raumplanung)

Ministrstvo za promet
(Verkehrministerium)
Ministrstvo za šolstvo in
šport (Ministerium für
Schulwesen und Sport)
Ministrstvo za zdravje

(Gesundheitsministerium)
Ministrstvo za javno
upravo (Ministerium für
öffentlivhe Vervaltung)
Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in
tehnologijo (Ministerium

für Hovhschulwesen,
Wisenschaft und
Technologie)
ga ni

zuständig für Entwicklung und
41

LDS

Agrarminister
Bildungsminister
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Majda Širca
Ravnikar

Zares

Karl Erjavec

DeSUS

Patrik Vlačič

SD

Igor Lukšič

SD

Borut Miklavčič
Irma Pavlinič
Krebs

Zares

Gregor Golobič

Zares

Mitja Gaspari

Europaangelegenheiten44)
Ministrica brez resorja, zadolţena za
lokalno samoupravo in regionalni
razvoj
(Ministerin ohne Geschäftsbereich

ga ni

Zlata
Ploštajner

ga ni

Boštjan Ţekš

zuständig für lokale
Selbstverwaltung)

Minister brez resorja, zadolţen za
odnose s Slovenci v zamejstvu in po
svetu
(Minister ohne Geschäftsbereich
zuständig für Slowenen im Ausland)

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/9._vlada_Republike_Slovenije

43
44

V Avstriji se za ministra brez resorja uporablja izraz Minister ohne Portefeuille.

Minister für besondere Aufgaben
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5.4
5.4.1

POLITIČNE STRANKE V AVSTRIJI
(Politische Parteien in Österreich)
Socialdemokratska stranka Avstrije
(Sozialdemokratische Partei Österreichs)

Socialdemokratska stranka (SPÖ), do
1934
Socialnodemokratska
delavska
stranka (Sozialdemokratische Arbeitspartei – SDAP), od leta 1945 do 1991
Socialistična stranka Avstrije (Sozialistische Partei Österreichs), je ena izmed
najstarejših strank in ena izmed dveh
glavnih ljudskih strank v Avstriji. SPÖ je
od leta 1945 v 25 vladah 12-krat
imenoval zveznega kanclerja. Trenutno
stranki pripadajo mesto predsednika
zveze, zveznega kanclerja in prve
predsednice drţavnega zbora (Nationalratspräsidentin). Torej je nosilka treh
najvišjih drţavnih funkcij (Staatsämter),
strankini pa so tudi štirje od devetih
deţelnih glavarjev (Landeshauptleute).

Socialdemokratska stranka Avstrije

Predsednik
(Parteivorsitzender45):

Werner Faymann

Ustanovitev (Gründung):

30. december 1888–1.
januar 1889

Sedež stranke (Hauptsitz):

Dunaj

Vladni mandati
(Nationalratsmandate):

57 od 183

Člani (Mitgliederzahl):

300.000

Členitev stranke
(Parteigliederung):

9 zveznih deţel
114 okrajnih
organizacij
3589 krajevnih društev

Starostna meja (Mindestalter):

16

Barva (Farbe):

rdeča

Spletna stran (Webseite):

www.spoe.at

V 19. stoletju so se v Nemčiji ustanavljale
delavske organizacije (Arbeitsorganisationen), ki so se borile za več pravic delavcev
(Rechte der Arbeiter). To dogajanje je zajelo tudi Avstrijo in njen delavski razred in
tako je bil leta 1888 oz. 1889 ustanovljena stranka SPÖ, ki se je takrat imenovala še
Socialnodemokratska delavska stranka. Ustanovitev pa ni bila lahka zaradi različnih
pogledov in smeri (Strömungen und Flügel), vendar pa je Viktorju Adlerju uspelo
zdruţiti vse skupine in v Heinfeldu ustanoviti stranko. SDAP46 se je kot stranka
zavzemala za boljše delovne poloţaje (Arbeiterschicht), med drugim tudi za splošno
volilno pravico delavcev. Stranka je v prvi svetovni vojni podprla tudi cesarja. Po prvi
svetovni vojni so takoj podprli republiko in uspelo jim je doseči mnoge socialne
izboljšave (soziale Verbesserungen), med drugim je bila ustanovljena tudi delavska
zbornica (Arbeiterkammer). V obdobju med obema vojnama (Zwischenkriegszeit) so
bili tudi za delavski razred teţki časi. Leta 1933 je prišlo do oboroţenih spopadov
(bewaffnete Auseinandersetzungen), ki so povzročili konec stranke in njeno
1. Staatsoberhaupt einer Republik: der P. der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, der
Vereinigten Staaten; er wurde zum neuen Präsidenten gewählt.
2. Vorsitzender bedeutender staatlicher oder gesellschaftlicher Organe, Einrichtungen : der P. der
Volkskammer der DDR; der P. des Bundestages der BRD; der P. des Obersten Gerichts der DDR; der
P. einer Akademie, Forschungsgesellschaft; der P. des Deutschen Kulturbundes.
3. Leiter eines auf Aktienkapital gegründeten privaten kap. Unternehmens : der P. des Aufsichtsrats
eines Konzerns.
46
Socialdemokratska delavska stranka (Sozialdemokratische Arbeitspartei)
45
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prepoved. Vendar pa je stranka skrivaj delovala še naprej, dolgo v tujini, in med
drugo svetovno vojno preţivela tudi teţke čase. Leta 1945 je bila ustanovljena
Socialistična stranka Avstrije, ki pa se je pozneje, leta 1991, preimenovala v
Socialdemokratsko stranko Avstrije in doţivela uspešna leta v politiki.
Z Brunom Kreiskim je imela stranka SPÖ enega najbolj nadarjenih politikov v Avstriji.
S svojo ekipo je uvedel veliko socialnih izboljšav (soziale Verbesserungen wurden
eingeführt) in izboljšal tudi zunanji politični poloţaj (außenpolitische Position
Österreichs wurde verbessert). Precej časa, od leta 1971 do 1983, je vladala stranka
SPÖ z absolutno večino in oblikovala notranjo politiko drţave. Ţe v času Kreiskega se
je stranka spremenila iz delavske stranke v stranko za vse ljudi in pogosto so jo
poimenovali kot levičarsko ljudsko stranko. Samo karizmi Frantza Vranitzkega se
stranka lahko zahvali, da ni izgubljala glasov in je še dolgo ostala glasovno
najmočnejša stranka v Avstriji. Šele leta 2002, prvič po letu 1966, je stranka morala
priznati premoč Avstrijski ljudski stranki, vendar pa le do leta 2006, ko je spet
prevzela oblast.
Od leta 2000 naprej je predsednik Alfred Gusenbauer. Kljub številnim teţavam s
sindikati (Gewerktschaftsflügel) in škandalu banke BAWAG47 mu je uspelo na volitvah
leta 2006 prehiteti ÖVP. Dvanajstega januarja 2007 je bil Gusenbauer izvoljen za
zveznega kanclerja, vlada pa koaliciji skupaj s partnersko stranko ÖVP. Zaradi
nezadovoljstva v SPÖ je prišlo junija leta 2008 do burne razprave (heftige
Diskussionen), pri katerih je bil osrednja točka (Mittelpunkt) predsednik SPÖ Alfred
Gusenbauer. Šestnajstega junija ga je zamenjal Werner Fayman, katerega naloga je
spet zdruţiti stranko (Partei zusammenführen). Alfred Gusenbauer je takrat ostal
zvezni kancler, zaradi česar je prišlo tudi do delitve moči (Machtaufteilung)
(www.oevp.at).
5.4.2

Avstrijska ljudska stranka
(Österreichische Volkspartei)
Avstrijska ljudska stranka

Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) je
druga glavna ljudska stranka v Avstriji.
Je krščanskosocialna stranka in je
dodeljena
krščanskomeščanskemu
taboru (konservativbürgerliches Lager).
Stranka ÖVP je od leta 1945 v 25
vladah 13-krat imenovala zveznega
kanclerja, nazadnje od leta 2000 do
2007, ko je bil zvezni kancler Wolfgang
Schüssel.
Avstrijska
47

ljudska

stranka

je

bila

Predsednik:

Josef Pröll

Ustanovitev:

17. april 1945

Vladni mandati:

51 od 183

Člani:

700.000

Členitev stranke:

9 zveznih deţel
2359 mestnih/deţelnih skupin

Starostna meja:

14

Spletna stran:

www.oevp.at

Banka za delo in gospodarstvo (Bank für Arbeit und Wirtschaft)

53

ustanovljena leta 1945. Od svoje predhodnice, krščanskosocialne stranke, se je
razlikovala (sich unterscheiden) po pripadnosti parlamentarni demokraciji
(Angehörigkeit der parlamentarischen Demokratie) in avstrijskemu narodu
(österreichische Nation). Do sedemdesetih let je bila stranka ÖVP vedno v poloţaju
za kanclerja, kljub temu da ni bila vedno najmočnejša stranka v Avstriji. Njeno
stališče je bilo z ekonomskim razmišljanjem in varčevanjem (wirtschaftliches Denken
und Sparkurs) Avstriji omogočiti soliden poloţaj v Evropi. Od leta 1996 do 1970 je
pod vodstvom Josefa Klausa prevzela celo prvo samostojno vodstvo vlade
(Alleinführung der Regierung). Potem je sledilo obdobje Bruna Kreiskega in stranka
ÖVP je bila skoraj dve desetletji v opoziciji. Med tem časom je vlogo predsednika
prevzel Alois Mock in posodobil strukturo stranke (Parteistruktur). Tako mu je uspelo
leta 1983 zlomiti absolutno večino stranke SPÖ (absolute Parteimehrheit brechen) in
se pozneje vrniti na vladno klop (auf die Regierungsbank zurückkommen). Velika
koalicijaje bila sestavljena skupaj s stranko SPÖ. Z letom 1995 je Wolfgang Schüssel
prevzel poloţaj predsednika in pod njegovim vodstvom je stranka ÖVP postajala
vedno uspešnejša, čeprav je na začetku prišlo do nekaj porazov pri volitvah. Zelo
sporno je bilo, ko je stranka ÖVP na volitvah (bei den Wahlen) leta 2000 zasedla
tretje mesto (den dritten Platz besetzen) in je Schüssel postal zvezni kancler ter s
stranko FPÖ sestavil koalicijo. Močna nasprotovanja stranke FPÖ so na novih volitvah
leta 2002 prinesla novi uspeh z več kot 42 odstotki glasov. Na volitvah leta 2006 jo je
spet prehitela stranka SPÖ. Od 12. januarja 2007 je spet partnerica v koaliciji in tako
je ostala v drţavni vladi (in der Staatsregierung vertreten bleiben). Enaindvajsetega
aprila 2007 je Wilhelm Molterer zamenjal (wechselt) Wolfganga Schüssla na mestu
predsednika (an der Stelle des Präsidenten). Tako se je končalo 12-letno vladanje
(zwölfjähriges Regieren) Schüssla stranki. Toda po močnem porazu na volitvah 28.
septembra 2008 je Molterer odstopil (nach der starken Niederlage ... zurücktreten) in
njegovo mesto je prevzel (Stelle übernehmen) Josef Pröll.
5.4.3

Svobodna stranka Avstrije
(Freiheitliche Partei Österreichs)

Svobodna stranka Avstrije (FPÖ) je
nacionalnokonzervativna politična stranka
v Avstriji (nationalkonservative politische
Partei). Zastopana je v drţavnem zboru
(im Nationalrat vertreten sein), deţelnem
zboru in mnogih občinskih svetih
(Gemeinderäte).
Stranka
vidi
svoje
korenine v svobodnih idealih revolucije iz
leta 1848 in se označuje kot predstavnik
tretjega tabora (Vertreter des dritten
Lagers).
Stranka FPÖ je bila ustanovljena (wurde
gegründet) leta 1956 iz Zdruţenja
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Svobodna stranka Avstrije

Predsednik:

Heinz-Christian Strache

Ustanovitev:

7. marec 1956

Vladni mandati

34 od 183

Državni prihodki:

pribl. 1,6 mio.

Člani:

pribl. 50.000

Spletna stran:

www.fpoe.at

neodvisnih (Verband der Unabhängingen – VdU). To zdruţenje je bilo ustanovljeno
leta 1945 in naj bi tvorilo tretji tabor, alternativo nasproti dvema velikima ljudskima
strankama SPÖ in ÖVP. Simpatizerji za to so bili številni velikonemci (Großdeutsche),
nekdanji nacionalni socialisti in mnogi člani mlajše vojne generacije (jüngere
Kriegsgeneration). Večno prepiranje glede politične uvrščenosti (Richtungsstreitereien) je pripeljalo do razpustitve stranke (Parteiauflösung) in ustanovitve
Svobodne stranke Avstrije. V naslednjih desetletjih je stranka na volitvah vedno
dosegla malo več kot šest odstotkov, vendar je bilo to politično zelo pomembno, saj
so imeli vedno pomembno vlogo, ali bo zvezni kancler rdeči ali črni. Leto 1983 je bilo
zanje zelo slabo, na volitvah so dosegli svoj najslabši volilni rezultat. Dobili so samo
pet odstotkov, vendar pa so skupaj s SPÖ stopili v koalicijo in se tako spet »našli« na
vladni klopi. V tistem času se je začel vzpon Jörga Haiderja. V stranki je prišlo do
konfliktnega glasovanja (Kampfabstimmung) med takratnim predsednikom
Norbertom Stegerjem in Haiderjem. Haider je zmagal na glasovanju (bei den Wahlen
gewinnen). Poskrbel je za volilne zmage, kakršnih stranka do tedaj še ni doţivela. Na
vrhuncu svojega uspeha (Am Gipfel seines Erfolges) je Haider s svojo stranko celo
prehitel ÖVP in dosegel 26,9 odstotka. V tujini je stranka postala zelo kritizirana
zaradi (kritiziert werden) Haiderjevih političnih izjav in desno usmerjene narave
(wegen politischer Aussagen und rechtsorientierter Natur). Zato so jih začeli pri
zadevah zunanje politike izolirati (außenpolitisch isolieren). Haider je Wolfgangu
Schüsslu omogočil, da je postal zvezni kancler, čeprav je bil ta komaj tretji na
volitvah leta 1999. Jörg Haider sam ni bil v vladi, ampak je deloval kot deţelni glavar
na Koroškem. Zaradi njegovega nestrinjanja s stranko (Dissens48 mit der Partei) je
prišlo do nepopravljivega konflikta, zaradi katerega je stranka na prihajajočih volitvah
izgubila deset odstotkov. Leta 2005 je Jörg Haider ustanovil novo stranko iz vrst FPÖ
in jo poimenoval Zveza za prihodnost Avstrije (Bündnis Zukunft Österreich). Stranko
FPÖ je prevzel Heinz Christian Strache in jo popeljal do zavidljivega rezultata
(beachtliches Ergebnis erreichen) na volitvah leta 2006. Stranka FPÖ je dobila 11
odstotkov glasov, medtem ko je stranki BZÖ s komaj 4,1 odstotka glasov komaj
uspelo priti v avstrijski parlament (www.fpoe.at).

48

Tudi Unstimmigkeit, Uneinigkeit
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5.4.4

Zveza za prihodnost Avstrije
(Bündnis Zukunft Österreich)

Zveza za prihodnost Avstrije (BZÖ) je
nacionalnokonzervativna
avstrijska
stranka. Nastala je aprila leta 2005 iz
članov odbora Svobodne stranke Avstrije,
njen ustanovitelj (Gründer) pa je bil Jörg
Haider.

Zveza za prihodnost Avstrije

Predsednik:

Josef Bucher

Ustanovitev:

17. april 2005

Potem ko je leta 2002 FPÖ zaradi svojih
Vladni mandati:
21 od 183
notranjih sporov izgubil praktično vse, kar
si je v preteklih letih priboril, je bilo
Člani:
ca. 10.000
vzdušje (Stimmung) v stranki vse bolj
Spletna stran:
www.bzoe.at
napeto (angespannt). Vse volitve so bile
izgubljene, deloma so morali sprejeti
dramatične izgube (dramatische Einbußen hinnehmen müssen). V popolno
presenečenje vseh je Jörg Haider s svojo ekipo leta 2005 predstavil novo stranko, ki
jo je ustanovil iz stranke FPÖ: Zveza za prihodnost Avstrije. To naj bi bil
gospodarsko-liberalni, socialni program (wirtschaftsliberales, soziales Programm), ki
naj bi ponovil uspehe FPÖ iz prejšnjih let. Ampak ţe prve deţelnozborske volitve
(Landtagswahlen) so pokazale, da je na uspeh treba počakati. Tudi postavitev Petra
Westenhalera kot predsednika BZÖ (Obmann des BZÖ), ki je bil v svojih časih
delovanja v FPÖ zelo uspešen, ljudje niso tako pozitivno sprejeli, kot je bilo
pričakovano.
Pri
kampanji
za
volitve
v
drţavni
zbor
leta
2006
(Nationalratswahlkampf) je prišlo do ostrih soočenj s stranko FPÖ zaradi gore dolgov
(Schuldenberg), ki so jim jih zapustili. Zaradi strahu pred porazom na volitvah
(Wahlniederlage) je stranka začela z desno populistično politično smerjo
(rechtspopulistischer Kurs), s katero bi ji na volitvah uspelo in bi FPÖ pustila za
seboj. Vendar pa ni šlo vse po njihovih načrtih, FPÖ je prejel 11 odstotkov glasov (11
% der Stimmen gekriegt) in je bil tik za Zelenimi (die Grünen) na četrtem mestu (an
vierter Stelle), medtem ko je stranka BZÖ dobila komaj 4,1 odstotka in je le za las
prišla v drţavni zbor (knapp ins Nationalrat kommen).
Osmega avgusta 2008 je upravni odbor stranke Jörga Haiderja soglasno sprejel (vom
Parteivorstand einstimmig angenommen werden) za predsednika stranke
(Parteichef). Tridesetega avgusta 2008 pa je bila ta odločitev stoodstotno potrjena
tudi na konvenciji. S tem je Jörg Haider postal predsednik stranke in jo kot kandidat
na čelu liste (Spitzenkandidat) popeljal na prihajajoče volitve. Stranka BZÖ je z 10,7
odstotka prejetih glasov doţivela svoj največji uspeh do tedaj. Zdelo se je, da bo Jörg
Haider znova politično eksplodiral (politisch durchstarten), vendar pa je 11. oktobra
2008 umrl v prometni nesreči. Njegov naslednik (Nachfolger) je postal Stefan
Petzner. S 27 leti je bil daleč najmlajši vodja stranke v Avstriji in je moral zapolniti
veliko luknjo, ki jo je zapustil Jörg Haider. Toda 19. novembra 2008 je Petzner
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odstopil s poloţaja predsednika stranke, njegovo mesto pa je prevzel Josef Bucher
(www.bzoe.at).
5.4.5

Zeleni – Zelena alternativa
(Die Grünen – Die grüne Alternative)

