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DRZAVA
Država je geografsko področje in neodvisna politična enota s svojo lastno vladavino,
zakoni, pogosto tudi z ustavo, policijo, oboroženimi silami, davčnimi pravili in
prebivalstvom.
Nekaterim
državam, kot so Slovenija, Francija,
rečemo nacionalne
države, ker v njih prevladuje en narod. Druge države, kot so Švica, Španija in Združeno
kraljestvo, so večnacionalne države, ker se prebivalstvo deli na več narodov. Kljub.temu
se nekatere od njih imajo za nacionalne države.
.'
Včasih se tudi upravni deli držav z določeno kulturo ali zgodovino imenujejo »dežele« ali
»držcve«: tako se, denimo, imenujejo sestavne enote ZDA ali Anglija, Škotska in Wales
v Združenem kraljestvu, čeprav so to praktično sestavni deli (mednarodno priznane)
večje države.

ELEMENTI DRZAVE
Temeljni elementi

države so ozemlje,

prebivalstvo fn oblast.

Ozemlje je prostor (zemeljska površina, zračni prostor, obalno morje, podzemlje),
katerem država uveljavlja svojo suvereno oblast, ki zajema tam prebivajoče ljudi.
Prebivalstvo
države.

države

sestavljajo

vsi ljudje, ki prebivajo

trajno

oz. začasno

na

na ozemlju

Oblast je verjetnost,
da se bo skupina ljudi podredila nekemu ukazu. Zanjo je značilno
določeno ponavljanje, neprekinjenost.
Ko ni potrebno neposredno in pogosto izkazovanje
moči z uporabo sile, govorimo o oblasti. Pomembna pa je tudi !egitimnost, kar pomeni, da
lahko ob last v do loč enem trenutku uradno uporabi moč.

OBLIKE VLADAVINE
Obliko vladavine določamo glede na to, kako jeorQaniziran šef države, kakšne so nieaove
Dristo jnosti in odgovorn'osti. Državni poglavar ima v sodobnih sistemih zelo različen
položaj in naloge. Gre za individualni ali kolektivni organ, ki predstavlja državo doma in v
tujini ter opravlja druge izvršilne zadeve.
oo

Obliki vladavine sta monarhija in republika.

fi

Monarhija (samoviada) je oblike vladavine, kjer pripada ncjvisjc oblast vladarju (na
primer kralju). Ta oblast pripada monarhu v celoti (absolutna monarhija) ali si jo deli s
parlamentom (ustavna monarhija). Monarh pride na oblast na podlagi dedovanja in je
dosmrtni vladar.
Parlamentarna monarhija se je postopoma izoblikovala v 18. stoletju v Angliji. Monarhu
(kralju) pripadajo praviloma le še protokolarne naloge. Vlada oz. posamezni ministri so

tisti, ki morajo prevzeti odgovornost
za ojegova pomembnejša dejanja.
parlamentarna monarhija v Veliki Britaniji, Belgiji, na Švedskem, Norveškem ..

Danes Je

Republika je najpogostejša oblika vladavine v Evropi. O republiki govorimo tedaj, kadar
je poglavar države voljeni predsednik. Pristojnosti predsednika sov posameznih državah
različno urejene.
Republike delimo na parlamentarne
in predsedniške.
V parlamentarni
republiki praviloma voli predsednika
parlament.
Predsednik ima
pretežno. reprezentativno
vlogo, njegove pristojnosti so omejene. Čeprav je Slovenija
parlamentarna republika, za katero velja pravilo, da voli predsednika parlament, izvolimo
slovenskega predsednika na neposrednih
volitvah za dobo petih let (največ dvakrat
zaporedoma).
V pr-edsedniški
republiki državljani volijo predsednika
neposredno,
zato je njegov
položaj praviloma močnejši (ZDA). Predsednik opravlja funkcijo šefa države, nosilca
izvršne oblasti in vrhovnega poveljnika oboroženih sil. Ministri so .njegovi podrejeni
pomočniki. Kot nesilec izvršne oblasti ima nadzor nod celotnim upravnim aparatom, s
pomočjo katerega lahko uč inkovito spremlja izvajanje zakonov.