Zeleni – Zelena alternativa Avstrije
Zeleni – Zelena alternativa je politična
stranka v Avstriji in je trenutno
najmanjša
stranka
v
avstrijskem
drţavnem zboru. Za ustanovitev stranke
Zeleni v Avstriji sta pomembna dva
protestna shoda (Protesthaltung). Leta
Predsednik:
Eva Glawischnig - Piesczek
1978 je prišlo do protestnega shoda
pred jedrsko elektrarno v Zwentendorfu
Ustanovitev:
1986
in ta trenutek se šteje tudi kot dejansko
Vladni mandati:
20 od 183
rojstvo stranke Zelenih. 1984. leta pa je
prišlo do protestov v bliţini Dunaja
Spletna stran:
www.gruene.at
(Wien) zaradi načrtovane elektrarne na
Donavi (v Hainburgu). Donavo so takrat zasedli naravovarstveniki. O takratnem zelo
močnem posredovanju policije se je veliko razpravljalo (durchdiskutieren) in je
povzročilo tudi politične posledice (politische Folgen). Elektrarne niso zgradili,
ustanovljena je bila stranka Zelenih, ki pa je bila na začetku razdeljena na dva dela
(Flügel). Medtem ko so člani Zdruţenih zelenih Avstrije (Vereinigten Grünen
Österreichs) izbrali konzervativno smer, so člani Alternativne liste Avstrije (alternative
Liste Österrreichs) izbrali agresivnejšo smer. Leta 1983 sta stranki prvič nastopili v
predvolilnem boju za vstop drţavni zbor in si zaradi jemanja glasov druga drugi ta
vstop preprečili. 1986. leta sta se stranki zdruţili in tako je nastala enotna stranka z
imenom Zeleni – Zelena alternativa, ki obstaja še danes. Od leta 1986 so Zeleni
vedno zastopani v drţavnem zboru in so se z izjemo leta 1995 nenehno krepili. Leta
2006 jim je prvič uspelo pristati na tretjem mestu in z 11,05 odstotka glasov jim je
uspelo doseči dvomestno številko na volitvah. Na volitvah septembra leta 2008 so
Zeleni dosegli komaj malo več od deset odstotkov in pristali na petem mestu. Zaradi
tega je tretjega oktobra po skoraj enajstih letih kot predsednik odstopil Aleksander
van der Bellen, verjetno tudi zaradi velikega razočaranja nad rezultatom volitev,
nasledila pa ga je Eva Glawischnig (www.gruene.at).
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5.5

VOLITVE V PARLAMENT V AVSTRIJI
(Nationalratswahlen49 in Österreich)

5.5.1

Volilni sistem
(Wahlsystem)

V Avstriji je v drţavni zbor izvoljenih 183 članov za obdobje petih let. Zvezno ozemlje
(Bundesgebiet) je razdeljeno na devet drţavnih volilnih enot (Landeswahlkreise), te
pa so razdeljene v 43 regionalnih volilnih enot (Regionalwahlkreise). Vsak izmed treh
nivojev ima svoj preiskovalni postopek (Ermittlungsverfahren), in sicer:
Prva raziskava: V drţavni volilni enoti se število glasov (Wahlzahl) glede na
oddane glasove deli z dodeljenimi mandati za drţavno volilno enoto. Vsaka
stranka dobi toliko mandatov, kot je vsota njenih glasov v drţavni volilni enoti.
Druga raziskava: Vsaka stranka, ki izpolnjuje omejevalno klauzulo
(Sperrklausel), dobi toliko mandatov, kot ima volilnih glasov v drţavni volilni
enoti, odštejejo pa se mandati, ki jih je stranka pridobila v prvi raziskavi.
Tretja raziskava: To je odločilen korak izračuna (Rechenschritt). Vseh 183
mandatov se zvezno razdeli po zaokroţenem delilnem sistemu
(Divisorverfahren nach Abrundung) (d'Hondtova formula).
Volilni prag (Wahlschwelle) za vstop v parlament je deset odstotkov.

5.5.2

Volilne enote
(Wahlkreise)

V Avstriji je devet volilnih enot, ki so razdeljene v 43 regionalnih volilnih enot. Iz
vsake volilne enote so izvoljeni najmanj štirje poslanci.
Zakon določa naslednje volilne enote:
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gradiščanska (Burgenland),
Koroška (Kärnten),
Spodnja Avstrija (Niederösterreich),
Zgornja Avstrija (Oberösterreich),
Salzburg,
Štajerska (Steiermark),
Tirolska (Tirol),
Berška - Predarlška (Vorarlberg),
Dunaj (Wien).

Drţavni zbor oz. parlament – slovenski: die Staatsversammlung, nemški (povojni): der Bundestag;
nemški (predvojni): der Reichstag; avstrijski: der Nationalrat
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Slika 3: Volilne enote v Avstriji (Bild 3: Wahlkreise in Österreich)

Vir: http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalrat_

5.6

VOLITVE V AVSTRIJI LETA 2008
(Wahlen in Österreich 2008)

Štiriindvajsete drţavnozborske volitve v Avstriji so potekale 28. septembra 2008. Po
spremembi volilne pravice iz prejšnjega, 23. mandatnega obdobja zakonodajnega
organa (Legislaturperiode), je bila minimalna volilna pravica (Mindestwahlalter) prvič
spuščena na 16 let. Mandatno obdobje zakonodajnega organa pa je bilo
spremenjeno s štirih na pet let.
Največ podpore je dobila Socialnodemokratska stranka Avstrije z Wernerjem
Faymanom, vendar pa je glede na volitve leta 2006 izgubila precej glasov
(Stimmverlust). S še močnejšo izgubo glasov je pristala na drugem mestu Avstrijska
ljudska stranka z Wilhelmom Moltererjem na čelu. Obe ljudski stranki sta na teh
volitvah dosegli svoj najslabši rezultat v zgodovini druge republike. Močno sta
profitirali Svobodna stranka Avstrije kot tretje uvrščena in Zveza za prihodnost
Avstrije kot četrto uvrščena, ki sta svoj deleţ glasov (Stimmanteil) več kot podvojili in
tako prehiteli Zelene.
Rezultat 56-dnevnih koalicijskih pogajanj (Koalitionsverhandlungen) je bil
nadaljevanje rdeče-črne koalicije (rot-schwarze Koalition), tokrat v podobi novega
zveznega kanclerja Wernerja Faymanna in podpredsednika (Viezekanzler) Josefa
Prölla.
Z desetimi kandidajočimi strankami je bilo na volitvah več strank kot kdaj koli prej v
drugi republiki. Poleg tega so kandidirale še štiri stranke iz posameznih zveznih deţel.
Stranke in liste (Wahllisten), ki so vloţile kandidaturo, so bile naslednje:
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Socialnodemokratska stranka Avstrije (SPÖ),
Avstrijska ljudska stranka (ÖVP),
Svobodna stranka Avstrije (FPÖ),
Zveza za prihodnost Avstrije (BZÖ),
Zeleni – Zelena alternativa (GRÜNE),
Civilni forum Avstrije – Lista Fritz Dinkhauser (Bürgerforum Österreich – Liste
Fritz Dinkhauser – FRITZ),
Kristjani (Die Christen – DC),
Komunistična partija Avstrije (KPÖ),
Liberalni forum (Liberales Forum – LIF),
Neodvisna drţavljanska pobuda rešite Avstrijo (Unabhängige Bürgerinitiative
Rettet Österreich – RETTÖ),
Levica (Die Linke),
Lista Stark (Die Liste Stark – STARK),
Lista dipl. inţ. Karlheinz Klement (Die Liste Dipl. Ing. Karlheinz Klement –
KHK),
Stranka za pravice ţivali zemlja-človek-ţivali-narava (Tierrechtspartei earthhuman-animals-nature – TRP).
Stranke, zastopane v parlamentu (im Nationalrat vertretene Parteien), so v
predvolilnem boju (Wahlkampf) objavile svoje programe. Med najpomembnejšimi so
bili:
delo in socialne zadeve (Arbeit und Soziales),
proračun in finance (Budget und Finanzen),
zdravje in nega (Gesundheit und Pflege),
gospodarstvo in denar (Wirtschaft und Geld),
zunanjost in Evropa (Äußeres und Europa),
pravica do trajnega bivališča in zdruţevanje (Bleiberecht und Integration),
energija in okolje (Energie und Umwelt).
Na volitvah v drţavni zbor je imelo pravico glasovanja skupaj 6.333.109 volivcev.
Glasovalo jih je 4.990.952, volilna udeleţba pa je bila 78,8-odstotna. Neveljavnih
glasovnic (Zahl der ungültigen Wahlzettel) je bilo 103.643, veljavnih pa 4.887.309.
Zvezni predsednik Heinz Fischer je vodilnemu kandidatu zmagovalne stranke
Wernerju Faymannu 8. oktobra dodelil vladno naročilo (Regierungsauftrag). Ta je
začela koalicijska pogajanja s predstavnikom Avstrijske ljudske stranke Josefom
Pröllom.
Edina druga moţnost je bila, da bi stranka SPÖ oblikovala manjšinsko vlado
(Minderheitsregierung), vendar pa so se do zaprisege (Angelobung) take vlade z njo
strinjali samo Zeleni. Po izračunih je bilo, glede na razdelitev mandatov, moţnih več
vladnih konstelacij (Regierungkonstellation), vendar pa je pri vsaki koaliciji vsaj ena
stranka izključevala drugo. V medijih se je dosti špekurilalo o koaliciji med SPÖ in
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FPÖ, saj sta ti dve stranki ţe pred volitvami veliko sodelovali. A vendar je Faymann
izključil moţnost sodelovanja s tema strankama.
Upravni odbor (Vorstand) Avstrijske ljudske stranke je 14. oktobra 2008 sprejel
pogajanja za vstop v koalicijo s stranko SPÖ. Šestnajstega oktobra sta se na štiri oči
srečala Werner Faymann in Josef Pröll. Pröll je Faymanu predstavil desettočkovni
program z zahtevami (Zehn-Punkte-Forderungsprogramm), koalicijska pogajanja so
se do odgovora Faymanna prekinila. V nedeljo zvečer 23. novembra 2008 sta Werner
Faymann in Josef Pröll sporočila, da sta se dogovorila za ponovno veliko koalicijo z
Wernerjem Faymannom kot zveznim kanclerjem. Drugega decembra 2008 je Werner
Faymann zaprisegel kot zvezni kancler (zum Bundeskanzler angelobt werden)
(http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahl_in_oesterreich_2008).
Tabela 3: Rezultati državnozborskih volitev v Avstriji leta 2008
(Tabelle 3: Ergebnisse der Nationalratswahlen in Österreich 2008)
Stranke (Parteien)

SPÖ
ÖVP
FPÖ
BZÖ
GRÜNE
LIF
FRITZ
KPÖ
RETTÖ
DC
TRP
LINKE
DIE LINKE
KHK
STARK
Skupaj

Glasovi
(Stimmen)
1.430.206
1.269.656
857.029
522.933
509.936
102.249
86.194
37.362
35.718
31.080
2224
1789
349
347
237
4.887.309

%
29,26 %
25,98 %
17,54 %
10,70 %
10,43 %
2,09 %
1,76 %
0,76 %
0,73 %
0,64 %
0,05 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
100 %

Sedeži
(Sitze)
57
51
34
21
20

+/–
–11
–15
13
14
–1

183
Vir: http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahl_in_oesterreich_2008

Tabela 4: Seznam ministrov (Tabelle 4: Ministerliste)
Naziv

Minister za finance
(Bundesminister für Finanzen)
Minister za evropske in mednarodne
zadeve
(Bundesminister für europäische und
internationale Angelegenheiten)
Minister za zdravje, druţino in mladino

Ministrstvo

Ministrstvo za finance
(Bundesministerium für
Finanzen)
Ministrstvo za evropske in
mednarodne zadeve
(Bundesministerium für

europäische und
internationale
Angelegenheiten)

Ministrstvo za zdravje
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Ime

Koalicijska
kvota

Josef Pröll

ÖVP

Michael
Spindelegger

ÖVP

Alois Stöger

SPÖ

(Bundesminister für Gesundheit,
Familie und Jugend)

Ministrica za notranje zadeve
(Bundesministerin für Inneres)
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo,
okolje in vodno gospodarstvo
(Bundesminister für Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft)

Minister za obrambo in šport
(Bundesminister für

Landesverteidigung und Sport)
Minister za socialne zadeve in varstvo
potrošnikov
(Bundesminister für Soziales und
Konsumentenschutz)
Ministrica za šolstvo, umetnost in
kulturo
(Bundesministerin für Unterricht, Kunst
und Kultur)
Ministrica za promet, inovacije in
tehnologijo
(Bundesministerin für Verkehr,
Innovation und Technologie)
Minister za gospodarstvo in delo
(Bundesminister für Wirtschaft und
Arbeit)
Minister za znanost in raziskave
(Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung)
Ministrica za pravosodje
(Bundesministerin für Justiz)
Ministrica za ţenske zadeve in javno
sluţbo
(Bundesministerin für

Frauenangelegenheiten und
Öffentlichen Dienst)

druţino in mladino
(Bundesministerium für

Gesundheit, Familie und
Jugend)
Ministrstvo za notranje
zadeve (Bundesministerium
für Inneres)
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo, okolje in vodno
gospodarstvo
(Bundesministerium für

Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und
Wasserwirtschaft)
Ministrstvo za obrambo in
šport (Bundesministerium

für Landesverteidigung und
Sport)
Ministrstvo za socialne
zadeve in varstvo
potrošnikov
(Bundesministerium für

Soziales und
Konsumentenschutz)

Ministrstvo za šolstvo,
umetnost in kulturo
(Bundesministerium für

Unterricht, Kunst und
Kultur)

Ministrstvo za promet,
inovacije in tehnologijo
(Bundesministerium für

Verkehr, Innovation und
Technologie)
Ministrstvo za gospodarstvo
in delo (Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit)
Ministrstvo za znanost in
raziskave
(Bundesministerium für

Wissenschaft und
Forschung)

Ministrstvo za pravosodje
(Bundesministerium für
Justiz)
Ministrstvo za ţenske
zadeve in javno sluţbo
(Bundesministerium für

Frauenangelegenheiten und
Öffentlichen Dienst)

Maria Fekter

ÖVP

Nikolaus
Berlakovich

ÖVP

Norbert
Darabos

SPÖ

Rudolf
Hundstorfer

SPÖ

Claudia
Schmied

SPÖ

Doris Bures

SPÖ

Reinhold
Mitterlehner

ÖVP

Johannes
Hahn

ÖVP

Claudia
BandionOrtner

ÖVP

Gabriele
Heinisch Hosek

SPÖ

Vir: http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahl_in_oesterreich_2008
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Slika 4: Sestava državnega zbora (Bild 4: Sitzverteilung im 24. Österreichischen Nationalrat)

Vir: http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahl_in_oesterreich_2008
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6

ZAKLJUČEK

Avstrija ima v primerjavi s Slovenijo veliko daljšo demokratično tradicijo, saj je ţe v
19. stoletju imela svoj predstavniški organ. V Sloveniji pa se je oblikoval komaj slabih
sto let zatem. Avstrijski parlament je bil ţe od vsega začetka dvodomen. Pomembno
vlogo pri njegovem oblikovanju pa je imel cesar. Avstrijski parlament je bil dolgo pod
vplivom Madţarske zaradi izgubljene vojne proti Prusom, nato se je čutil vpliv Italije,
ki jo je vodil Mussolini, pozneje pa sta sledila še prihod Hitlerja in priključitev Avstrije
k nemškemu rajhu. Nazadnje je bila Avstrija pod vplivom sovjetskih okupatorskih sil,
popolno suverenost pa je pridobila šele leta 1955. Slovenija je dobila svoj
predstavniški organ komaj po drugi svetovni vojni, vendar samo znotraj republike,
ker je bila takrat del jugoslovanske federacije. Slovenski parlament je bil na začetku
enodomen, sledilo je obdobje štirih in treh domov in šele po osamosvojitvi leta 1991
je tudi Slovenija dobila sodoben dvodomni parlament.
Tako slovenski kot tudi avstrijski parlament je dvodomen. Razlike so ţe pri
oblikovanju in imenovanju obeh domov. V Sloveniji se zgornji dom imenuje drţavni
svet in ima enako funkcijo kot v Avstriji spodnji dom, ki se imenuje zvezni svet.
Slovenski spodnji dom je drţavni zbor, enako se imenuje tudi avstrijski zgornji dom,
oba pa imata enake funkcije v svojem delovanju in se tudi skoraj enako oblikujeta.
Parlamentarne funkcije so močno zgoščene v obeh drţavnih zborih, ki v
zakonodajnem postopku oblikujeta zakone, ki so najpomembnejši splošni pravni akt v
kontinentalnih pravnih sistemih. Zakonodajni postopek poteka na podlagi pooblastil
ustave, konkretneje pa je urejen v poslovnikih drţavnih zborov obeh drţav.
V obeh drţavah sta tudi različni poimenovanji za predsednika vlade. V Sloveniji se ta
imenuje premier, v Avstriji pa zvezni kancler. To je tudi poimenovanje za predsednika
zvezne vlade Nemčije, ki se v obeh nemškogovorečih drţavah imenuje še
Premierminister in Regierungschef.
Pri poimenovanju strokovnih besed se ponekod pojavljajo razlike med nemškimi in
avstrijskimi izrazi. Tako je na primer v Avstriji za drţavni zbor v rabi izraz Nationalrat,
medtem ko so v Nemčiji uporabljali do vojne izraz Reichstag, po vojni pa je v rabi
Bundestag. Slovenski drţavni zbor se v nemščini imenuje Staatsversammlung. Razlika
med nemškimi in avstrijskimi izrazi je tudi v poimenovanju deţelnega glavarja. V
Avstriji se uporablja izraz Landeshauptmann50 in v Nemčiji Ministerpräsident. Deţelna
vlada se v Avstriji in Nemčiji imenuje Landesregierung. Razlika je v poimenovanju za
deţelni parlament - v Avstriji je to Landesparlament in v Nemčiji Landtag. V Avstriji in
Nemčiji uporabljajo več različnih izrazov za predsednika stranke: Parteichef,
Parteivorsitzender in Parteipräsident. Poleg omenjenih se v Avstriji uporablja še izraz
Parteiobmann.
50

oblika za ženski spol je »Landeshauptfrau«
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Drţavni zbor ima v Sloveniji zakonodajno, volilno in nadzorno funkcijo. V okviru
zakonodajne funkcije sprejema spremembe ustave, zakone, nacionalne programe,
deklaracije, resolucije, sprejema svoj poslovnik, drţavni proračun, ratificira
mednarodne pogodbe in razpisuje referendume. V okviru volilne funkcije posebej voli
predsednika vlade in ministre, predsednika in podpredsednike DZ, na predlog
predsednika republike pa sodnike ustavnega sodišča, guvernerja Banke Slovenije in
varuha človekovih pravic. V nadzorno funkcijo pa spadajo moţnost uvedbe
parlamentarne preiskave, odločanje o nezaupnici vladi ali ministrom ter moţnost
ustavne obtoţbe predsednika republike, predsednika vlade ali ministrov pred
ustavnim sodiščem. Drţavni zbor v Avstriji pa ima samo zakonodajno in nadzorno
funkcijo. V okviru zakonodajne funkcije sprejema spremembe ustave, zakonske
sklepe in drţavne pogodbe. Predloge zakonov najprej obravnava odbor, nato pa o
njih glasuje plenum. Pri nadzorni funkciji drţavnega zbora so poslancem na voljo
različni instrumenti, s katerimi lahko preverjajo pravilno izvajanje zakonov. Med njimi
so ustno in pisno postavljanje vprašanj članom zvezne vlade, nalogi za pregled
računskemu sodišču ali ustanovitev preiskovalnih komisij. Področje nadzora je glavna
naloga parlamentarne opozicije.
Drţavni svet v Sloveniji ima zakonodajno iniciativo, svetovalno funkcijo in moţnost
suspenzivnega veta. Zahteva lahko tudi uvedbo parlamentarne preiskave. Zvezni svet
v Avstriji pa zastopa deţelne interese na zvezni ravni in v ta namen sodeluje tudi pri
zakonodaji. Proti večini zakonskih sklepov drţavnega zbora lahko zvezni svet vloţi
utemeljeno pritoţbo. Tudi člani zveznega sveta imajo pravico postavljati vprašanja
članom zvezne vlade. Poleg tega pa lahko zvezni svet sprejema sklepe in je dejaven
tudi na področju Evropske unije.
Danes sta tako Slovenija kot Avstrija demokratični drţavi s parlamentarno drţavno
ureditvijo in z demokratičnim volilnim sistemom. Za obe je značilen proporcionalni
volilni sistem. V Sloveniji se poslanski mandati na ravni volilnih enot delijo na podlagi
Droopovega volilnega količnika, preostali mandati pa se na drţavni ravni razdelijo na
podlagi d'Hondtovega sistema. Avstrija pa pozna tri ravni razdeljevanja glasov in tudi
tukaj se glasovi na tretji ravni delijo na podlagi d'Hondtovega sistema.
Parlamentarna sistema Slovenije in Avstrije se razlikujeta ţe po načinu volitev v
drţavni zbor. V Sloveniji je osem volilnih enot in dve posebni volilni enoti za volitve
poslancev narodnostnih skupnosti. Osem volilnih enot se deli na 88 volilnih okrajev.
Iz vsake volilne enote je izvoljenih enajst poslancev, vendar pa ni rečeno, da je
izvoljen poslanec iz vsakega okraja. Iz enega okraja so lahko izvoljeni štirje poslanci,
iz drugega pa nobeden. V Avstriji pa je devet volilnih enot, ki se delijo na 43
regionalnih volilnih enot. Iz vsake volilne enote so izvoljeni najmanj štirje poslanci.
Razlike so torej ţe pri številu volilnih enot in tudi pri njihovi členitvi. Velika razlika pa
je tudi, da v Sloveniji ni rečeno, da so poslanci izvoljeni iz vsakega okraja, v Avstriji
pa je ravno nasprotno, saj so iz vsake regionalne enote izvoljeni najmanj štirje. V
Sloveniji sta tudi dva predstavnika narodnostnih skupnosti, teh pa v Avstriji ni.
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Razlika je tudi pri razdelitvi poslanskih mandatov, saj se v Sloveniji delijo na dveh
ravneh, v Avstriji pa na treh.
Naslednja razlika med obema parlamentoma je v številu poslancev, saj slovenski
drţavni zbor šteje 90, avstrijski pa kar 93 poslancev več, to je 183. Mandatna doba
poslancev v Sloveniji traja štiri leta, v Avstriji pa so leta 2008 sprejeli novi zakon in
mandatno dobo podaljšali na pet let. Spremenili so tudi volilno pravico in tako je
minimalna volilna pravica spuščena na 16 let, v Sloveniji pa še vedno ostaja pri 18.
letu.
V obeh drţavah so leta 2008 potekale volitve za vstop v drţavni zbor. Na obeh
straneh se je potegovalo veliko strank, ker pa je v vsaki drţavi drug volilni prag, se je
v drţavni zbor prebilo različno število strank. V Sloveniji je volilni prag nekoliko niţji,
štiriodstoten, zato je v drţavni zbor prišlo več strank. Drţavni zbor v zdajšnji sestavi
šteje sedem strank, od tega je ena zdruţena stranka, dva pa sta poslanca narodnih
skupnosti. Koalicijo sestavljajo stranke SD, LDS, Zares in DeSUS, v opoziciji pa so
SDS, SNS in SLS + SMS. V Avstriji pa je volilni prag desetodstoten in ga je doseglo le
pet strank. V koalicijo sta zdruţeni dve največji stranki, in sicer SPÖ in ÖVP, opozicijo
pa sestavljajo FPÖ, BZÖ in Die Grünen.
Drţavi se razlikujeta tudi po številu ministrstev. V Sloveniji je 15 ministrstev in 3
ministrstev brez resorja, ki jih vodi trinajst ministrov in pet ministric (med njimi so 3
ministri brez resorja). V Avstriji pa je ministrstev le 13, ki jih vodi osem ministrov in
pet ministric. V Sloveniji se je število ministric glede na prejšnjo mandatno dobo
povečalo s treh na pet, v Avstriji pa se je zmanjšalo s šestih na pet.
V nemškem jeziku so različna tudi poimenovanja za določena ministrstva. Tako je za
slovenskega ministra brez resorja v Avstriji v rabi izraz Minister ohne Portefeuille in v
Nemčiji Minister ohne Geschäftsbereich. Enako je tudi pri poimenovanju ministra za
evropske zadeve: v Avstriji se uporablja izraz Minister für Europaangelegenheiten in v
Nemčiji Minister für besondere Aufgaben.
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SCHLUSSFOLGERUNG

Österreich hat im Vergleich zu Slowenien eine viel längere demokratische Tradition,
da es schon im 19. Jahrhundert ein eigenes repräsentatives Organ hatte. In
Slowenien bildete sich der Parlamentarismus in knappen 100 Jahren. Das
österreichische Parlament hatte von Beginn an zwei Kammern. Der Kaiser spielte
eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Parlamentes. Lange Zeit war das
österreichische Parlament unter dem Einfluss von Ungarn wegen des verlorenen
Krieges gegen die Preußen, dann war der Druck des von Mussolini regierten Italien
spürbar, später der Einmarsch Hitlers und Österreichs Anschluss an das Deutsche
Reich. Zuletzt war Österreich unter dem Einfluss der sowjetischen Besatzungsmacht,
seine volle Souveränität erlangte es erst im Jahr 1955. Slowenien bekam sein erstes
repräsentatives Organ erst nach dem 2. Weltkrieg, und nur innerhalb der Republik
Jugoslawien, weil es damals noch Teil der jugoslawischen Föderation war. Das
slowenische Parlament hatte am Anfang nur eine Kammer, dann folgte die Zeit von 4
und 3 Kammern und erst nach der Unabhängigkeit im Jahr 1991 bekam auch
Slowenien ein Zweikammerparlament.
Sowohl das slowenische als auch das österreichische Parlament hat zwei Kammern.
Unterschiede gibt es schon in der Bezeichnung der beiden Kammern. In Slowenien
nennt sich das Oberhaus der Staatsrat und hat die gleiche Funktion wie in Österreich
das Oberhaus, das der Bundesrat heißt. Das slowenische Unterhaus wird die
Staatsversammlung genannt und hat gleiche Funktionen und fast gleiche Struktur
wie das österreichische Unterhaus, das als Nationalrat bezeichnet wird. Die
Parlamentsfunktionen sind stark in beiden Nationalräten vedichtet. Der Nationalrat
formuliert im Gesetzgebungsvorgang die Gesetze, welche die wichtigsten juristischen
Akte im kontinentalen Rechtssystemen sind. Der Gesetzgebungsvorgang verläuft
aufgrund der Vollmacht der Verfassung, konkreter ist er aber in der
Geschäftsordnung des Nationalrates der beiden Staaten geordnet.
Beide Staaten verwenden verschiedene Benennugen für den Präsidenten der
Regierung. In Slowenien wird er Ministerpräsident und in Österreich (wie in
Deutschland) Bundeskanzler51 genannt. Darüber hinaus verwendet man in beiden
deutschsprachigen Ländern auch Begriffe Regierungspräsident und Premierminister.
Bei der Bezeichnung einiger Fachbegriffe kommt es mitunter zu Unterschieden
zwischen deutschen und österreichischen Wörtern. So zum Beispiel verwendet man
für das Parlament in Österreich den Begriff Nationalrat und in Deutschland
Bundestag, der in der Vorkriegszeit Reichstag hieß.. In Slowenien wird das Parlament
Staatsversammlung genannt.. Der Unterschied zwischen deutschen und
51

weil er Präsident der Bundesregierung ist
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österreichischen Wörtern besteht auch in der Bennenung des Vorsitzenden der
Regierung eines Bundeslandes (sogenannter Landesregierung). In Österreich wird er
Landeshauptmann52 und in Deutschland Ministerpräsident genannt. Das Parlament
eines Bundeslandes heißt in Österreich Landesparlament und in Deutschland
Landtag.
In Österreich (und Deutschland) wird nicht nur der Begriff Parteichef verwendet,
sondern auch die Bezeichnungen wie Parteivorsitzender und Parteipräsident.
Außerdem verwendet man in Österreich dazu noch die Benennung Parteiobmann53.
Die Staatsversammlung in Slowenien übt die Funktionen der Gesetzgebung sowie die
Wahl- und die Kontrollfunktion aus. Im Bereich der Gesetzgebung beschließt sie
Verfassungsänderungen,
Gesetze,
Nationalprogramme,
Deklarationen,
Entschließungen, ihre eigene Geschäftsordnung, den Staatshaushalt, ratifiziert
internationale Verträge und schreibt Volksabstimmungen aus. Im Bereich der
Wahlfunktion wählt sie den Premierminister und andere Minister, den Präsidenten
und Vizepräsidenten der Staatsversammlung, auf den Vorschlag des
Staatspräsidenten Verfassungsrichter, den Gouverneur der slowenischen
Nationalbank und den Ombudsmann. Zur Kontrollfunktion gehören folgende
Aufgaben: die Möglichkeit der Einleitung von parlamentarischen Untersuchungen, die
Entscheidung über Misstrauensanträge der Regierung oder der Minister und die
Möglichkeit einer Verfassungsanklage gegen den Staatspräsidenten, den
Premierminister oder andere Minister vor dem Verfassungsgericht.
Der Nationalrat in Österreich übt im Vergleich zur slowenischen Staatsversammlung
nur die Funktion der Gesetzgebung und die Kontrollfunktion aus. Im Bereich der
Gesetzgebung beschließt er Verfassungsänderungen, Gesetzesbeschlüsse und
Staatsverträge. Die Gesetzesvorschläge werden im Vorhinein vom Ausschuss
behandelt und dann wird darüber in der Vollversammlung des Nationalrates
abgestimmt. Bei der Kontrollfunktion des Nationalrates stehen den Abgeordneten
verschiedene Instrumente zur Verfügung, die ihnen bei der Überprüfung der
richtigen Ausübung der Gesetze helfen. Das sind zum Beispiel mündliche und
schriftliche Fragen an Mitglieder der Bundesregierung, Überprüfungsaufträge an den
Rechnungshof oder die Gründung von Untersuchungsausschüssen. Der
Kontrollbereich ist die Hauptaufgabe der parlamentarischen Opposition.
Der Staatsrat in Slowenien übt die gesetzgebende Initiative, eine Beratungsfunktion
und die Möglichkeit des suspensives Einspruchsrechts aus. Er kann auch eine
parlamentarische Untersuchung einführen.
Der Bundesrat in Österreich vertritt die Landesinteressen auf Bundesebene und
arbeitet in dieser Absicht auch bei der Gesetzgebung mit. Der Bundesrat kann bei
vielen Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates eine begründete Beschwerde einlegen.
52
53

Landeshauptfrau (oblika za ženski spol)
weibliche Geschlechtsform Parteiobfrau
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Mitglieder des Bundesrates haben das Recht, den Mitgliedern der Bundesregierung
Fragen zu stellen. Der Bundesrat kann auch Beschlüsse fassen und ist auf dem
Gebiet der Europäischen Union tätig.
Heute ist Slowenien wie auch Österreich ein demokratischer Staat mit einer
parlamentarischen Staatsordnung und einem demokratischen Wahlsystem. Beide
Staaten haben das proportionelle Wahlsystem. In Slowenien werden die
Abgeordnetenmandate in der Wahlkreisebene aufgrund von Droops Wahlquotienten
verteilt, die restlichen Mandate werden aber auf der Staatsebene aufgrund des
d'Hondtsystems verteilt. Österreich hat drei Ebenen der Stimmenteilung und auch
hier wird auf der dritten Ebene das d'Hondtsystem verwendet.
Die Nationalratswahlen in den parlamentarischen Systemen von Slowenien und
Österreich sind verschieden. In Slowenien gibt es 8 Wahlkreise und 2
Sonderwahlkreise für die Abgeordnetenwahl unter Minderheiten. Die 8 Wahlkreise
werden weiter in 88 Wahlbezirke verteilt. Aus jedem Wahlkreis werden 11
Abgeordnete gewählt, aber das bedeutet nicht immer, dass ein Abgeordneter aus
jedem Wahlbezirk kommt. Aus einem Bezirk können 4 Abgeordnete kommen, aus
einem anderen aber keiner.
In Österreich gibt es 9 Wahlkreise, die sich weiter in 43 Regionalwahlkreise teilen.
Aus jedem Wahlkreis werden mindestens 4 Abgeordnete gewählt. Wie wir sehen
können, gibt es schon bei der Zahl der Wahlkreise und deren Gliederung
Unterschiede.
Ein sehr großer Unterschied ist auch, dass in Slowenien vielleicht Abgeordnete nicht
aus jedem Wahlkreis kommen. In Österreich ist es aber umgekehrt, da aus
Regionalwahlkreisen mindestens 4 gewählt werden. Slowenien hat 2
Minderheitenvertreter, Österreich hat keinen. Unerschiedlich ist auch die Gliederung
der Abgeordnetenmandate. In Slowenien werden sie in zwei Ebenen und in
Österreich in drei gegliedert,
Der nächste Unterschied zwischen den beiden Parlamenten besteht in der Zahl der
Abgeordneten. Der slowenische Nationalrat hat 90 Abgeordnete, der österreichische
93 Abgeordnete mehr, also 183. Ihre Amtszeit ist in Slowenien 4 Jahre und in
Österreich 5 Jahre. 2008 trat in Österreich ein neues Gesetz in Kraft, laut dem die
Amtszeit von 4 auf 5 Jahre verlängert wurde. Das Wahlrecht wurde auch verändert.
So wurde das minimale Wahlrecht in Österreich von 18 auf 16 Jahre gesenkt,
während es in Slowenien immer noch 18 Jahre ist.
In beiden Ländern fanden 2008 Nationalratswahlen statt. Auf beiden Seiten traten
viele Parteien an, um den Einstieg in den Nationalrat zu schaffen. Da die Länder
verschiedene Wahlschwellen haben, kam unterschiedliche Zahl an Parteien in den
Nationalrat. In Slowenien liegt die Wahlschwelle mit 4 % etwas niedriger, deswegen
kamen hier mehr Parteien in den Nationalrat. Der Nationalrat zählt 7 Parteien, davon
eine vereinte Partei, und 2 Abgeordnete der Minderheiten. Die Koalition bilden SD,
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LDS, Zares und DeSUS. Und in der Opposition befinden sich SDS, SNS und SLS +
SMS. In Österreich liegt die Wahlschwelle bei 10 % und nur 5 Parteien konnten sie
erreichen. Die Koalition bilden die zwei größsten Parteien SPÖ und ÖVP und in der
Opposition sind FPÖ, BZÖ und Die Grünen.
Die beiden Länder unterscheiden sich auch in der Zahl der Ministerien. Slowenien hat
18 Ministerien, die von 13 Ministern und 5 Ministerinnen geführt werden. In
Österreich gibt es nur 13 Ministerien, die von 8 Ministern und 5 Ministerinnen geführt
werden. Ich muss erwähnen, dass in Slowenien die Zahl der Ministerinnen im
Vergleich zur letzten Amtszeit von 3 auf 5 gestiegen ist, in Österreich ist aber die
Zahl von 6 auf 5 gefallen.
In der deutschen Sprache werden auch verschiedene Begriffe für bestimmte
Ministerien gebraucht. So ist in Slowenien der Ausdruck Minister ohne Ressort
geläufig, während in Österreich der Ausdruck Bundesminister ohne Portefeuille und
in Deutschland Bundesminister ohne Geschäftsbereich wird. Das gleiche gilt für die
Bezeichnung des Ministers für Europaangelegenheiten. Sie wird in Slowenien und
Österreich verwendet, während in Deutschland Minister für besondere Aufgaben
geläufig ist.
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SLOVAR POIMENOVANJ
NEMŠKO-SLOVENSKI SLOVAR
(sich) beraten, beriet (sich), h. (sich) beraten
(sich) treffen (trifft), traf, h. getroffen
abberufen, berief ab, h. abgerufen (z. B. den Botschafter
von seinem Posten)
Abberufung der Abgeordneten
aberkennen, erkannte ab/aberkannte, h.
aberkannt (z. B. den Arbgeordneten Mandat)
Abgeordnete, der/die (-n, -n)
Abgeordnetengruppe, die
Abgeordnetenhaus, das (-es, -häuser)
Abgeordnetenmandat, das (-/e/s, -e)
Abgeordnetenmaterial, das (-s, -ien)
Abgeordnetenplatz, der (-es, -plätze)
abhängig sein
Abkürzung, die (-, -en)
Abruf, der (-s, -e)
abschaffen, schaffte ab, h. abgeschafft
abschließen, schloss ab, h. abgeschlossen (z. B. einen
Vertrag)
Abschluss, der (z. B. eines Vertrages)
Absicht, die (-, -en)
Abstimmungsart, die (-, -en)
Abstimmungsverfahren, das (-s, -)
Abstimmungszettel, der (-s, -)
Agrarminister, der
Alleinführung, die (-, -en)
Alleinregierung, die (-, -en)
allgemein
Alliierten Rat, der (-/e/s, Räte)
alternative Liste Österrreichs
am Gipfel seines Erfolges
Amtszeit, die
anbieten, bot an, h. angeboten
ändern, änderte, h. geändert (z. B. das Gesetz)
Änderung, die (z. B. des Gesetzes)
Angabe, die (-, -en)
Angehörigkeit, die (-, -en)
Angelegenheit, die (-, -en)
angeloben, gelobte an, hat angeloben
Angelobung, die (-, -en)
angesehen (z. B. Fachmann)
angespannt
angewiesen (auf)
Anhänger, der (-s, -)
anlegen, legte an, ist angelegt
annehmen (nimmt an), nahm an, h. angenommen
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svetovati, posvetovati (se)
srečati (se), sestati se
odpoklicati
odpoklic poslancev
odvzeti (npr. poslancem mandat)
poslanec/poslanka
poslanska skupina
poslanska zbornica
poslanski mandat
poslansko gradivo
poslansko mesto
biti odvisen
kratica
odpoklic
ukiniti, odpraviti
skleniti (npr. pogodbo)
sklenitev (npr. pogodbe)
namen
način glasovanja
usklajevalni postopek
glasovnica
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
samostojno vodstvo
samovlada
splošen
zavezniški svet
Alternativna lista Avstrije (politična
stranka v Avstriji)
na vrhuncu svojega uspeha
mandatna doba, mandat
ponuditi
spremeniti (npr. zakon)
sprememba (npr. zakona)
navedba
pripadnost
zadeva
zapriseči
zaprisega
ugleden (npr. strokovnjak)
napet
odvisen od
pripadnik
zasnovati
sprejeti