TIPI POLITIČNIH SISTEMOV
Politični sistem je organizirana celota političnih dejavnosti in odnosov, pa tudi političnih
organizacij in institucij,
ki so namenjene uresničevanju
določene politike. Gre za
razmerje med državno oblastio in njenim orebivalstvom.
Poznamo demokratični

ter avtokratični

politični sistem.

Demokr-acija (demos - ljudstvo in kratein - vladati) - (»vlada Ijudstva«) je državna
ureditev, v kateri najpomembnejše odločitve sprejme ljudstvo in ne vladar po svoji volji.
Ljudstvo ima oblast in to pravico izvršuje neposredno (na referendumu);
več inoma pa
posredno, preko volitev v nacionalno predstavniško telo (parlament) in vsakodnevnega
vpliva i!1 nadzora v okviru civilne družbe .. Se pravi, vpliv ljudstva na oblast je
nezanemarljiv in bistven.
Osnove demokracije so osnovane v ti. Zlati dobi Aten (Solon). moderna demokraCija pa
je izoblikovana v srednjeveški Angliji, ko so dedno oblast kralja zcč ef omejevati meščani
s svojo institucijo parlamenta. Sčasoma se je oblast razdelila na zakonodajno, izvršno in
sodno, ki se medsebojno nadzorujejo, nad vsemi pa bedi civilne družba
Avtokracija je oblika vladavine, kjer pripada vsa oblast samo eni osebi, praviloma
povezana z nasiljem in neomejeno samovoljo, ki jo ne omejujejo nobeni zakoni. V takšni
ureditvi ljudje ne morejo vplivati na delovanje državne organizacije,
je ne morejo
nadzirati in uveljavljati njene odgovornosti.

Skrajno podobo
stalinizem).

Je

avtokratični

sistem

dobil

v 20.

stoletju

(fašizem,

nacizem,

OBLIKA DRZAVNE OBLASTI
Glede na to, kakšen naj bo odnos med posameznimi
del jeno in enotno oblast.

vejami

oblasti

v državi,

ločimo

Načelo delitve oblasti je v sodobnih državah prevladujoče - izhaja iz tega, da morata
biti zakonodajna in upravna oblast med seboj ločeni, vendar pa uravnoteženi in sposobni
ena drugo nadzirati; sodna veja oblasti mora biti neodvisna.
Ločimo parlamentarno
.

in predsedniško
.

Parlamentar.na
oblika oblasti predstavlja
se nanaša na razmerje med parlamentom
vlade je odvisno od zaupanja parlamentu.

oblast.
delitev oblasti v milejši obliki. Osnovni odnos
in vlado kot izvršno upravnim organom. Delo

Predsedniška
oblika oblasti predstavlja zelo dosledno izpeljavo noč ele o deljeni oblasti.
Predsednikova vloga je izrazito poudarjena, saj je. dejanski šef vlade, hkrati pa mu
pripadajo tudi vse ostale funkcije. Poleg predsednika deluje še kongres kot zakonodajno
telo. Moč predsednika je odvisna tudi od stranke, ki ji predsednik pripada. (ZDA)

DRŽAVNA UREDITEV
REPUBLIKE SLOVENIJE
Sloveni ja je demokratična
republika,
ki temel ji na načelu razdelitve
oblasti na
zakonoda ino, izvršilno in sodno. je država vseh državi iank in državi janov. Oblast pripada
ljudstvu, izvršuje pa jo neposredno z volitvami. Po obliki državne ureditve je Slovenija
enotna država .

•

Slovenska ustava je bila spreieta 23. decembra 1991 in zagotavl ia parlamentarni sistem
upravI jan ja. je ncjvišj! pravni akt, ki ga sprejema
in dopolnjuje državni zbor po
posebnem postopku (po+rebnc je dvotretjinska
večina). Drugi pravni akti v hierarhičnem
zaporedju so: zakoni, ki jih sprejema državni zbor, odloki vlade za izvajanje zakonov,
predpisi, smernice in odredbe ministrstev
za izvajanje zakonov in vladnih odlokov;
predpisi lokalnih samoupravnih organov, ki jih le-ti sprejemajo za urejanje zadev v okviru
svojih pristojnosti.
1. ZAKONODAJNA