Anordnung, die (-, -en)/… geben
Anteil, der (-s, -e) / … z.B. der Abgeordneten
antifaschistische Partei
anwesend
Arbeit und Soziales
Arbeit, die (-, -en)
Arbeiterkammer, die (-, -n)
Arbeiterrat, der (-/e/s, -räte)
Arbeiterschicht, die (-, -en)
Arbeitgeber, der (-s, -)
Arbeitnehmer, der (-s, -)
Arbeitsgemeinschaft, die (-, -en)
Arbeitskörper, der (-s, -)
Arbeitsorganisation, die (-, -en)
Arbeitsproblem, das (-s, -e)
Arbeitsverhältnis, das (-ses, -se)
Arbeitsweise, die
Aufgabe, die (-, -en)
aufgrund
auflösen, löste auf, h. aufgelöst (das Parlament/eine
Partei) / Passiv: wird … aufgelöst
Auflösung, die (-, -en)
Aufsicht, die
Auftritt, der (-s, -e)
aufzwingen, zwang auf, h. aufgezwangen
Ausarbeitung einer Verfassung
Ausdruck des Volkswillen
Auseinandersetzung, die (-, -en)
ausführen, führte aus, h. ausgeführt
ausführende (ausübende, vollziehende) Gewalt
ausführlich berichten
ausgezeichneter Mann
Ausland, das (nur Sg.)
ausmanövrieren, ausmanövrierte, h. ausmanövriert
(z. B. Gesetzgebung)
ausschreiben, schrieb aus, h. ausgeschrieben
Ausschuss für Schutz der Menschenrechte
Ausschuss, der (-es, Auschüsse)
Außenminister, der
außenpolitisch isolieren
außenpolitische Position
außerhalb von
austreten (tritt aus), trat aus, i. ausgetreten
ausüben, übte aus, h. ausgeübt (z. B. Macht)
Auswanderer, der (-s, -)
autochtone Nationalgemeinschaft
Bauer, der, -n/selten -s, -n
beachtlich (z. B. -e Ergebnisse)
bedeutend
Bedeutung, die (-, -en)
bedürfen, bedurfte, h. bedürft
befreites Gebiet
begrenzen, begrenzte, h. begrenzt
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odredba/… izdati odredbo
deleţ (poslancev)
protifašistična stranka
prisoten
delo in socialne zadeve
delo
delavska zbornica
delavski svet
delovni poloţaj
delodajalec
delojemalec
delovna skupnost
delovno telo
delavska organizacija
problem delovanja
delovno razmerje
način dela
naloga
na podlagi
razpustiti (parlament), ukiniti (stranko)
razpustitev, ukinitev
nadzor
nastop
vsiliti
namen priprave ustave
izraz volje ljudstva
delitev, razdruţitev
izvršiti
izvršilna oblast
izčrpno poročati
odlikovan moški
zamejstvo
zaobiti (npr. zakonodajo)
razpisati
odbor za varstvo človekovih pravic
odbor
minister za zunanje zadeve
zunanjepolitično izolirati
zunanjepolitični poloţaj
zunaj
izstopiti
izvajati, opravljati (npr. oblast)
izseljenec
avtohtona narodna skupnost
kmet
zavidljiv (zavidljivi rezultati)
pomemben
pomembnost
potrebovati
osvobojeno ozemlje
omejiti

begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten
beibehalten, behielt bei, h.beibehalten (z.B. politischen
Kurs)
Beilage, die (-, -n)
beitreten, tritt bei; trat bei, i. beigetreten (z.B. der EU)
Beitritt, der (z. B. zur EU)
bekannt machen, machte bekannt, h. bekannt gemacht
Bekanntmachung, die (-, -en)
bekommen, bekam, h. bekommen
Bemerkung, die (-, -en)
Beratung, die
Beruf, der (-s, -e)/freier Beruf
berufen, berief, h. berufen (Versammlung)
beruflich
Berufungsart, die (-, -en)
Besatzungsmacht, die (-, -mächte)
Beschäftigte, der/die (-n, -n)
beschließen, beschloss, h. beschlossen (z.B. Gesetze)
Beschluss, der (-es, Beschlüsse)
Beschlussfähig
Beschlussfähigkeit, die (-, -en)
Beschlussungültigkeit, die (von Entscheidungen)
Beschreibung, die (-, -en)
Beschwerde, die (-, -en)
besetzen, besetzte, h. besetzt
besonderbestehen (aus), bestand, h. bestanden
Besteuerung, die (z.B. der Bevölkerung)
Bestimmung, die (-, -en)
beurteilen, beurteilte, h. beurteilt
bewaffnet
bewaffnete Auseinandersetzung
bezeichnen, bezeichnete, h. bezeichnet
Bezirk, der (-s, -e)
Bild, das (-es, -er)
bilden, bildete, h. gebildet (einen Ausschuss)
Bildungs- und Sportminister, der
Bischof, der (-s, Bischöfe)
bleiben, blieb, i. geblieben
Bleiberecht, das
Botschaft, die (-, -en)
Budget, das (-s, -s)
Bundesgebiet, das (-s, -e)
Bundesgrundgesetz, das (-es, -e)
Bundesheer, das (-/e/s, -e)
Bundeskanzler, der (-s, -)
Bundeskulturrat, der (-/e/s, -räte)
Bundesland, das (-es, -länder)
Bundesminister für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz
Bundesminister für europäische und internationale
Angelegenheiten
Bundesminister für Finanzen
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omejene razvojne moţnosti
ohraniti, obdrţati (npr. politično
usmeritev)
priloga
pristopiti (npr. k EU)
pristop (npr. k EU)
sporočiti, objaviti
razglas
dobiti
pripomba
posvetovanje
poklic/svobodni poklic
sklicati (drţavni zbor)
poklicno
način sklicevanja
okupacijska sila
zaposlen/-a
sprejeti, sprejemati (npr. zakone)
sklep, odločba, zaključek
sklepčen
sklepčnost
neveljavnost (sprejetih odločitev)
opis
pritoţba
zasesti
poseben
biti sestavljen iz
obdavčitev (npr. prebivalstva)
opredelitev, določba
presoditi
oboroţen
oboroţen spopad
označiti
okraj
slika
ustanoviti (odbor, komisijo)
minister za šolstvo in šport
škof
ostati
pravica do trajnega bivališče
poslanica, sporočilo
proračun
zvezno ozemlje
zvezni ustavni zakon
zvezna vojska
zvezni kancler
zvezni kulturni svet
zvezna deţela
minister za socialne zadeve in varstvo
potrošnikov
minister za evropske in mednarodne
zadeve
minister za finance

Bundesminister für
Bundesminister für
Bundesminister für
Bundesminister für
Wasserwirtschaft
Bundesminister für
Bundesminister für

Gesundheit
Inneres
Justiz
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Landesverteidigung und Sport
Unterricht, Kunst und Kultur

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
Bundesminister ohne Portefeuille
Bundesparteivorstand, der (-e/s/, -stände)
Bundespräsident, der (-en, -en)
Bundesrat, der (-/e/s, -räte)
Bundesregierung, die (-, -en)
Bundestag, der (-s, -e)
Bundesverfassungsgesetz, das (-es, -e)
Bundesversammlung, die (-, -en)
bundesweit
Bundeswirtschaftsrat, der (-/e/s, -räte)
Bündnis Zukunft Österreich
Burgenland
Bürgerforum Österreich – Liste Fritz Dinkhauser
Bürgerkrieg, der (-/e/s, -e)
bürgerliche Entscheidungsnatur
Bürgernähe, die (-, -)
Christlich Demokratische Partei
Christliche Demokraten
Dauer, die (-, /)
dauerhaft
Debatte, die (-, -n)
Demokratische Partei der Rentner Sloweniens
Deutschnationale
deutschnationales Lager
Die Christen
Die Christlichsozialen
Die Grünen
Die Grünen Sloweniens
Die Linke
Die Liste Dipl. Ing. Karlheinz Klement
Die Liste Stark
Die Vereinigten Grünen Österreichs
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minister za zdravje
minister za notranje zadeve
minister za pravosodje
minister za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje
in vodno gospodarstvo
minister za obrambo in šport
minister za šolstvo, umetnost in kulturo
minister za promet, inovacije in
tehnologijo
minister za gospodarstvo, druţino in
mladino
minister za znanost in raziskave
minister brez resorja
upravni odbor stranke
zvezni predsednik drţave
zvezni (drţavni) svet
zvezna vlada
zvezni parlament
zvezni ustavni zakon
zvezna skupščina
zvezen, vsedrţaven
zvezni gospodarski svet
Zveza za prihodnost Avstrije (politična
stranka v Avstriji)
Gradiščanska (zvezna deţela v Avstriji)
Civilni forum Avstrije – Lista Fritz
Dinkhauser (politična stranka v Avstriji)
drţavljanska vojna
demokratična narava odločanja
demokratičnost
Krščanskodemokratska stranka (politična
stranka v Sloveniji)
Krščanski demokrati (politična stranka v
Sloveniji)
trajanje
trajen
razprava
Demokratična stranka upokojencev
Slovenije (politična stranka v Sloveniji)
Nemški nacionalisti (politična stranka v
Avstriji)
nemški nacionalni tabor
Kristjani (politična stranka v Avstriji)
Krščanski socialisti (politična stranka v
Sloveniji)
Zeleni (politična stranka v Avstriji)
Zeleni Slovenije (politična stranka v
Sloveniji)
Levica (politična stranka v Avstriji)
Lista dipl. inţ. Karlheinz Klement
(politična stranka v Avstriji)
Lista Stark (politična stranka v Avstriji)
Zdruţeni zeleni Avstrije (politična stranka

die zweitstärkste Partei
Dienst der Staatssicherheit
Dienst, der (-/e/s, -e)
diskutieren, diskutierte, h. diskutiert
Dissens, der
Divisorverfahren nach Abrundung
Durchführung, die (nur Sg.)
durchsetzen, setzte durch, h. durchgesetzt
Durchsetzung, die (nur Sg.)
Ebene, die (-, -n)
Eigenmacht, die
einberufen, berief ein, h. einberufen (z.B. das Parlament)
Einberufung, die (-, -en)
Einbuße, die (-, -en)
Einfluss, der (-es, Einflüsse)
einflussreich
einführen, führte ein, h. eingeführt
Einheitspartei, die (-, -en)
einig
Einkammerstruktur (des Parlaments)
Einleitung, die (nur Sg.)
einschätzen, schätzte ein, h. eingeschätzt
Einspruchsrecht, das
einstimmig
eintragen (trägt ein), trug ein, h. eingetragen
(z. B. einen Verein)
eintreten (tritt ein), trat ein, i. eingetreten
Einwohnerzahl, die
einzeln
Einzelne, der/die (-n, -n)
endgültig
Energie und Umwelt
enthalten, enthielt, h. enthalten
entlassen
Entlassung, die (-, -en)
entscheiden, entschied, h. entschieden
Entscheidung treffen/fällen
Entscheidung, die (-, -en)
entschließen, sich, entschloss sich, h. sich entschlossen
Entschluss, der (-es, Entschlüsse)
Entspannung der handelsfähigen Gesetzlichkeiten
Entspannung, die (-, en)
erarbeiten, erabeitete, h. erarbeitet (z.B. einen Text)
Erarbeitung einer definitiven Verfassung
erforderlich
Ergebnis, das (-ses, -se)
Erhaltung, die (-, -en)
Erhaltungsbedingung, die (-, -en)
Erklärung, die (-, -en)
erlassen (erlässt), erließ, h. erlassen (z. B. ein Gesetz)
Erlassung, die (z.B. von Gesetzen)
erledigen, erledigte, h. erledigt
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v Avstriji)
druga najmočnejša stranka
sluţba drţavne varnosti
sluţba
razpravljati
nestrinjanje
zaokroţen delilni sistem
izvedba
uveljaviti
uveljavitev
raven
samovolja
sklicati (npr. parlament)
sklic
izguba
vpliv
vpliven
uvesti, vpeljati
enotna stranka
enoten
enodomna struktura (parlamenta)
uvod
oceniti
pravica veta
soglasno
registrirati (društvo)
vstopiti
število prebivalcev
posamezen
posameznik
dokončno
energija in okolje
vsebovati
odpustiti
razpustitev
odločati, odločiti
sprejeti odločitev
odločitev
odločiti se
odločitev
sproščanje trţnih zakonitosti
sprostitev, sproščanje
pripraviti (npr. besedilo)
priprava dokončne ustave
potreben, nujen
rezultat
ohranjanje
pogoj ohranitve
izjava
izdati (npr. zakon)
izdaja (zakonov)
opravljati, opraviti

Ermächtigungsgesetz, das (-es, -e)
Ermittlungsverfahren, das (-s, -)
Ernennung, die
erreichen, erreichte, h. erreicht
ersetzen, ersetzte, h. ersetzt
Erzbischof, der (-s, -bischöfe)
Erzeugerversammlung, die (-, -en)
Exekutivausschuss, der (-es, -schüsse)
Exekutivrat, der (-/e/s, -räte)
Fehlend
feststellen, stellte fest, h. festgestellt
Finanzminister, der
Finanzplan, der (-/e/s, -pläne)
Flügel, der (-s, -)
formell
Forschung, die (-, -en)
Forschungstätigkeit, die (-, -en)
frei
Freiheit, die (-, -)
Freiheit der politischen Zusammenführung

zakon o posebnih pooblastilih
preiskovalni postopek
imenovanje
doseči
nadomestiti, zamenjati
nadškof
zbor proizvajalcev
izvršilni odbor
izvršni svet
manjkajoč
ugotoviti
minister za finance
finančni proračun
del, krilo
formalno
raziskava
raziskovalna dejavnost
svoboden
svoboda
svoboda političnega zdruţevanja
Svobodna stranka Avstrije (politična
stranka v Avstriji)
mirovna pogodba
skleniti mirovno pogodbo
način vodenja
gosposki rang
celota
jamčiti, garantirati
ozemlje, področje
druţbenopolitična skupnost
svoboda mišljenja
primeren
tajen (npr. glasovanje)
občasen, občasno
priseči
občina
zasedanje delegatov občin
(s posvetovalno funkcijo)
občinski svet
občinska skupščina
občinske volitve
skupen, skupno
skupnost
svet skupnosti
pravičnost
celoten
trgovina, posel
poslovnik
pregled, revizija pravilnika
druţaben
druţba
druţbena odločitev
druţbena manjšina

Freiheitliche Partei Österreichs
Friedensvertrag, der (-/e/s, -verträge)
Friedensvertrag abschließen
Führungsart, die
fürstlicher Rang
Ganzheit, die
garantieren, garantierte, h. garantiert
Gebiet, das (-s, -e)
Gebietskörperschaft, die (-, -en)
Gedankenfreiheit, die
geeignet
geheim (z.B. Abstimmung)
gelegentlich
geloben, gelobte, h. gelobt
Gemeinde, die (-, -n)
Gemeindedelegiertensitzung, die (-, -en)
(mit der Beratungsfunktion)
Gemeinderat, der (-/e/s, -räte)
Gemeindeversammlung, die (-, -en)
Gemeindewahl, die (-, -en)
gemeinsam
Gemeinschaft, die (-, -en)
Gemeinschaftsrat, der (-/e/s, -räte)
Gerechtigkeit, die (nur Sg.)
gesamt
Geschäft, das (-/e/s, -e)
Geschäftsordnung, die (-, -en)
Geschäftsordnungsrevision, die (-, -en)
gesellig
Gesellschaft, die (-, -en)
Gesellschaftsentscheidung, die (-, -en)
Gesellschaftsminderheit, die (-, -en)
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Gesellschaftsverhältnisse, die (Pl.)
Gesetz, das (-es, -e)
Gesetz beschließen/verabschieden
Gesetz erlassen
Gesetzesantrag, der (-s, -anträge)
Gesetzesbeschluss, der (-es, -beschlüsse)
gesetzgebende Gewalt
gesetzgebende Körperschaft
Gesetzgeber, der (-s, -)
Gesetzgebung, die (nur Sg.)
Gesetzgebungskompetenz, die (-, -en)
Gesetzgebungsorgan, das (-s, -e)
Gesetzgebungspielraum, der (-/e/s, -räume)
Gesetzgebungsvorgang, der (-es, -gänge)
Gesichtspunkt, der (-/e/s, -e)
gestalten, gestaltete, h. gestaltet
Gestaltung, die
Gesundheit, die
Gesundheitsminister, der
Gesundheitswesen, das (-s, -)
Gewalt, die (nur Sg.)
Gewerbetreibende, der/die (-n, -n)
Gewerkschaftsamtsträger, der (-s, -)
Gewerktschaft, die (-, -en)
gewinnen, gewann, h. gewonnen
Gewohnheitsrecht, das (-/e/s, -e)
gleichberechtigt
Gleichberechtigung, die (-, -en)
Grafschaft, die (-, -en)
Grenze, die (-, -n)
Großdeutsche, der (-n, -n)
Grundbesitz, der
gründen, gründete, h. gegründet
Gründer, der (-s, -)
Gründerin, die (-, -nen)
Grundgesetz, das (-es, -e)
Grundlage, die (-, -en)
Grundrecht, das (-/e/s, -e)
Grundrechtskatalog, der (-/e/s, -e)
Grundsatz, der (-/e/s, -sätze)

razmere v druţbi
zakon
sprejeti zakon
izdati zakon
predlog zakona
sklenjen zakon
zakonodajna oblast
zakonodajni organ
zakonodajalec, zakonodajno telo
zakonodaja
zakonodajna pristojnost
zakonodajni organ
zakonodajni prostor
zakonodajni postopek
vidik, stališče
oblikovati
oblika, zgradba
zdravje
minister za zdravje
zdravstvo
tukaj: oblast, (tudi nasilje)
obrtnik/obrtnica
funkcionar sindikata
sindikat
zmagati
običajno pravo
enakopraven
enakopravnost
grofija
meja
velikonemec
zemljiška posest
ustanoviti
ustanovitelj
ustanoviteljica
temeljni zakon
podlaga
temeljna pravica
katalog temeljnih človekovih pravic
načelo
Zelena koalicija (politična stranka v
Sloveniji)
Zeleno-ekološko socialna stranka
(politična stranka v Sloveniji)
veljaven
opravilna nesposobnost
uskladiti
glavna naloga
glavni odbor
silen, silovit: buren (npr. diskusija)
izdati
zgornji dom
visoka šola

Grüne Koalition
Grün-ökologische sozialistische Partei
gültig
Handlungsunfähigkeit, die
harmonisieren
Hauptaufgabe, die (-, -en)
Hauptausschuss, der (-es, -e)
Heftig (z.B. Diskussion)
herausgeben, gab heraus, h. herausgegeben
Herrenhaus, das
Hochschule, die (-, -n)
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Immunität, die (nur Sg.)
Inflation, die (meist Sg.)
informell
Innenminister, der
innere Angelegenheiten
Institutionalisierung, die
internationaler Vertrag

imuniteta
inflacija
neformalno
minister za notranje zadeve
notranje zadeve
institucionalizacija
mednarodna pogodba
Stranka mladih Slovenije (politična
stranka v Sloveniji)
sodna palača
minister za pravosodje
cesar
dom
konfliktno glasovanje
kandidatna lista
Koroška (zvezna deţela v Avstriji)
jedro
tesen (npr. glasovanje)
koalicija
stranke se bodo povezale v koalicijo
koalicijski sporazum
koalicijsko pogajanje
kolegijski organ
Komunistična stranka Avstrije (politična
stranka v Avstriji)
kraljevi, kraljevski
krščanskomeščanski tabor
ustavna demokracija
nadzorstvena funkcija
sestavljena vlada
delitev oblasti
dobiti
vojna generacija
uredba o gospodarjenju v vojni
kraljevina
kultura
kulturna skupnost
minister za kulturo
kulturnik
razglasitev
tabor
ohromelost
deţelni svet
deţelni glavar
deţelna zbornica
deţelni parlament (v Avstriji)
deţelna volilna enota
zemljevid
pokrajina
deţelni zbor (v Nemčiji)
deţelnozborske volitve (v Nemčiji)
kmet
zakonodaja

Jugendpartei Sloweniens
Justitzpalast, der (-es, -paläste)
Justizminister, der
Kaiser, der (-s, -)
Kammer, die (-, -n)
Kampfabstimmung, die (-, -en)
Kandidatenliste, die (-, -n)
Kärnten
Kern, der (-/e/s, -e)
knapp (z.B. Abstimmung)
Koalition, die
Parteien gehen eine Koalition ein
Koalitionsvereinbarung, die (-, -en)
Koalitionsverhandlung, die (-, -en)
Kollegialorgan, das (-s, -e)
Kommunistische Partei Österreichs
königlich
konservativ-bürgerliches Lager, das (-s, -)
konstitutionelle Demokratie
Kontrollfunktion, die (-, -en)
Konzentrationsregierung, die (-, -en)
Kräfteverteilung, die
kriegen, kriegte, h. gekriegt
Kriegsgeneration, die (-, -en)
Kriegswirtschaftsverordnung, die (-, -en)
Kronland, das (-es, -länder)
Kultur, die (-, -en)
Kulturgemeinschaft, die
Kulturminister, der
Kulturschaffende, der/die (-n, -n)
Kundmachung, die (-, -en)
Lager, das (-s, -)
Lähmung, die (-, -en)
Länderrat, der (-/e/s, -räte)
Landeshauptmann, der (-es, -leute)
Landeskammer, die (-, -n)
Landesparlament, das (-es, -e)
Landeswahlkreis, der (-es, -e)
Landkarte, die (-, -n)
Landschaft, die (-, -en)
Landtag, der (-e/s/, -e)
Landtagswahl, die (-, -en)
Landwirt, der (-/e/s, -e)
Legislatur, die
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Legislaturperiode, die (-, -n)
Lesung, die (im Parlament)
Liberaldemokratische Partei
Liberale Demokratie Sloweniens
Liberales Forum
Lobbygruppe, die (-, -en)
Lokalgemeinschaft, die (-, -en)
Lösung, die (-, -en)
Macht, die (-, Mächte)
Macht ausüben
an die Macht kommen
Machtaufteilung, die (-, -en)
Mandat, das (-es, -e)
jemandem ein Mandat erteilen
Markt, der (-es, Märkte)
Mehrheit, die (-, -en)
Mehrparteienparlament, das (-s, -e)
Mehrparteienstruktur, die (-, -en)
Mehrparteiensystem, das (-s, -e)
Mehrparteienwahl, die (-, -en)
Mensch, der (-en, -en)
Merkmal, das (-/e/s, -e)
Minderheit, die (-, -en)
Minderheitsregierung, die (-, -en)
Mindestwahlalter, das (-s, -)
Minister für Arbeit, Soziales und Familie
Minister für Auslandslowenen ohne Portefeuille
Minister für Entwicklung und Europaangelegenheiten ohne
Portefeuille
Minister für Hochschulwesen, Wissenschaft und
Technologie
Minister für lokale Selbstverwaltung ohne Portefeuille
Ministerium, das (-s, Ministerien)
Ministerpräsident, der (-en, -en)
Ministerverantwortlichkeit, die
Missbrauch, der (-/e/s, -bräuche)
Misstrauensvotum, das (-s, -voten/vota)
Mitglied, das (-es, -er)
Mittelpunkt, der (-/e/s, -e)
Monopol, das (-s, -e)
Nachfolger, der (-s, -)
Nachwuchs, der (-es, -e)
Nationalrat, der (-/e/s, -räte)
Nationalratspräsidentin, die (-, -nen)
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mandatno obdobje zakonodajnega
organa
obravnava, razprava (v parlamentu)
Liberalnodemokratska stranka (politična
stranka v Sloveniji)
Liberalna demokracija Slovenije (politična
stranka v Sloveniji)
Liberalni forum (politična stranka v
Avstriji)
neformalna skupina ljudi, ki si prizadeva
uveljaviti svoje potilične interese
lokalna skupnost
rešitev
oblast; moč; sila
izvajati, vršiti oblast
pridobiti oblast
delitev oblasti
pooblastilo za opravljanje funkcije v
parlamentu
dati komu mandat
trg
večina
večstrankarski parlament
večstrankarska struktura
večstrankarski sistem
večstrankarske volitve
človek
značilnost
manjšina
manjšinska vlada
minimalna volilna pravica
minister za delo, druţino in socialne
zadeve
minister brez resorja, zadolţen za odnose
s Slovenci v zamejstvu in po svetu
minister brez resorja, zadolţen za razvoj
in evropske zadeve
minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo
minister brez resorja, zadolţen za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj
ministrstvo
premier, predsednik vlade
odgovornost ministrov
zloraba
nezaupnica
član
osrednja točka
monopol
naslednik
podmladek
drţavni zbor
predsednica drţavnega zbora

Nationalratstagung, die (-, -en)
Nationalratswahl, die (-, -en)
Nationalratswahlordnung, die (-, -en)
Nationalversammlung, die (-, -en)

zasedanje drţavnega zbora
drţavnozborske volitve
volilni pravilnik drţavnega zbora
narodna skupščina
Nova Slovenija (politična stranka v
Sloveniji)
nespoštovanje
poraz
Spodnja Avstrija (zvezna deţela v Avstriji)
nujen/potreben
uredba v sili
novela, zakon o spremembah in
dopolnitvah veljavnega
zakona/predlagati, sprejeti
vrhovno poveljstvo
Zgornja Avstrija (zvezna deţela v Avstriji)
predsednica
predsednik avstrijske stranke BZÖ
predsednik, predsedujoči
javnost
uraden
ekonomičen
zakonodajni organ/organ drţavne oblasti
organ
organizacijsko-politični
Avstrijska ljudska stranka (politična
stranka v Avstriji)
paravojaški
parlamentaren (npr. demokracija)
parlamentarizem
vloga parlamentarne večine
frakcija v parlamentu
volitve v parlament
Stranka Akacije (politična stranka v
Sloveniji)
Stranka demokratične prenove (politična
stranka v Sloveniji)
Stranka slovenskega naroda (politična
stranka v Sloveniji)
Lista za pravičnost in razvoj (politična
stranka v Sloveniji)
Lista za čisto pitno vodo (politična
stranka v Sloveniji)
razpustitev stranke
strankarska razdrobljenost
predsednik stranke
politični pluralizem
vodstvo stranke
struktura stranke
pasivna volilna pravica
osebnost
dolţnost
političen

Neues Slowenien
Nichtachtung, die
Niederlage, die (-, -en)
Niederösterreich
nötig
Notverordnungsrecht, das (-/e/s, -e)
Novelle, die (-, -en)/einbringen, verabschieden
Oberbefehl, der (-s, -e)
Oberösterreich
Obfrau, die (-, -en); Obmännin, die (-, -nen)
Obmann des BZÖ
Obmann, der (-/e/s, Obmänner/Obleute)
Öffentlichkeit, die (-, -en)
offiziell
ökonomisch
Organ der Gesetzgebung/ … der Staatsgewalt
Organ, das (-s, -e)
organisatorisch-politisch
Österreichische Volkspartei
paramilitärisch
parlamentarisch (z.B. Demokratie)
Parlamentarismus, der
Parlamentsmehrheitsrolle, die (-, -n)
Parlamentsfraktion, die (-, -en)
Parlamentswahl, die (-, -en)
Partei Akacije
Partei der demokratischen Erneuerung
Partei des slowenischen Volkes
Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung
Partei für reines Trinkwasser
Parteiauflösung, die (-, -en)
Parteiaufsplitterung, die (-, -en)
Parteichef, der (-s, -s)
Parteiendemokratie, die
Parteiführung, die
Parteistruktur, die (-, -en)
passives Wahlrecht
Persönlichkeit, die (-, -en)
Pflicht, die (-, -en)
politisch
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politisch durchstarten
politische Aussage
politische Folge
politische Legitimität
Position, die/beibehalten
postsozialistisch (z.B. Staat)
Präsident, der (-en, -en)
Präsidentschaft, die (-, -en)
Präsidentschaftswahl, die (-, -en)
Präsidium, das (-s, Präsidien)
Priester, der (-s, -)
proklamieren, proklamierte, h. proklamiert
Protesthaltung, die (-, -en)
Prozessregel, die (-, -n)
Quelle, die (-, -n)
Rahmenprogramm, das (-s, -e)

politično eksplodirati
politična izjava
politična posledica
politična legitimnost
ohraniti (obdrţati) pozicijo
postsocialističen (npr. drţava)
predsednik
predsedstvo
predsedniške volitve
prezidij
duhovnik
uradno objaviti
protestni shod
procesno pravilo
vir
okvirni program
tukaj: svet (kolektivni organ upravljanja v
drţavni upravi)
član sveta
izračun
računsko sodišče
pravica
pravice delavcev
pravni akt
pravni naslednik
pravna norma
pravni red
desno usmerjen
desno populističen (npr. politična smer)
sodna oblast
pravni predpis
govorniški oder
pravilo
vladanje
vladna konstelacija
vladno naročilo
vladna klop
predsednik vlade
preoblikovanje vlade
zbor regij
regionalna volilna enota
nemški predstavnik rajha
drţavna čast
relativna večina
predstavnik
prepiranje glede politične uvrščenosti
vloga
rdeče-črna koalicija
del (ostanek) parlamenta
zbirnik
gora dolgov
šolstvo
zaščita

Rat, der (-/e/s, Räte)
Ratsmitglied, das (-s, -er)
Rechenschritt, der (-/e/s, -e)
Rechnungshof, der (-/e/s, -höfe)
Recht, das (-/e/s, -e)
Rechte der Arbeiter
Rechtsakt, der (-es, -n)
Rechtsnachfolger, der (-s, -)
Rechtsnorm, die (-, -en)
Rechtsordnung, die
rechtsorientiert
rechtspopulistisch (z.B. Kurs)
Rechtsprechung, die
Rechtsvorschrift, die
Rednerpult, das (-/e/s, -e)
Regel, die (-, -n)
Regieren, das (-s, /)
Regierungkonstellation, die (-, -en)
Regierungsauftrag, der (-s, -aufträge)
Regierungsbank, die (-, -bänke)
Regierungspräsident, der (-en, -en)
Regierungsumbildung, die (-, -en)
Regionalrat, der (-/e/s, -räte)
Regionalwahlkreis, der (-es, -e)
Reichsstatthalter, der (-s, -hälter)
Reichswürde, die (-, -n)
relative Mehrheit
Repräsentant, der (-en, -en)
Richtungsstreiterei, die (-, -en)
Rolle, die (-, -n)
rot-schwarze Koalition, die (-, -en)
Rumpfparlament, das (-/e/s, -e)
Sammelakte, die (-, -n)
Schuldenberg, der (-/e/s, -e)
Schulwesen, das (-s, -)
Schutz, der (-es; nur Sg.)
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schützen, schützte, h. geschützt
schwierig
Selbstauflösung, die (-, -en)
Senden, das (-s, Sendungen)
sichern, sicherte, hat gesichert
Sicherung, die (-, -en)
Sitzung, die (-, -en)
Slowenische christlichsoziale Bewegung
Slowenische Demokratische Jugend
Slowenische Demokratische Partei
Slowenische Nationalpartei
Slowenische Volkspartei
Slowenischer Bauernverein
Slowenischer Bauernverein – Volkspartei
Sonderverfahren, das (-s, -)
souveräner Staat
Sozialdemokraten
Sozialdemokratische Arbeitspartei
sozialdemokratische Erneuerung
Sozialdemokratische Partei Österreichs
sozial (z.B. Angelegenheiten)
Sozialistische Partei
Sozialistische Partei Österreichs
Sozialsicherheit, die (-, -en)
Sparkurs, der (-es, -e)
Sperrklausel, die (-, -n)
Spitzenkandidat, der (-en, -en)
Staat, der (-s, -en)
Staatsamt, das (-/e/s, -ämter)
Staatsbürger, der (-es, -)
Staatsbürgervereinigung, die (-, -en)
Staatsgeschäft, das (-/e/s, -e)
Staatsgewalt, die (nur Sg.)
Staatsgrundgesetz, das (z.B. über die allgemeinen Rechte
der Staatsbürger)
Staatshaushalt, der (-s, -e)
Staatsmacht, die (-, -mächte)
Staatsorgan, das (-s, -e)
Staatsrat, der (-/e/s, -räte)
Staatstätigkeit, die (-, -en)
Staatsversammlung, die (-, -en)
Staatsvertrag, der (-/e/s, -verträge)

82

zavarovati
zahteven
samorazpustitev
pošiljanje
zagotoviti
varovalka
seja
Slovensko krščanskosocialno gibanje
Slovenska demokratska mladina (politična
stranka v Sloveniji)
Slovenska demokratska stranka (politična
stranka v Sloveniji)
Slovenska nacionalna stranka (politična
stranka v Sloveniji)
Slovenska ljudska stranka (politična
stranka v Sloveniji)
Slovenska kmečka zveza (politična
stranka v Sloveniji)
Slovenska kmečka zveza – Ljudska
stranka (politična stranka v Sloveniji)
posebni postopek
suverena drţava
Socialni demokrati (politična stranka v
Sloveniji)
Socialnodemokratska delavska stranka
(politična stranka v Sloveniji)
socialnodemokratska prenova
Socialnodemokratska stranka Avstrije
(politična stranka v Avstriji)
socialen (npr. zadeve)
Socialistična stranka (politična stranka v
Sloveniji)
Socialistična stranka Avstrije (politična
stranka v Avstriji)
socialna varnost
varčevanje
omejevalna klauzula
kandidat na čelu liste
drţava
drţavna funkcija
drţavljan
zdruţevanje drţavljanov
drţavni posel
drţavna oblast
drţavni temeljni zakon (npr. o temeljnih
pravicah drţavljanov)
drţavni proračun
drţavna oblast
drţavni organ
drţavni svet
drţavno delovanje
drţavni zbor
drţavna pogodba

Staatsverwaltung, die (-, -en)
Stabilität, die (nur Sg.)
Standesrat, der (-/e/s, -räte)
Standesversammlung, die (-, -en)
ständig
ständisch
Standpunkt, der (-/e/s, -e)
Stärkung des Kontakts
Steiermark
Stelle, die (-, -en)
Stimmanteil, der (-s, -e)
Stimme, die (-, -n)
Stimmergebnis, das (-ses, -se)
Stimmung, die (-, -en)
Stimmverlust, der (-/e/s, -e)
strittig
Struktur, die (-, -en)
Subkomitee, das (-s, -s)
supranational (z. B. Organisation)
suspensiv (z.B. Einspruchsrecht)
Tafel, die (-, -n)
Tagen, tagte, h. getagt
Tagesordnung, die (-, -en)
Tagung, die (-, -en) (z.B. des Parlaments)
Tätigkeitsbereich, der (-es, -e)
Teilnehmer, der (-s, -)
Tierrechtspartei earth-human-animals-nature
Tirol
Träger, der (z.B. der gesetzgebenden Gewalt)
Träger der Volkssouveränität
überalssen (überlässt) überließ, h. überlassen
Übereinstimmung, die (z.B. etwas in Übereinstimmung
bringen)
übergehen, ging über, i. übergagangen
übernehmen (übernimmt), übernahm, h. übernommen
Überprüfung, die
Überstimmung, die
Uhrheberschaftserklärung, die (-, -en)
umnennen, nannte um, h. umgennant
Umweltminister, der
unabhängig
Unabhängige Bürgerinitiative Rettet Österreich
Unabhängigkeitserklärung, die (-, -en)
ungültig
Ungültigkeit, die (-, -en)
Universität, die (-, -en)
unterdrücken, unterdrückte, h. unterdrückt
unterdrückt
unversöhnlich (z.B. Gegnerschaft)
unvollendet (z.B. Verselbständigung)
Vaterländische Front
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drţavna uprava
stabilnost
matični odbor
stanovska skupščina
stalen
stanovski
stališče
krepitev odnosov
Štajerska (zvezna deţela v Avstriji)
mesto
deleţ glasov
glas
glasovalni izid
vzdušje
izguba glasov
sporen
struktura
podkomite
medrţaven
suspenziven (npr. pravica veta)
tabela
sestajati se, zasedati
dnevni red
zasedanje (npr. parlamenta)
področje delovanja
udeleţenec
Stranka za pravice ţivali zemlja-človekţivali-narava (politična stranka v Avstriji)
Tirolska (zvezna deţela v Avstriji)
nosilec (npr. zakonodajne veje oblasti)
nosilec ljudske suverenosti
prepustiti
soglašanje, ujemanje/uskladitev
(npr. nekaj uskladiti)
preiti
prevzeti
preverjanje
preglasovanje
izjava o avtorstvu
preimenovati
minister za okolje in prostor
neodvisen
Neodvisna drţavljanska pobuda rešite
Avstrijo (politična stranka v Avstriji)
deklaracija o neodvisnosti
neveljaven
neveljavnost
univerza
zatirati
zatiran
nespravljiv (npr. nasprotovanje)
nedokončan (npr. proces osamosvajanja)
Domovinska fronta

verabschieden, verabschiedete, h. verabschiedet (z.B.
Gesetze)
Verabschiedung, die (z. B. eines Gesetzes)
verantwortlich
Verantwortung, die (nur Sg.)
Verband der Unabhängingen
verbessern, verbesserte, h. verbessert
verbieten, verbot, h. verboten
verboten
Verein, der (-s, -e)
Verein, der (-s, -e)
Vereinbarung, die (-, -en)
Vereinigte Liste der Sozialdemokraten
Verengung, die (-, -en)
Verfahren, das (-s, -)
Verfassung, die
verfassungsänderndes Gesetz
Verfassungsanklage, die (-, -n)
Verfassungsausschuss, der (-es, -ausschüsse)
Verfassungsentwurf, der (-/e/s, -würfe)
Verfassungsergänzung, die (-, -en)
Verfassungsgeber, der (-s, -)
Verfassungsgericht, das (-/e/s, -e)
Verfassungsgrundsatz, der (-es, -sätze)
Verfassungskommission, die (-, -en)
Verfassungsorgan, das (-s, -e)
verfassungspflichtig
Verfassungsrecht, das (-es, -e)
verfassungsrechtlich
Verfassungsreform, die (-, -en)
Verfassungsstoff, der (-/e/s, -e)
Verfassungsübergangsgesetz, das (-es, -e)
Verfassungsurkunde, die (-, -en)
Verfassungsvorschrift, die (-, -en)
Verflechtung, die (-, -en)
Verhältnisse der politischen Macht
Verhältniswahl, die (-, -en)
verhindern, verhinderte, h. verhindert
Verkehrsminister, der
verkörpern, verkörperte, h. verkörpert
verkünden, verkündete, h. verkündet
Verlauf, der (-es, - Veräufe)
verletzen, verletzte, h. verletzt (z.B. Gesetze)
Verletzung, die (-, -en)
verlieren, verlor, h. verloren
verringern, verringerte, h. verringert
Versammlung der assoziierten Arbeit
verschieben, verschob, h. verschoben
Verschiebung, die (-, -en)
Verteidigungsminister, der (-s, -)
Vertrauen, das (-s, /)
vertrauen, vertraute, h. vertraut

84

sprejeti, sprejemati (npr. zakone)
izglasovanje, sprejetje (npr. zakona)
odgovoren
odgovornost
Zdruţenje neodvisnih
izboljšati
prepovedati
prepovedano
društvo
društvo
dogovor
Zdruţena lista socialnih demokratov
(politična stranka v Sloveniji)
zoţenje, zoţitev
postopek
ustava
ustavnospreminjajoči zakon
ustavna obtoţba
ustavna komisija
osnutek ustave
dopolnilo k ustavi
ustavodajalec
ustavno sodišče
ustavno načelo
ustavna komisija
ustavni organ
ustavno obvezen
ustavno pravo
ustavnopravni
reforma ustave
ustavna tvarina
prehodni ustavni zakon
ustanovna listina
ustavni predpis
prepletenost
razmerja političnih moči
proporcionalne volitve
preprečiti
minister za promet
utelešati
razglasiti
potek
kršiti (npr. zakone)
tukaj: kršitev
izgubiti
zmanjšati
zbor zdruţenega dela
preloţiti
preloţitev
minister za obrambo
zaupanje
zaupati