OBLAST

1.1. Državni zbor Republike -Slovenije je naJvlsJa predstavniška
in zakonodajna
institucija, ki kot temeljno opravlja zakonodajno funkcijo oblasti, poleg tega pa še volilno
in nadzorno funkcijo (lahko razreši predsednika
vlade ali ministre, če ni zadovoljen z

njihovim delom). Poleg teh treh poglavitnih funkcij državni zbor odloča še o razglas.itvi
vojnega in izrednega stanja ter o uporabi obrambnih sil. ·Državni zbor tudi potrjuje
mandate poslancev, odloča o njihovi imuniteti ter imuniteti sodnikov ustavnega sodišča in
sodnikov.
Slovenski parlament se imenuie državni zbor in ie naivišji zakonodaini oroan (sprejema
zakone). Sestavi ja oa 90 poslancev, ki so izvol ieni za štiri leta. V državni zbor se vedno
voli po en predstavnik
madžarske in itali janske narodne skuonosti. Poslanci odločajo
povsem samostojno in niso vezani na zahteve svojih volilcev ali političnih strank. Poslanci
uživajo poslansko imuniteto in svojo funkcijo opravljajo poklicno.
Ljudje, ki hočejo postati poslanci državnega zbora, za ta
predstavniki političnih strank ali kot neodvisni kandidati.

položaj

kandidirajo

kot

Državni zbor dela nOarednih in izrednih sejah, ki jih' sklicuje predsednik državnega zbora
{izvoljen je z večino glasov vseh poslancev). Državni zbor ustanovi delovna telesa:
komisije in odbore.
Pristojnosti državnega zbora:
• sprejema zakone in druge odloč itve
• ratificira mednarodne pogodbe
• sprejema spremembe ustave
• sprejema svoj poslovnik
• sprejema državni prorač un
• razpisuje referendum.

1.2. Državni svet je predstavniško telo v širšem smislu in svetuje parlamentu.
članov, ki so nosilci socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov.

Ima 40

Državni svet lahko:
• predlaga državnemu zboru sprejem zakonov
• daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti
• zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo
kakega zakona o njem še enkrat
odloča
• zahteva razpis referenduma
.
• zahteva preiskavo o zadevah javnega -pomena
• sprejema odložilni veto na sklepe državnega zbora

2. IZVRŠILNA OBLAST
2_1. Vlada in ministrstva
Izvršno vejo oblasti sestavlja vlada in njena ministrstva,
ki so po ustavi v okviru svojih
pristojnosti samostojna in odgovorna državnemu zboru. Odgovorna je za to, da se zakoni,
ki jih je sprejel državni zbor, tudi izvajajo. Vlada ima generalni sekretariat,
ki za vlado

opravlja koordinacijske in strokovne naloge. Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč
pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev lahko vlada ustanavlja vladne službe.
Stranke,

ki so se dogovorile, da bodo skupaj sestavile vlado, imenujemo koalicija.
Predsednik vlade skrbi za enotnost njene politične in upravne usmeritve ter usklajuje
delo ministrov. Ministri so skupno odgovorni za svoje delo, vsak minister pa za delo
svojega ministrstva.
V državah, kjer sta funkciji predsednika
vlade in predsednika
države ločeni, je ponavadi predsednik vlade najbolj vpliven politik v državi, saj ima
največ pooblastil in pristojnosti.
Določene izjeme so npr. Francija in ZDA, kjer ima
predsednik republike večjo oblast.
Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade. Predsednik vlade ima kabinet, ki deluje kot
vladna služba in za predsednika opravlja strokovne in druge naloge.
Vlada
•
•
•
•
•

ima naslednje pristojnosti:
določa in izvaja finančno, zunanjo, zdravstveno, šolsko", politiko države
izdaja predpise na podlagi zakonov in sprejema ukrepe za razvoj države
skrbi za izvajanje zakonov
upravlja s podjetji, zavodi in nepremičninami, ki so v javni lasti
pripravi prorač un, s katerim· napove, kako namerava zbrati (preko
prispevkov.r) in nato porabiti denar za delovanje države.

davkov,

2.2. Predsednik

republike
Predsednik republike predstavlja
Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih
obrambnih sil. Predsednika se izvoli na neposrednih volitvah za največ dve petletni
obdobji.
Pristojnosti
•
•
•
•
•
•
•
• .