Vertrauensvotum, das (-s, -voten/-vota)
vertreten sein
Vertreter der niedrigen Priesterschaft
Vertreter, der (-s, -) (im Parlament)
Verwaltungsbehörde, die (-, -en)
Verwaltungsminister
Verwirklichung, die (-, -en)
verwurzelt
Vizekanzler, der (-s, -)
Vizepräsident, der (-en, -en)
Volk, das (-es, Völker)
völkerrechtlich
Volksabstimmung, die (-, -en)
Volksinitiative, die (-, -en)
Volksversammlung, die (-, -en)
Volksvertretung, die (-, -en)
Volksvertretung, die (-, -en)
Volkswille, der (-n, -n)
Vollmachtsüberschreitung der Machttrtäger
Vollversammlung, die (-, -en)

zaupnica
biti zastopan
predstavnik niţje duhovščine
predstavnik (v parlamentu)
upravni organ
minister za javno upravo
uresničevanje
zakoreninjen
podkancler
podpredsednik
ljudstvo, narod
mednarodnopravni
referendum
ljudska iniciativa
narodna skupščina
ljudsko predstavništvo
predstavniško telo
ljudska volja
prekoračitev pooblastil nosilcev oblasti
plenum, generalna skupščina
Berška – Predarlška (zvezna deţela v
Avstriji)
pripravljanje
predvojna kraljevina
predhodno oblikovanje
predgovor
predlog
predlagati
predsedujoči
upravni odbor
predstavljati
prehoden
predvolilna koalicija
Naprej Slovenija (politična stranka v
Sloveniji)
volilni upravičenec/volilna upravičenka
volilna udeleţba
volilna koalicija
predvolilni boj
predvolilna tema
volilna enota
volilna lista
volišče
volilni poraz
volilna pravica
volilni prag
volilni sistem
glasovnica

Vorarlberg
Vorbereitung, die (-, -en)
Vorkriegskönigreich, das (-s, -e)
vorläufige Gestaltung
Vorrede, die (-, -en)
Vorschlag, der (-/e/s, -schläge)
vorschlagen, schlug vor, h. vorgeschlagen
Vorsitzende, der (-n, -n)
Vorstand, der (-/e/s, -stände)
vorstellen, stellte vor, h. vorgestellt
vorübergehend
Vorwahlbündnis, das (-ses, -se)
Vorwärts Slowenien
Wahlberechtigte, der/die (-n, -n)
Wahlbeteiligung, die (-, -en)
Wahlbündnis, das (-ses, -se)
Wahlkampf, der (-/e/s, -kämpfe)
Wahlkampfsthema, das (-s, -themen)
Wahlkreis, der (-es, -e)
Wahlliste, die (-, -n)
Wahllokal, das (-s, -e)
Wahlniderlage, die (-, -en)
Wahlrecht, das (-/e/s, -e)
Wahlschwelle, die (-, -n)
Wahlsystem, das (-s, -e)
Wahlzettel, der (-s, -)
wahrnehmen (nimmt wahr), nahm wahr, h.
wahrgenommen
wechseln, wechselte, h. gewechselt
Weisung, die (-, -en)
wesentlich (z.B. Bestandteil)

zaznati
menjati
direktiva
bistven (npr. element)
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wettkampfswichtig
wieder in Kraft treten / …. gesetzt werden
wiedergewählt
Wiederherstellung, die (-, -en)
Wien
Wille, der (-ns, -n)
Willensbildung, die (-, -en)
Wirtschaft, die (-, -en)
wirtschaftlich
Wirtschaftskriminalität, die
Wirtschaftsminister, der
Wirtshaftsstand, der (-/e/s, -stände)
Wissenschaft, die (-, -en)
Zahl, die (-, -en)
Ziel, das (-s, -e)
Zukunft, die
zunehmen (nimmt zu), nahm zu, h. zugenommen
zurückkommen, kam zurück, i. zurückgekommen
zurücktreten (tritt zurück), trat zurück, i. zurückgetreten
zusammen
Zusammenarbeit, die (-, -en)
zusammenarbeiten, arbeitete zusammen, h.
zusammengerabeitet
Zusammenfassung, die (-, -en)

tekmovalni
pomemben
spet začeti veljati
ponovno izvoljen
vzpostavitev
Dunaj (glavno mesto in zvezna deţela v
Avstriji)
volja
oblikovanje volje
gospodarstvo
gospodarski
gospodarski kriminal
minister za gospodarstvo
gospodarsko stanje
znanost
število
cilj
prihodnost
naraščati, večati se, stopnjevati se
vrniti se
odstopiti
skupaj
sodelovanje
sodelovati z
povzetek

zusammenführen, führte zusammen, h. zusammengeführt

zdruţiti

Zusammenführung, die

zdruţevanje
Konstituiranje (npr. novoizvoljenih
odborov oz. komisij)
pristojnost
privolitev
prisila
obdobje med obema vojnama

Zusammentritt, der (z.B. neugewählter Aussschüsse)
Zuständigkeit, die (-, -en)
Zustimmung, die (-, -en)
Zwang, der (-/e/s, Zwänge)
Zwischenkriegszeit, die (-, -en)

SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR
Alternativna lista Avstrije (politična stranka v
Avstriji)
Avstrijska ljudska stranka (politična stranka v
Avstriji)
avtohtona narodna skupnost
Berška – Predarlška (zvezna deţela v Avstriji)
bistven (npr. element)
biti odvisen
biti sestavljen iz
biti zastopan
celota
celoten
cesar
cilj
Civilni forum Avstrije – Lista Fritz Dinkhauser

alternative Liste Österrreichs
Österreichische Volkspartei
autochtone Nationalgemeinschaft
Vorarlberg
wesentlich (z.B. Bestandteil)
abhängig sein
bestehen (aus), bestand, h. bestanden
vertreten sein
Ganzheit, die
gesamt
Kaiser, der (-s, -)
Ziel, das (-s, -e)
Bürgerforum Österreich – Liste Fritz Dinkhauser
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(politična stranka v Avstriji)
član
član sveta
človek
dati komu mandat
deklaracija o neodvisnosti
del (ostanek) parlamenta
del, krilo
delavska organizacija
delavska zbornica
delavski svet
deleţ (poslancev)
deleţ glasov
delitev oblasti
delitev oblasti
delitev, razdruţitev
delo
delo in socialne zadeve
delodajalec
delojemalec
delovna skupnost
delovni poloţaj
delovno razmerje
delovno telo
demokratična narava odločanja
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
(politična stranka v Sloveniji)
demokratičnost
desno populističen (npr. politična smer)
desno usmerjen
deţelna volilna enota
deţelna zbornica
deţelni glavar
deţelni parlament (v Avstriji)
deţelni svet
deţelni zbor (v Nemčiji)
deţelnozborske volitve (v Nemčiji)
direktiva
dnevni red
dobiti
dobiti
dogovor
dokončno
dolţnost
dom
Domovinska fronta
dopolnilo k ustavi
doseči
druga najmočnejša stranka
društvo
društvo
druţaben
druţba

Mitglied, das (-es, -er)
Ratsmitglied, das (-s, -er)
Mensch, der (-en, -en)
jemandem ein Mandat erteilen
Unabhängigkeitserklärung, die (-, -en)
Rumpfparlament, das (-/e/s, -e)
Flügel, der (-s, -)
Arbeitsorganisation, die (-, -en)
Arbeiterkammer, die (-, -n)
Arbeiterrat, der (-/e/s, -räte)
Anteil, der (-s, -e) / … z.B. der Abgeordneten
Stimmanteil, der (-s, -e)
Kräfteverteilung, die
Machtaufteilung, die (-, -en)
Auseinandersetzung, die (-, -en)
Arbeit, die (-, -en)
Arbeit und Soziales
Arbeitgeber, der (-s, -)
Arbeitnehmer, der (-s, -)
Arbeitsgemeinschaft, die (-, -en)
Arbeiterschicht, die (-, -en)
Arbeitsverhältnis, das (-ses, -se)
Arbeitskörper, der (-s, -)
bürgerliche Entscheidungsnatur
Demokratische Partei der Rentner Sloweniens
Bürgernähe, die (-, -)
rechtspopulistisch (z.B. Kurs)
rechtsorientiert
Landeswahlkreis, der (-es, -e)
Landeskammer, die (-, -n)
Landeshauptmann, der (-es, -leute)
Landesparlament, das (-es, -e)
Länderrat, der (-/e/s, -räte)
Landtag, der (-e/s/, -e)
Landtagswahl, die (-, -en)
Weisung, die (-, -en)
Tagesordnung, die (-, -en)
bekommen, bekam, h. bekommen
kriegen, kriegte, h. gekriegt
Vereinbarung, die (-, -en)
endgültig
Pflicht, die (-, -en)
Kammer, die (-, -n)
Vaterländische Front
Verfassungsergänzung, die (-, -en)
erreichen, erreichte, h. erreicht
die zweitstärkste Partei
Verein, der (-s, -e)
Verein, der (-s, -e)
gesellig
Gesellschaft, die (-, -en)
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druţbena manjšina
druţbena odločitev
druţbenopolitična skupnost
drţava
drţavljan
drţavljanska vojna
drţavna čast
drţavna funkcija
drţavna oblast
drţavna oblast
drţavna pogodba
drţavna uprava
drţavni organ
drţavni posel
drţavni proračun
drţavni svet
drţavni temeljni zakon (npr. o temeljnih pravicah
drţavljanov)
drţavni zbor
drţavni zbor
drţavno delovanje
drţavnozborske volitve
duhovnik
Dunaj (glavno mesto in zvezna deţela v Avstriji)
ekonomičen
enakopraven
enakopravnost
energija in okolje
enodomna struktura (parlamenta)
enoten
enotna stranka
finančni proračun
formalno
frakcija v parlamentu
funkcionar sindikata
glas
glasovalni izid
glasovnica
glasovnica
glavna naloga
glavni odbor
gora dolgov
gospodarski
gospodarski kriminal
gospodarsko stanje
gospodarstvo
gosposki rang
govorniški oder
Gradiščanska (zvezna deţela v Avstriji)
grofija
imenovanje
imuniteta
inflacija

Gesellschaftsminderheit, die (-, -en)
Gesellschaftsentscheidung, die (-, -en)
Gebietskörperschaft, die (-, -en)
Staat, der (-s, -en)
Staatsbürger, der (-es, -)
Bürgerkrieg, der (-/e/s, -e)
Reichswürde, die (-, -n)
Staatsamt, das (-/e/s, -ämter)
Staatsgewalt, die (nur Sg.)
Staatsmacht, die (-, -mächte)
Staatsvertrag, der (-/e/s, -verträge)
Staatsverwaltung, die (-, -en)
Staatsorgan, das (-s, -e)
Staatsgeschäft, das (-/e/s, -e)
Staatshaushalt, der (-s, -e)
Staatsrat, der (-/e/s, -räte)
Staatsgrundgesetz, das (z.B. über die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger)
Nationalrat, der (-/e/s, -räte)
Staatsversammlung, die (-, -en)
Staatstätigkeit, die (-, -en)
Nationalratswahl, die (-, -en)
Priester, der (-s, -)
Wien
ökonomisch
gleichberechtigt
Gleichberechtigung, die (-, -en)
Energie und Umwelt
Einkammerstruktur (des Parlaments)
einig
Einheitspartei, die (-, -en)
Finanzplan, der (-/e/s, -pläne)
formell
Parlamentsfraktion, die (-, -en)
Gewerkschaftsamtsträger, der (-s, -)
Stimme, die (-, -n)
Stimmergebnis, das (-ses, -se)
Abstimmungszettel, der (-s, -)
Wahlzettel, der (-s, -)
Hauptaufgabe, die (-, -en)
Hauptausschuss, der (-es, -e)
Schuldenberg, der (-/e/s, -e)
wirtschaftlich
Wirtschaftskriminalität, die
Wirtshaftsstand, der (-/e/s, -stände)
Wirtschaft, die (-, -en)
fürstlicher Rang
Rednerpult, das (-/e/s, -e)
Burgenland
Grafschaft, die (-, -en)
Ernennung, die
Immunität, die (nur Sg.)
Inflation, die (meist Sg.)
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institucionalizacija
izboljšati
izčrpno poročati
izdaja (zakonov)
izdati
izdati (npr. zakon)
izdati zakon
izglasovanje, sprejetje (npr. zakona)
izguba
izguba glasov
izgubiti
izjava
izjava o avtorstvu
izračun
izraz volje ljudstva
izseljenec
izstopiti
izvajati, opravljati (npr. oblast)
izvajati, vršiti oblast
izvedba
izvršilna oblast
izvršilni odbor
izvršiti
izvršni svet
jamčiti, garantirati
javnost
jedro
kandidat na čelu liste
kandidatna lista
katalog temeljnih človekovih pravic
kmet
kmet
koalicija
koalicijski sporazum
koalicijsko pogajanje
kolegijski organ
Komunistična stranka Avstrije (politična stranka v
Avstriji)
konfliktno glasovanje
Konstituiranje (npr. novoizvoljenih odborov oz.
komisij)
Koroška (zvezna deţela v Avstriji)
kraljevi, kraljevski
kraljevina
kratica
krepitev odnosov
Kristjani (politična stranka v Avstriji)
Krščanski demokrati (politična stranka v Sloveniji)
Krščanski socialisti (politična stranka v Sloveniji)
Krščanskodemokratska stranka (politična stranka v
Sloveniji)
krščanskomeščanski tabor

Institutionalisierung, die
verbessern, verbesserte, h. verbessert
ausführlich berichten
Erlassung, die (z.B. von Gesetzen)
herausgeben, gab heraus, h. herausgegeben
erlassen (erlässt), erließ, h. erlassen (z. B. ein
Gesetz)
Gesetz erlassen
Verabschiedung, die (z. B. eines Gesetzes)
Einbuße, die (-, -en)
Stimmverlust, der (-/e/s, -e)
verlieren, verlor, h. verloren
Erklärung, die (-, -en)
Uhrheberschaftserklärung, die (-, -en)
Rechenschritt, der (-/e/s, -e)
Ausdruck des Volkswillen
Auswanderer, der (-s, -)
austreten (tritt aus), trat aus, i. ausgetreten
ausüben, übte aus, h. ausgeübt (z. B. Macht)
Macht ausüben
Durchführung, die (nur Sg.)
ausführende (ausübende, vollziehende) Gewalt
Exekutivausschuss, der (-es, -schüsse)
ausführen, führte aus, h. ausgeführt
Exekutivrat, der (-/e/s, -räte)
garantieren, garantierte, h. garantiert
Öffentlichkeit, die (-, -en)
Kern, der (-/e/s, -e)
Spitzenkandidat, der (-en, -en)
Kandidatenliste, die (-, -n)
Grundrechtskatalog, der (-/e/s, -e)
Bauer, der, -n/selten -s, -n
Landwirt, der (-/e/s, -e)
Koalition, die
Koalitionsvereinbarung, die (-, -en)
Koalitionsverhandlung, die (-, -en)
Kollegialorgan, das (-s, -e)
Kommunistische Partei Österreichs
Kampfabstimmung, die (-, -en)
Zusammentritt, der (z.B. neugewählter
Aussschüsse)
Kärnten
königlich
Kronland, das (-es, -länder)
Abkürzung, die (-, -en)
Stärkung des Kontakts
Die Christen
Christliche Demokraten
Die Christlichsozialen
Christlich Demokratische Partei
konservativ-bürgerliches Lager, das (-s, -)
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kršiti (npr. zakone)
kultura
kulturna skupnost
kulturnik
Levica (politična stranka v Avstriji)
Liberalna demokracija Slovenije (politična stranka
v Sloveniji)
Liberalni forum (politična stranka v Avstriji)
Liberalnodemokratska stranka (politična stranka v
Sloveniji)
Lista dipl. inţ. Karlheinz Klement (politična stranka
v Avstriji)
Lista Stark (politična stranka v Avstriji)
Lista za čisto pitno vodo (politična stranka v
Sloveniji)
Lista za pravičnost in razvoj (politična stranka v
Sloveniji)
ljudska iniciativa
ljudska volja
ljudsko predstavništvo
ljudstvo, narod
lokalna skupnost
mandatna doba, mandat
mandatno obdobje zakonodajnega organa
manjkajoč
manjšina
manjšinska vlada
matični odbor
mednarodna pogodba
mednarodnopravni
medrţaven
meja
menjati
mesto
minimalna volilna pravica
minister brez resorja
minister brez resorja, zadolţen za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj
minister brez resorja, zadolţen za odnose s
Slovenci v zamejstvu in po svetu
minister brez resorja, zadolţen za razvoj in
evropske zadeve
minister za delo, druţino in socialne zadeve
minister za evropske in mednarodne zadeve
minister za finance
minister za finance
minister za gospodarstvo
minister za gospodarstvo, druţino in mladino
minister za javno upravo
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
minister za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno
gospodarstvo

verletzen, verletzte, h. verletzt (z.B. Gesetze)
Kultur, die (-, -en)
Kulturgemeinschaft, die
Kulturschaffende, der/die (-n, -n)
Die Linke
Liberale Demokratie Sloweniens
Liberales Forum
Liberaldemokratische Partei
Die Liste Dipl. Ing. Karlheinz Klement
Die Liste Stark
Partei für reines Trinkwasser
Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung
Volksinitiative, die (-, -en)
Volkswille, der (-n, -n)
Volksvertretung, die (-, -en)
Volk, das (-es, Völker)
Lokalgemeinschaft, die (-, -en)
Amtszeit, die
Legislaturperiode, die (-, -n)
Fehlend
Minderheit, die (-, -en)
Minderheitsregierung, die (-, -en)
Standesrat, der (-/e/s, -räte)
internationaler Vertrag
völkerrechtlich
supranational (z. B. Organisation)
Grenze, die (-, -n)
wechseln, wechselte, h. gewechselt
Stelle, die (-, -en)
Mindestwahlalter, das (-s, -)
Bundesminister ohne Portefeuille
Minister für lokale Selbstverwaltung ohne
Portefeuille
Minister für Auslandslowenen ohne Portefeuille
Minister für Entwicklung und
Europaangelegenheiten ohne Portefeuille
Minister für Arbeit, Soziales und Familie
Bundesminister für europäische und internationale
Angelegenheiten
Bundesminister für Finanzen
Finanzminister, der
Wirtschaftsminister, der
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
Verwaltungsminister
Agrarminister, der
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
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minister
minister
minister
minister
minister
minister
minister
minister
minister

za
za
za
za
za
za
za
za
za

kulturo
notranje zadeve
notranje zadeve
obrambo
obrambo in šport
okolje in prostor
pravosodje
pravosodje
promet

minister za promet, inovacije in tehnologijo
minister za socialne zadeve in varstvo potrošnikov
minister za šolstvo in šport
minister za šolstvo, umetnost in kulturo
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
minister za zdravje
minister za zdravje
minister za znanost in raziskave
minister za zunanje zadeve
ministrstvo
mirovna pogodba
monopol
na podlagi
na vrhuncu svojega uspeha
načelo
način dela
način glasovanja
način sklicevanja
način vodenja
nadomestiti, zamenjati
nadškof
nadzor
nadzorstvena funkcija
naloga
namen
namen priprave ustave
napet
Naprej Slovenija (politična stranka v Sloveniji)
naraščati, večati se, stopnjevati se
narodna skupščina
narodna skupščina
naslednik
nastop
navedba
nedokončan (npr. proces osamosvajanja)
neformalna skupina ljudi, ki si prizadeva uveljaviti
svoje potilične interese
neformalno
Nemški nacionalisti (politična stranka v Avstriji)
nemški nacionalni tabor
nemški predstavnik rajha

Kulturminister, der
Bundesminister für Inneres
Innenminister, der
Verteidigungsminister, der (-s, -)
Bundesminister für Landesverteidigung und Sport
Umweltminister, der
Bundesminister für Justiz
Justizminister, der
Verkehrsminister, der
Bundesminister für Verkehr, Innovation und
Technologie
Bundesminister für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz
Bildungs- und Sportminister, der
Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur
Minister für Hochschulwesen, Wissenschaft und
Technologie
Bundesminister für Gesundheit
Gesundheitsminister, der
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
Außenminister, der
Ministerium, das (-s, Ministerien)
Friedensvertrag, der (-/e/s, -verträge)
Monopol, das (-s, -e)
aufgrund
am Gipfel seines Erfolges
Grundsatz, der (-/e/s, -sätze)
Arbeitsweise, die
Abstimmungsart, die (-, -en)
Berufungsart, die (-, -en)
Führungsart, die
ersetzen, ersetzte, h. ersetzt
Erzbischof, der (-s, -bischöfe)
Aufsicht, die
Kontrollfunktion, die (-, -en)
Aufgabe, die (-, -en)
Absicht, die (-, -en)
Ausarbeitung einer Verfassung
angespannt
Vorwärts Slowenien
zunehmen (nimmt zu), nahm zu, h. zugenommen
Nationalversammlung, die (-, -en)
Volksversammlung, die (-, -en)
Nachfolger, der (-s, -)
Auftritt, der (-s, -e)
Angabe, die (-, -en)
unvollendet (z.B. Verselbständigung)
Lobbygruppe, die (-, -en)
informell
Deutschnationale
deutschnationales Lager
Reichsstatthalter, der (-s, -hälter)
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neodvisen
Neodvisna drţavljanska pobuda rešite Avstrijo
(politična stranka v Avstriji)
nespoštovanje
nespravljiv (npr. nasprotovanje)
nestrinjanje
neveljaven
neveljavnost
neveljavnost (sprejetih odločitev)
nezaupnica
nosilec (npr. zakonodajne veje oblasti)
nosilec ljudske suverenosti
notranje zadeve
Nova Slovenija (politična stranka v Sloveniji)
novela, zakon o spremembah in dopolnitvah
veljavnega zakona/predlagati, sprejeti
nujen/potreben
občasen, občasno
občina
občinska skupščina
občinske volitve
občinski svet
obdavčitev (npr. prebivalstva)
obdobje med obema vojnama
običajno pravo
oblast; moč; sila
oblika, zgradba
oblikovanje volje
oblikovati
oboroţen
oboroţen spopad
obravnava, razprava (v parlamentu)
obrtnik/obrtnica
oceniti
odbor
odbor za varstvo človekovih pravic
odgovoren
odgovornost
odgovornost ministrov
odlikovan moški
odločati, odločiti
odločitev
odločitev
odločiti se
odpoklic
odpoklic poslancev
odpoklicati
odpustiti
odredba/… izdati odredbo
odstopiti

unabhängig
Unabhängige Bürgerinitiative Rettet Österreich
Nichtachtung, die
unversöhnlich (z.B. Gegnerschaft)
Dissens, der
ungültig
Ungültigkeit, die (-, -en)
Beschlussungültigkeit, die (von Entscheidungen)
Misstrauensvotum, das (-s, -voten/vota)
Träger, der (z.B. der gesetzgebenden Gewalt)
Träger der Volkssouveränität
innere Angelegenheiten
Neues Slowenien
Novelle, die (-, -en)/einbringen, verabschieden
nötig
gelegentlich
Gemeinde, die (-, -n)
Gemeindeversammlung, die (-, -en)
Gemeindewahl, die (-, -en)
Gemeinderat, der (-/e/s, -räte)
Besteuerung, die (z.B. der Bevölkerung)
Zwischenkriegszeit, die (-, -en)
Gewohnheitsrecht, das (-/e/s, -e)
Macht, die (-, Mächte)
Gestaltung, die
Willensbildung, die (-, -en)
gestalten, gestaltete, h. gestaltet
bewaffnet
bewaffnete Auseinandersetzung
Lesung, die (im Parlament)
Gewerbetreibende, der/die (-n, -n)
einschätzen, schätzte ein, h. eingeschätzt
Ausschuss, der (-es, Auschüsse)
Ausschuss für Schutz der Menschenrechte
verantwortlich
Verantwortung, die (nur Sg.)
Ministerverantwortlichkeit, die
ausgezeichneter Mann
entscheiden, entschied, h. entschieden
Entscheidung, die (-, -en)
Entschluss, der (-es, Entschlüsse)
entschließen, sich, entschloss sich, h. sich
entschlossen
Abruf, der (-s, -e)
Abberufung der Abgeordneten
abberufen, berief ab, h. abgerufen (z. B. den
Botschafter von seinem Posten)
entlassen
Anordnung, die (-, -en)/… geben
zurücktreten (tritt zurück), trat zurück, i.
zurückgetreten
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odvisen od
odvzeti (npr. poslancem mandat)
ohraniti (obdrţati) pozicijo
ohraniti, obdrţati (npr. politično usmeritev)
ohranjanje
ohromelost
okraj
okupacijska sila
okvirni program
omejene razvojne moţnosti
omejevalna klauzula
omejiti
opis
opravilna nesposobnost
opravljati, opraviti
opredelitev, določba
organ
organizacijsko-politični
osebnost
osnutek ustave
osrednja točka
ostati
osvobojeno ozemlje
ozemlje, področje
označiti
paravojaški
parlamentaren (npr. demokracija)
parlamentarizem
pasivna volilna pravica
plenum, generalna skupščina
podkancler
podkomite
podlaga
podmladek
podpredsednik
področje delovanja
pogoj ohranitve
poklic/svobodni poklic
poklicno
pokrajina
političen
politična izjava
politična legitimnost
politična posledica
politični pluralizem
politično eksplodirati
pomemben
pomemben
pomembnost
ponovno izvoljen
ponuditi

angewiesen (auf)
aberkennen, erkannte ab/aberkannte, h.
aberkannt (z. B. den Arbgeordneten Mandat)
Position, die/beibehalten
beibehalten, behielt bei, h.beibehalten (z.B.
politischen Kurs)
Erhaltung, die (-, -en)
Lähmung, die (-, -en)
Bezirk, der (-s, -e)
Besatzungsmacht, die (-, -mächte)
Rahmenprogramm, das (-s, -e)
begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten
Sperrklausel, die (-, -n)
begrenzen, begrenzte, h. begrenzt
Beschreibung, die (-, -en)
Handlungsunfähigkeit, die
erledigen, erledigte, h. erledigt
Bestimmung, die (-, -en)
Organ, das (-s, -e)
organisatorisch-politisch
Persönlichkeit, die (-, -en)
Verfassungsentwurf, der (-/e/s, -würfe)
Mittelpunkt, der (-/e/s, -e)
bleiben, blieb, i. geblieben
befreites Gebiet
Gebiet, das (-s, -e)
bezeichnen, bezeichnete, h. bezeichnet
paramilitärisch
parlamentarisch (z.B. Demokratie)
Parlamentarismus, der
passives Wahlrecht
Vollversammlung, die (-, -en)
Vizekanzler, der (-s, -)
Subkomitee, das (-s, -s)
Grundlage, die (-, -en)
Nachwuchs, der (-es, -e)
Vizepräsident, der (-en, -en)
Tätigkeitsbereich, der (-es, -e)
Erhaltungsbedingung, die (-, -en)
Beruf, der (-s, -e)/freier Beruf
beruflich
Landschaft, die (-, -en)
politisch
politische Aussage
politische Legitimität
politische Folge
Parteiendemokratie, die
politisch durchstarten
bedeutend
wichtig
Bedeutung, die (-, -en)
wiedergewählt
anbieten, bot an, h. angeboten
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pooblastilo za opravljanje funkcije v parlamentu
poraz
posamezen
posameznik
poseben
posebni postopek
poslanec/poslanka
poslanica, sporočilo
poslanska skupina
poslanska zbornica
poslanski mandat
poslansko gradivo
poslansko mesto
poslovnik
postopek
postsocialističen (npr. drţava)
posvetovanje
pošiljanje
potek
potreben, nujen
potrebovati
povzetek
pravica
pravica do trajnega bivališče
pravica veta
pravice delavcev
pravičnost
pravilo
pravna norma
pravni akt
pravni naslednik
pravni predpis
pravni red
predgovor
predhodno oblikovanje
predlagati
predlog
predlog zakona
predsednica
predsednica drţavnega zbora
predsednik
predsednik avstrijske stranke BZÖ
predsednik stranke
predsednik vlade
predsednik, predsedujoči
predsedniške volitve
predsedstvo
predsedujoči
predstavljati
predstavnik
predstavnik (v parlamentu)
predstavnik niţje duhovščine
predstavniško telo

Mandat, das (-es, -e)
Niederlage, die (-, -en)
einzeln
Einzelne, der/die (-n, -n)
besonderSonderverfahren, das (-s, -)
Abgeordnete, der/die (-n, -n)
Botschaft, die (-, -en)
Abgeordnetengruppe, die
Abgeordnetenhaus, das (-es, -häuser)
Abgeordnetenmandat, das (-/e/s, -e)
Abgeordnetenmaterial, das (-s, -ien)
Abgeordnetenplatz, der (-es, -plätze)
Geschäftsordnung, die (-, -en)
Verfahren, das (-s, -)
postsozialistisch (z.B. Staat)
Beratung, die
Senden, das (-s, Sendungen)
Verlauf, der (-es, - Veräufe)
erforderlich
bedürfen, bedurfte, h. bedürft
Zusammenfassung, die (-, -en)
Recht, das (-/e/s, -e)
Bleiberecht, das
Einspruchsrecht, das
Rechte der Arbeiter
Gerechtigkeit, die (nur Sg.)
Regel, die (-, -n)
Rechtsnorm, die (-, -en)
Rechtsakt, der (-es, -n)
Rechtsnachfolger, der (-s, -)
Rechtsvorschrift, die
Rechtsordnung, die
Vorrede, die (-, -en)
vorläufige Gestaltung
vorschlagen, schlug vor, h. vorgeschlagen
Vorschlag, der (-/e/s, -schläge)
Gesetzesantrag, der (-s, -anträge)
Obfrau, die (-, -en); Obmännin, die (-, -nen)
Nationalratspräsidentin, die (-, -nen)
Präsident, der (-en, -en)
Obmann des BZÖ
Parteichef, der (-s, -s)
Regierungspräsident, der (-en, -en)
Obmann, der (-/e/s, Obmänner/Obleute)
Präsidentschaftswahl, die (-, -en)
Präsidentschaft, die (-, -en)
Vorsitzende, der (-n, -n)
vorstellen, stellte vor, h. vorgestellt
Repräsentant, der (-en, -en)
Vertreter, der (-s, -) (im Parlament)
Vertreter der niedrigen Priesterschaft
Volksvertretung, die (-, -en)
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predvojna kraljevina
predvolilna koalicija
predvolilna tema
predvolilni boj
preglasovanje
pregled, revizija pravilnika
prehoden
prehodni ustavni zakon
preimenovati
preiskovalni postopek
preiti
prekoračitev pooblastil nosilcev oblasti
preloţitev
preloţiti
premier, predsednik vlade
preoblikovanje vlade
prepiranje glede politične uvrščenosti
prepletenost
prepovedano
prepovedati
preprečiti
prepustiti
presoditi
preverjanje
prevzeti
prezidij
pridobiti oblast
prihodnost
priloga
primeren
pripadnik
pripadnost
pripomba
priprava dokončne ustave
pripraviti (npr. besedilo)
pripravljanje
priseči
prisila
prisoten
pristojnost
pristop (npr. k EU)
pristopiti (npr. k EU)
pritoţba
privolitev
problem delovanja
procesno pravilo
proporcionalne volitve
proračun
protestni shod
protifašistična stranka

Vorkriegskönigreich, das (-s, -e)
Vorwahlbündnis, das (-ses, -se)
Wahlkampfsthema, das (-s, -themen)
Wahlkampf, der (-/e/s, -kämpfe)
Überstimmung, die
Geschäftsordnungsrevision, die (-, -en)
vorübergehend
Verfassungsübergangsgesetz, das (-es, -e)
umnennen, nannte um, h. umgennant
Ermittlungsverfahren, das (-s, -)
übergehen, ging über, i. übergagangen
Vollmachtsüberschreitung der Machttrtäger
Verschiebung, die (-, -en)
verschieben, verschob, h. verschoben
Ministerpräsident, der (-en, -en)
Regierungsumbildung, die (-, -en)
Richtungsstreiterei, die (-, -en)
Verflechtung, die (-, -en)
verboten
verbieten, verbot, h. verboten
verhindern, verhinderte, h. verhindert
überalssen (überlässt) überließ, h. überlassen
beurteilen, beurteilte, h. beurteilt
Überprüfung, die
übernehmen (übernimmt), übernahm, h.
übernommen
Präsidium, das (-s, Präsidien)
an die Macht kommen
Zukunft, die
Beilage, die (-, -n)
geeignet
Anhänger, der (-s, -)
Angehörigkeit, die (-, -en)
Bemerkung, die (-, -en)
Erarbeitung einer definitiven Verfassung
erarbeiten, erabeitete, h. erarbeitet (z.B. einen
Text)
Vorbereitung, die (-, -en)
geloben, gelobte, h. gelobt
Zwang, der (-/e/s, Zwänge)
anwesend
Zuständigkeit, die (-, -en)
Beitritt, der (z. B. zur EU)
beitreten, tritt bei; trat bei, i. beigetreten (z.B. der
EU)
Beschwerde, die (-, -en)
Zustimmung, die (-, -en)
Arbeitsproblem, das (-s, -e)
Prozessregel, die (-, -n)
Verhältniswahl, die (-, -en)
Budget, das (-s, -s)
Protesthaltung, die (-, -en)
antifaschistische Partei
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računsko sodišče
raven
razglas
razglasitev
razglasiti
raziskava
raziskovalna dejavnost
razmere v druţbi
razmerja političnih moči
razpisati
razprava
razpravljati
razpustitev
razpustitev stranke
razpustitev, ukinitev
razpustiti (parlament), ukiniti (stranko)
rdeče-črna koalicija
referendum
reforma ustave
regionalna volilna enota
registrirati (društvo)
relativna večina
rešitev
rezultat
samorazpustitev
samostojno vodstvo
samovlada
samovolja
seja
sestajati se, zasedati
sestavljena vlada
silen, silovit: buren (npr. diskusija)
sindikat
sklenitev (npr. pogodbe)
skleniti (npr. pogodbo)
skleniti mirovno pogodbo
sklenjen zakon
sklep, odločba, zaključek
sklepčen
sklepčnost
sklic
sklicati (drţavni zbor)
sklicati (npr. parlament)
skupaj
skupen, skupno
skupnost
slika
Slovenska demokratska mladina (politična stranka
v Sloveniji)

Rechnungshof, der (-/e/s, -höfe)
Ebene, die (-, -n)
Bekanntmachung, die (-, -en)
Kundmachung, die (-, -en)
verkünden, verkündete, h. verkündet
Forschung, die (-, -en)
Forschungstätigkeit, die (-, -en)
Gesellschaftsverhältnisse, die (Pl.)
Verhältnisse der politischen Macht
ausschreiben, schrieb aus, h. ausgeschrieben
Debatte, die (-, -n)
diskutieren, diskutierte, h. diskutiert
Entlassung, die (-, -en)
Parteiauflösung, die (-, -en)
Auflösung, die (-, -en)
auflösen, löste auf, h. aufgelöst (das
Parlament/eine Partei) / Passiv: wird … aufgelöst
rot-schwarze Koalition, die (-, -en)
Volksabstimmung, die (-, -en)
Verfassungsreform, die (-, -en)
Regionalwahlkreis, der (-es, -e)
eintragen (trägt ein), trug ein, h. eingetragen
(z. B. einen Verein)
relative Mehrheit
Lösung, die (-, -en)
Ergebnis, das (-ses, -se)
Selbstauflösung, die (-, -en)
Alleinführung, die (-, -en)
Alleinregierung, die (-, -en)
Eigenmacht, die
Sitzung, die (-, -en)
Tagen, tagte, h. getagt
Konzentrationsregierung, die (-, -en)
Heftig (z.B. Diskussion)
Gewerktschaft, die (-, -en)
Abschluss, der (z. B. eines Vertrages)
abschließen, schloss ab, h. abgeschlossen (z. B.
einen Vertrag)
Friedensvertrag abschließen
Gesetzesbeschluss, der (-es, -beschlüsse)
Beschluss, der (-es, Beschlüsse)
Beschlussfähig
Beschlussfähigkeit, die (-, -en)
Einberufung, die (-, -en)
berufen, berief, h. berufen (Versammlung)
einberufen, berief ein, h. einberufen (z.B. das
Parlament)
zusammen
gemeinsam
Gemeinschaft, die (-, -en)
Bild, das (-es, -er)
Slowenische Demokratische Jugend
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Slovenska demokratska stranka (politična stranka
v Sloveniji)
Slovenska kmečka zveza – Ljudska stranka
(politična stranka v Sloveniji)
Slovenska kmečka zveza (politična stranka v
Sloveniji)
Slovenska ljudska stranka (politična stranka v
Sloveniji)
Slovenska nacionalna stranka (politična stranka v
Sloveniji)
Slovensko krščanskosocialno gibanje
sluţba
sluţba drţavne varnosti
socialen (npr. zadeve)
Socialistična stranka (politična stranka v Sloveniji)
Socialistična stranka Avstrije (politična stranka v
Avstriji)
socialna varnost
Socialni demokrati (politična stranka v Sloveniji)
Socialnodemokratska delavska stranka (politična
stranka v Sloveniji)
socialnodemokratska prenova
Socialnodemokratska stranka Avstrije (politična
stranka v Avstriji)
sodelovanje
sodelovati z
sodna oblast
sodna palača
soglasno
soglašanje, ujemanje/uskladitev
(npr. nekaj uskladiti)
spet začeti veljati
splošen
Spodnja Avstrija (zvezna deţela v Avstriji)
sporen
sporočiti, objaviti
sprejeti
sprejeti odločitev
sprejeti zakon
sprejeti, sprejemati (npr. zakone)
sprejeti, sprejemati (npr. zakone)
sprememba (npr. zakona)
spremeniti (npr. zakon)
sprostitev, sproščanje
sproščanje trţnih zakonitosti
srečati (se), sestati se
stabilnost
stalen
stališče