•

predsednika

republike:

vodja države
razglaša zakone, ki jih sprejme državni zbor
razpisuje volitve v državni zbor
imenuje mandatarja za sestavo v·lade
imenuje državne funkcionarje
postavlja slovenske veleposlanike v tujini
lahko pomilosti obsojence
,
podeljuje visoka državna odlikovanja.

2.3. Državna uprava
Vlada opravlja vse svoje funkcije v tesni povezavi z državno upravo. Državna uprava
zbira in obdelu je več ino potrebnih podatkov ( ki so nu jni za delovan je vlade. Upravni
organi so dolžni poskrbeti za izvrševanje odločitev, ki jih je sprejela vlada. Pri svojem
delu so vezani z načelom zakonitosti (uradi, inšpektorati, zavodi, direkcije, agencije ...)
2.4. Pod izvršilno oblast sodita še vojska in policija.

3. SODNA OBLAST
Sodniki,
funkcije
mandat.

ki jih na predlog sodnega sveta voli državni zbor, so pri opravljanju svoje
neodvisni. Upoštevati morajo ustavo in zakon. Sodniki so imenovani v trajni

Sodišča so okra ina in okrožna. Višia sodišča so pritožbena sodišča, vrhovno sodišče pa je
najvišje sodišče v sodnem sistemu. Pri izvajanju sodne oblasti na sodiščih sodelujejo tudi
državljarii kot porotniki.

I

Državno tožilstvo je organ, ki izvaja kazenski pregon v imenu države. Državni tožilec
vlaga in zastopa kazenske obtožbe in ima druge z zakonom določene pristojnosti. Državni
tožilci so vezani na vlado in ministrstvo za pravosodje.
Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Odvetništvo
zagotavlja
poklicno, strokovno zastopanje
pravnih
razli~nih postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi.

in zakonitosti

ln fizičnih

ter

oseb

v

LOKALNA SAMOUPRAVA
Občine so temeljne lokalne skupnosti, ki urejajo in opravljajo svoje zadeve na določenem
področju, predvsem tiste, ki zagotavljajo občanom čimbolj kakovostno in prijetno
. življenje, hkrati pa izvršujejo naloge, ki jih nanje prenese država s posebnimi zakoni.

TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE
Temeljne človekove pravice in svoboščine zajemajo vse sloje, rase, verske skupine, vse
poklice, narode in države. Stopnja demokracije v državi se meri tudi po tem, kako so
pravice ne le normativno urejene, temveč tudi, kako se dejansko uresničujejo.
Slovenska ustava prepoveduje kakršno koli razloč evanje in zapcstavljanje,
so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake pravice in temeljne svoboščine
vsakomur zagotovljeno tudi varstvo pravic.

.•

saj določa, da
in da je hkrati

Ločimo:
• osebnostne pravice (čioveKovo življenje je nedotakljivo, pravica do zasebnosti,
svoboda gibanja, ...)
• državi janske in politične pravice (volilna pravica, pravica do združevanja
in
zbiranja, svoboda izražanja misli, ...)
• ekonomske, socialne in kulturne pravice (pravica do dela, varstva zdravja, socialne
varnosti, ...)

-

•

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIe
Varuh človekovih pravic (ombudsman) je samostojna in od državnih organov neodvisna
oseba, ki jo izvoli državni zbor za varovanje človekovih pravic in temeljnih svobošč in v
razmerju do države. Varuh je neke vrste posrednik in zastopnik za tiste državljane, ki
se mu pritožijo glede kršitve človekovih pravic.

AMNESTY INTERNATIONAL

~

:-

Amnesty International
(AT) je od vlad, poiitičnih strank, gospodarskih
interesov,
ideologij in religij neodvisno, nepristransko
svetovno gibanje posameznikov, ki si
prizadevajo
za zcšč ito in promocijo č lovekovih pravic širom svete, Zaradi zaveze
nepristranskosti
se strukture
AT v posamezni državi ne ukvar jaja s posameznimi primeri
domnevnih kršitev v svojih državah, ampak primere le posredujejo na sedež organizacije
(Mednarodni sekretariat
Al v Londonu), kjer jih raziščejo nepristranski raziskovalci.
DODA TNT VIR:
Več o Republiki Sloveniji na spletni strani: http://WWW.90V.si
POGOJ ZA PRISTOP K IZPITU:
Kratka seminarska naloga na temo EVROPSKE UNIJE.