Slowenische Demokratische Partei
Slowenischer Bauernverein – Volkspartei
Slowenischer Bauernverein
Slowenische Volkspartei
Slowenische Nationalpartei
Slowenische christlichsoziale Bewegung
Dienst, der (-/e/s, -e)
Dienst der Staatssicherheit
sozial (z.B. Angelegenheiten)
Sozialistische Partei
Sozialistische Partei Österreichs
Sozialsicherheit, die (-, -en)
Sozialdemokraten
Sozialdemokratische Arbeitspartei
sozialdemokratische Erneuerung
Sozialdemokratische Partei Österreichs
Zusammenarbeit, die (-, -en)
zusammenarbeiten, arbeitete zusammen, h.
zusammengerabeitet
Rechtsprechung, die
Justitzpalast, der (-es, -paläste)
einstimmig
Übereinstimmung, die (z.B. etwas in
Übereinstimmung bringen)
wieder in Kraft treten / …. gesetzt werden
allgemein
Niederösterreich
strittig
bekannt machen, machte bekannt, h. bekannt
gemacht
annehmen (nimmt an), nahm an, h. angenommen
Entscheidung treffen/fällen
Gesetz beschließen/verabschieden
beschließen, beschloss, h. beschlossen (z.B.
Gesetze)
verabschieden, verabschiedete, h. verabschiedet
(z.B. Gesetze)
Änderung, die (z. B. des Gesetzes)
ändern, änderte, h. geändert (z. B. das Gesetz)
Entspannung, die (-, en)
Entspannung der handelsfähigen Gesetzlichkeiten
(sich) treffen (trifft), traf, h. getroffen
Stabilität, die (nur Sg.)
ständig
Standpunkt, der (-/e/s, -e)
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stanovska skupščina
stanovski
Stranka Akacije (politična stranka v Sloveniji)
Stranka demokratične prenove (politična stranka v
Sloveniji)
Stranka mladih Slovenije (politična stranka v
Sloveniji)
Stranka slovenskega naroda (politična stranka v
Sloveniji)
Stranka za pravice ţivali zemlja-človek-ţivalinarava (politična stranka v Avstriji)
strankarska razdrobljenost
stranke se bodo povezale v koalicijo
struktura
struktura stranke
suspenziven (npr. pravica veta)
suverena drţava
svet skupnosti
svetovati, posvetovati (se)
svoboda
svoboda mišljenja
svoboda političnega zdruţevanja
svoboden
Svobodna stranka Avstrije (politična stranka v
Avstriji)
škof
šolstvo
Štajerska (zvezna deţela v Avstriji)
število
število prebivalcev
tabela
tabor
tajen (npr. glasovanje)
tekmovalni
temeljna pravica
temeljni zakon
tesen (npr. glasovanje)
Tirolska (zvezna deţela v Avstriji)
trajanje
trajen
trg
trgovina, posel
tukaj: kršitev
tukaj: oblast, (tudi nasilje)
tukaj: svet (kolektivni organ upravljanja v drţavni
upravi)
udeleţenec
ugleden (npr. strokovnjak)
ugotoviti
ukiniti, odpraviti
univerza
upravni odbor
upravni odbor stranke

Standesversammlung, die (-, -en)
ständisch
Partei Akacije
Partei der demokratischen Erneuerung
Jugendpartei Sloweniens
Partei des slowenischen Volkes
Tierrechtspartei earth-human-animals-nature
Parteiaufsplitterung, die (-, -en)
Parteien gehen eine Koalition ein
Struktur, die (-, -en)
Parteistruktur, die (-, -en)
suspensiv (z.B. Einspruchsrecht)
souveräner Staat
Gemeinschaftsrat, der (-/e/s, -räte)
(sich) beraten, beriet (sich), h. (sich) beraten
Freiheit, die (-, -)
Gedankenfreiheit, die
Freiheit der politischen Zusammenführung
frei
Freiheitliche Partei Österreichs
Bischof, der (-s, Bischöfe)
Schulwesen, das (-s, -)
Steiermark
Zahl, die (-, -en)
Einwohnerzahl, die
Tafel, die (-, -n)
Lager, das (-s, -)
geheim (z.B. Abstimmung)
wettkampfsGrundrecht, das (-/e/s, -e)
Grundgesetz, das (-es, -e)
knapp (z.B. Abstimmung)
Tirol
Dauer, die (-, /)
dauerhaft
Markt, der (-es, Märkte)
Geschäft, das (-/e/s, -e)
Verletzung, die (-, -en)
Gewalt, die (nur Sg.)
Rat, der (-/e/s, Räte)
Teilnehmer, der (-s, -)
angesehen (z. B. Fachmann)
feststellen, stellte fest, h. festgestellt
abschaffen, schaffte ab, h. abgeschafft
Universität, die (-, -en)
Vorstand, der (-/e/s, -stände)
Bundesparteivorstand, der (-e/s/, -stände)
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upravni organ
uraden
uradno objaviti
uredba o gospodarjenju v vojni
uredba v sili
uresničevanje
uskladiti
usklajevalni postopek
ustanovitelj
ustanoviteljica
ustanoviti
ustanoviti (odbor, komisijo)
ustanovna listina
ustava
ustavna demokracija
ustavna komisija
ustavna komisija
ustavna obtoţba
ustavna tvarina
ustavni organ
ustavni predpis
ustavno načelo
ustavno obvezen
ustavno pravo
ustavno sodišče
ustavnopravni
ustavnospreminjajoči zakon
ustavodajalec
utelešati
uveljavitev
uveljaviti
uvesti, vpeljati
uvod
varčevanje
varovalka
večina
večstrankarska struktura
večstrankarske volitve
večstrankarski parlament
večstrankarski sistem
velikonemec
veljaven
vidik, stališče
vir
visoka šola
vladanje
vladna klop
vladna konstelacija
vladno naročilo
vloga
vloga parlamentarne večine
vodstvo stranke
vojna generacija

Verwaltungsbehörde, die (-, -en)
offiziell
proklamieren, proklamierte, h. proklamiert
Kriegswirtschaftsverordnung, die (-, -en)
Notverordnungsrecht, das (-/e/s, -e)
Verwirklichung, die (-, -en)
harmonisieren
Abstimmungsverfahren, das (-s, -)
Gründer, der (-s, -)
Gründerin, die (-, -nen)
gründen, gründete, h. gegründet
bilden, bildete, h. gebildet (einen Ausschuss)
Verfassungsurkunde, die (-, -en)
Verfassung, die
konstitutionelle Demokratie
Verfassungsausschuss, der (-es, -ausschüsse)
Verfassungskommission, die (-, -en)
Verfassungsanklage, die (-, -n)
Verfassungsstoff, der (-/e/s, -e)
Verfassungsorgan, das (-s, -e)
Verfassungsvorschrift, die (-, -en)
Verfassungsgrundsatz, der (-es, -sätze)
verfassungspflichtig
Verfassungsrecht, das (-es, -e)
Verfassungsgericht, das (-/e/s, -e)
verfassungsrechtlich
verfassungsänderndes Gesetz
Verfassungsgeber, der (-s, -)
verkörpern, verkörperte, h. verkörpert
Durchsetzung, die (nur Sg.)
durchsetzen, setzte durch, h. durchgesetzt
einführen, führte ein, h. eingeführt
Einleitung, die (nur Sg.)
Sparkurs, der (-es, -e)
Sicherung, die (-, -en)
Mehrheit, die (-, -en)
Mehrparteienstruktur, die (-, -en)
Mehrparteienwahl, die (-, -en)
Mehrparteienparlament, das (-s, -e)
Mehrparteiensystem, das (-s, -e)
Großdeutsche, der (-n, -n)
gültig
Gesichtspunkt, der (-/e/s, -e)
Quelle, die (-, -n)
Hochschule, die (-, -n)
Regieren, das (-s, /)
Regierungsbank, die (-, -bänke)
Regierungkonstellation, die (-, -en)
Regierungsauftrag, der (-s, -aufträge)
Rolle, die (-, -n)
Parlamentsmehrheitsrolle, die (-, -n)
Parteiführung, die
Kriegsgeneration, die (-, -en)
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volilna enota
volilna koalicija
volilna lista
volilna pravica
volilna udeleţba
volilni poraz
volilni prag
volilni pravilnik drţavnega zbora
volilni sistem
volilni upravičenec/volilna upravičenka
volišče
volitve v parlament
volja
vpliv
vpliven
vrhovno poveljstvo
vrniti se
vsebovati
vsiliti
vstopiti
vzdušje
vzpostavitev
zadeva
zagotoviti
zahteven
zakon
zakon o posebnih pooblastilih
zakonodaja
zakonodaja
zakonodajalec, zakonodajno telo
zakonodajna oblast
zakonodajna pristojnost
zakonodajni organ
zakonodajni organ
zakonodajni organ/organ drţavne oblasti
zakonodajni postopek
zakonodajni prostor
zakoreninjen
zamejstvo
zaobiti (npr. zakonodajo)
zaokroţen delilni sistem
zaposlen/-a
zapriseči
zaprisega
zasedanje (npr. parlamenta)
zasedanje delegatov občin
(s posvetovalno funkcijo)
zasedanje drţavnega zbora
zasesti
zasnovati
zaščita

Wahlkreis, der (-es, -e)
Wahlbündnis, das (-ses, -se)
Wahlliste, die (-, -n)
Wahlrecht, das (-/e/s, -e)
Wahlbeteiligung, die (-, -en)
Wahlniderlage, die (-, -en)
Wahlschwelle, die (-, -n)
Nationalratswahlordnung, die (-, -en)
Wahlsystem, das (-s, -e)
Wahlberechtigte, der/die (-n, -n)
Wahllokal, das (-s, -e)
Parlamentswahl, die (-, -en)
Wille, der (-ns, -n)
Einfluss, der (-es, Einflüsse)
einflussreich
Oberbefehl, der (-s, -e)
zurückkommen, kam zurück, i. zurückgekommen
enthalten, enthielt, h. enthalten
aufzwingen, zwang auf, h. aufgezwangen
eintreten (tritt ein), trat ein, i. eingetreten
Stimmung, die (-, -en)
Wiederherstellung, die (-, -en)
Angelegenheit, die (-, -en)
sichern, sicherte, hat gesichert
schwierig
Gesetz, das (-es, -e)
Ermächtigungsgesetz, das (-es, -e)
Gesetzgebung, die (nur Sg.)
Legislatur, die
Gesetzgeber, der (-s, -)
gesetzgebende Gewalt
Gesetzgebungskompetenz, die (-, -en)
gesetzgebende Körperschaft
Gesetzgebungsorgan, das (-s, -e)
Organ der Gesetzgebung/ … der Staatsgewalt
Gesetzgebungsvorgang, der (-es, -gänge)
Gesetzgebungspielraum, der (-/e/s, -räume)
verwurzelt
Ausland, das (nur Sg.)
ausmanövrieren, ausmanövrierte, h.
ausmanövriert
(z. B. Gesetzgebung)
Divisorverfahren nach Abrundung
Beschäftigte, der/die (-n, -n)
angeloben, gelobte an, hat angeloben
Angelobung, die (-, -en)
Tagung, die (-, -en) (z.B. des Parlaments)
Gemeindedelegiertensitzung, die (-, -en)
(mit der Beratungsfunktion)
Nationalratstagung, die (-, -en)
besetzen, besetzte, h. besetzt
anlegen, legte an, ist angelegt
Schutz, der (-es; nur Sg.)
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zatiran
zatirati
zaupanje
zaupati
zaupnica
zavarovati
zavezniški svet
zavidljiv (zavidljivi rezultati)

unterdrückt
unterdrücken, unterdrückte, h. unterdrückt
Vertrauen, das (-s, /)
vertrauen, vertraute, h. vertraut
Vertrauensvotum, das (-s, -voten/-vota)
schützen, schützte, h. geschützt
Alliierten Rat, der (-/e/s, Räte)
beachtlich (z. B. -e Ergebnisse)
wahrnehmen (nimmt wahr), nahm wahr, h.
wahrgenommen
Sammelakte, die (-, -n)
Erzeugerversammlung, die (-, -en)
Regionalrat, der (-/e/s, -räte)
Versammlung der assoziierten Arbeit
Gesundheit, die
Gesundheitswesen, das (-s, -)

zaznati
zbirnik
zbor proizvajalcev
zbor regij
zbor zdruţenega dela
zdravje
zdravstvo
Zdruţena lista socialnih demokratov (politična
stranka v Sloveniji)
Zdruţeni zeleni Avstrije (politična stranka v
Avstriji)
Zdruţenje neodvisnih
zdruţevanje
zdruţevanje drţavljanov

Vereinigte Liste der Sozialdemokraten
Die Vereinigten Grünen Österreichs

zdruţiti
Zelena koalicija (politična stranka v Sloveniji)
Zeleni (politična stranka v Avstriji)
Zeleni Slovenije (politična stranka v Sloveniji)
Zeleno-ekološko socialna stranka (politična stranka
v Sloveniji)
zemljevid
zemljiška posest
Zgornja Avstrija (zvezna deţela v Avstriji)
zgornji dom
zloraba
zmagati
zmanjšati
značilnost
znanost
zoţenje, zoţitev
zunaj
zunanjepolitični poloţaj
zunanjepolitično izolirati
Zveza za prihodnost Avstrije (politična stranka v
Avstriji)
zvezen, vsedrţaven
zvezna deţela
zvezna skupščina
zvezna vlada
zvezna vojska
zvezni (drţavni) svet
zvezni gospodarski svet
zvezni kancler

Verband der Unabhängingen
Zusammenführung, die
Staatsbürgervereinigung, die (-, -en)
zusammenführen, führte zusammen, h.
zusammengeführt
Grüne Koalition
Die Grünen
Die Grünen Sloweniens
Grün-ökologische sozialistische Partei
Landkarte, die (-, -n)
Grundbesitz, der
Oberösterreich
Herrenhaus, das
Missbrauch, der (-/e/s, -bräuche)
gewinnen, gewann, h. gewonnen
verringern, verringerte, h. verringert
Merkmal, das (-/e/s, -e)
Wissenschaft, die (-, -en)
Verengung, die (-, -en)
außerhalb von
außenpolitische Position
außenpolitisch isolieren
Bündnis Zukunft Österreich
bundesweit
Bundesland, das (-es, -länder)
Bundesversammlung, die (-, -en)
Bundesregierung, die (-, -en)
Bundesheer, das (-/e/s, -e)
Bundesrat, der (-/e/s, -räte)
Bundeswirtschaftsrat, der (-/e/s, -räte)
Bundeskanzler, der (-s, -)
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zvezni kulturni svet
zvezni parlament
zvezni predsednik drţave
zvezni ustavni zakon
zvezni ustavni zakon
zvezno ozemlje

Bundeskulturrat, der (-/e/s, -räte)
Bundestag, der (-s, -e)
Bundespräsident, der (-en, -en)
Bundesgrundgesetz, das (-es, -e)
Bundesverfassungsgesetz, das (-es, -e)
Bundesgebiet, das (-s, -e)
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SEZNAM UPORABLJENIH KRAJŠAV
Izvirna
krajšava

BAWAG
BZÖ
Bzw
ca.

Izvirno ime

Slovensko ime oz. prevod

Bank für Arbeit und Wirtschaft
Bündnis Zukunft Österreich
beziehungsweise
circa

Banka za delo in gospodarstvo
Zveza za prihodnost Avstrije
oziroma
pribliţno
Internacionala krščanskodemokratskih
CDI
Christian Democrat International
strank
DC
Die Christen
Kristjani
DEMOS
Demokratična opozicija Slovenije
Demokratische Opposition Sloweniens
Demokratische Partei der slowenischen
DeSUS
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Pensionisten
dr.
doktor
Doktorgrad
DS
drţavni zbor
Staatsrat
DZ
drţavni svet
Nationalrat
European People's Party – European
Evropska ljudska stranka – Evropski
EPP - ED
Democrats
demokrati
EU
Evropska unija
Europäische Union
FPÖ
Freiheitliche Partei Österreichs
Svobodna stranka Avstrije
g.
gospod
Herr
Stranka upokojencev Republike
HSU
Hrvatska stranka umirovljenika
Hrvaške
IDU
International democrat union
Mednarodna demokratska zveza
IOOF
izvršni odbor osvobodilne fronte
Exekutivausschuss der Freiheitsfront
itd.
in tako dalje
und so weiter
KDS
Krščanska demokratska stranka
Christlichdemokratische Partei
KPÖ
Die Liste Dipl. Ing. Karlheinz Klement
Lista dipl. inţ. Karlheinz Klement
LDS
Liberalna demokracija Slovenije
Liberale Demokratie Sloweniens
LIF
Liberales Forum
Liberalni forum
LPR
Lista za pravičnost in razvoj
Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung
LRS
Ljudska Republika Slovenija
Volksrepublik Slowenien
NATO
North Atlantic Treaty Organisation
Organizacija Severnoatlantske pogodbe
Nationaler Komite der Befreiung von
NKOS
Nacionalni komite osvoboditve Slovenije
Slowenien
NOV
narodnoosvobodilni boj
Nationalbefreiungskampf
npr.
na primer
zum Beispiel
NSi
Nova Slovenija
Neue Slowenien
OF
Osvobodilna fronta
Freiheitsfront
ÖVP
Österreichische Volkspartei
Avstrijska ljudska stranka
oz.
oziroma
beziehungsweise
PES
Party of European Socialist
Stranka evropskih socialdemokratov
PO Slovenije Partizanski odred Slovenije
Partisanenkommando Sloweniens
Poslanska skupina socialdemokratov v
PSE
Parti socialiste européen
Evropskam parlamentu
Unabhängige Bürgerinitiative Rettet
Neodvisna drţavljanska pobuda
RETTÖ
Österreich
rešite Avstrijo
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RS
SD
SDAP
SDP
SDS
SDSS
SDU
SDZS
SFRJ
SKD
SLS
SMS
SNOO
SNS
SPÖ
SSN
t. i.
tj.
TRP
VdU
VE
ZLSD

Republika Slovenija
Socialni demokrati
Sozialdemokratische Arbeitspartei

Republik Slowenien
Sozialdemokraten
Socialdemokratska delavska stranka
Sozialdemokratische Erneuerung
Socialdemokratska prenova Slovenije
Sloweniens
Slovenska demokratska stranka
Slowenische Demokratische Partei
Socialdemokratska stranka Slovenije
Sozialdemokratische Partei Sloweniens
Social Democratic Union
Socialdemokratska unija
Sozialdemokratische Verbindung
Socialdemokratska zveza Slovenije
Sloweniens
Socialistična federativna Republika
Sozialistische Föderative Republik
Jugoslavija
Jugoslawien
Slovenski krščanski demokrati
Slowenische christliche Demokraten
Slovenska ljudska stranka
Slowenische Volkspartei
Stranka mladih Slovenije
Jugendpartei Sloweniens
Slovenski narodnoosvobodilni odbor
Slowenischer Nationalbefreiungsausschuss
Slovenska nacionalna stranka
Slowenische Nationalpartei
Sozialdemokratische Partei Österreichs
Socialdemokratska stranka Avstrije
Stranka slovenskega naroda
Partei des slowenischen Volkes
tako imenovani
sogennant
to je
das heißt
Stranka za pravice ţivali zemljaTierrechtspartei earth-human-animals-nature
človek-ţivali-narava
Verband der Unabhängigen
Zdruţenje neodvisnih
volilna enota
Wahlkreis
Zdruţena lista socialnih demokratov
Vereinte Liste der Socialdemokraten
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Kandidat Andrej Horvat, roj. 26. 8. 1983, študent Fakultete za upravo v Ljubljani,
smer finančno-davčni modul, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom
Parlamentarni sistem v Sloveniji in Avstriji, ki sem ga napisal pod mentorstvom viš.
pred. Margith Horvat, prof., in somentorstvom dr. Rudija Kocjančiča, moje avtorsko
delo. Diplomsko delo je lektorirala mag. Suzana Jakoša, prof.
V diplomskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni, deli besedila
niso prepisani brez navedbe avtorjev. Fakulteti za upravo dovolim – ne dovolim
(ustrezno obkroţite) objavo diplomskega dela v izobraţevalne in raziskovalne
namene s povzemanjem posameznih misli, idej, konceptov oziroma delov besedila
diplomskega dela, ob upoštevanju avtorstva in korektnem citiranju.

Ljubljana, ___________
_________________________
(podpis študenta)
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