
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SLOVENSKA KOORDINACIJA EU ZADEV: 
KLJUČNI PROBLEMI IN PRELIMINARNI PREDLOGI ZA NJIHOVO REŠEVANJE 

Sinteza ugotovitev posvetov z deležniki 2013–2015 
 

Danica Fink Hafner 
 
 
 
 
 

Priporočeno citiranje: 

Danica Fink Hafner (2015), SLOVENSKA KOORDINACIJA EU ZADEV: KLJUČNI PROBLEMI IN PRELIMINARNI 
PREDLOGI ZA NJIHOVO REŠEVANJE. Sinteza ugotovitev posvetov z deležniki 2013–2015, Center za 

politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 12.6.2015 

 
 
 
 
 
 
Raziskovalna skupina: 
red. prof. dr. Danica Fink Hafner, vodja 
izr. prof. dr. Damjan Lajh, 
izr. prof. dr Mitja Hafner Fink 
asist. dr. Meta Novak 
 
 
Kontakt:  
red. prof. dr. Danica Fink Hafner 
danica.fink-hafner@fdv.uni-lj.si 
041 48 63 48 
 

 
 
 

Ljubljana, 12. 6. 2015 

Center za politološke 

raziskave 
http://politoloske-raziskave.si/ 

telefon: 01 58 05 100 

faks: 01 58 05 101 

 

 



2 
 

 
 
 

KAZALO 
 

UVODNO POJASNILO ................................................................................................................. 3 

KLJUČNI PROBLEMI SLOVENSKE KOORDINACIJE EU ZADEV ....................................... 4 

PRELIMINARNI PREDLOGI ZA REŠEVANJE KLJUČNIH PROBLEMOV SLOVENSKE 

KOORDINACIJE EU ZADEV ...................................................................................................... 8 

ZAKAJ JE ČIMPREJŠNJA POLITIČNA OBRAVNAVA KOORDINACIJE EU ZADEV 

NUJNA.......................................................................................................................................... 11 

  



3 
 

UVODNO POJASNILO 
 

V gradivu je predstavljen sintetični pregled ključnih problemov in preliminarnih 

predlogov za njihovo reševanje, ki so se oblikovale v okviru treh sestankov deležnikov ter 

raziskovalcev Centra za politološke raziskave Fakultete za družbene vede Univerze v 

Ljubljani od decembra 2013 do maja 2015: 

− Evropski javnopolitični procesi, Center za politološke raziskave Fakultete za družbene 

vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 13. december 2013; 

− Koordinacija zadev EU in vloga slovenskih igralcev pri oblikovanju politik EU, 

spremembe skozi čas in vpliv evropeizacije, Center za politološke raziskave Fakultete za 

družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 22. januar 2015; 

− Demokratizacija in učinkovitost procesov oblikovanja stališč RS do politik EU, Center za 

politološke raziskave, Fakultet za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 6. maj 

2015. 

 

Na sestankih so sodelovali deležniki iz izvršne in zakonodajne veje oblasti v Sloveniji, slovenski 

udeleženci v nekaterih institucijah EU ter predstavniki gospodarskih in nevladnih interesov. 

 

Sestanki z deležniki so bili organizirani v navezavi na naslednje raziskovalne projekte Centra za 

politološke raziskave: 

− Intereuro – Primerjalno raziskovanje interesne politike v Evropi, temeljni projekt 

Evropske znanstvene fundacije in ARRS, nosilka red. prof. dr. Danica Fink Hafner; 

− Katedra Jean Monnet, evropski projekt, nosilec izr. prof. dr. Damjan Lajh; 

− Politološke raziskave, raziskovalni program, ARRS, nosilka red. prof. dr. Danica Fink 

Hafner. 

 

 

Danica Fink Hafner                                                                       Ljubljana, 12. 6. 2015 
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KLJUČNI PROBLEMI SLOVENSKE KOORDINACIJE EU ZADEV 
 
Slovenska koordinacija EU zadev poteka pretežno na birokratski ravni. Na tej ravni se oblikujejo 

tudi stališča do zakonodajnih predlogov EU. Stališča pogosto povzemajo predloge Evropske 

komisije in pretežno izhajajo iz njih. Manjka politična raven koordinacije in pogledi politikov 

izven domačijskega kroga. 

 

Obravnava EU zadev je praviloma razdrobljena. Manjka politični center koordinacije. 

 

Strategija obravnave vseh EU zadev je v praksi neizvedljiva, ob pomanjkanju strateških 

usmeritev pa ni izdelanih niti meril za izbor zadev, pri katerih bi zmogli investirati dovolj kadra 

in kompetenc za kvalitetno ter učinkovito oblikovanje in uveljavljanje slovenskih stališč. 

Pomanjkanje predvsem kvalitetnih kadrov se kaže na vseh ravneh. 

 

Manjka opredeljevanje ključnih faz politizacije sodelovanja Slovenije v procesih oblikovanja 

politik EU. Vstopanje Slovenije v procese oblikovanja politik EU je različno. Temeljni pristop k 

opredeljevanju "slovenskega" v fazah javnopolitičnih procesov na ravni EU že znotraj Slovenije 

ni usklajeno.  

 

Slovenska stališča, v celoti gledano, v okviru evropskih javnopolitičnih odločevalskih procesov 

niso dovolj konsistentna (predstavljanje različnih stališč Slovenije v različnih fazah istega 

procesa). Ta pojav krni kredibilnost Slovenije in povzroča nejevoljo v Evropski komisiji. 

 

Politiki se večinoma ne zavedajo pomena aktivnega uveljavljanja slovenskih interesov pri 

oblikovanju politik na ravni EU v Bruslju, ki v veliki meri opredeljuje domačo zakonodajo. 

Prepogosto se ne razume, da je evropska politika pretežno domača in ne zunanja politika.  

 

Prepogoste menjave političnih garnitur povzročajo diskontinuiteto v (s)poznavanju evropskih 

razsežnosti nacionalne politike. 

 

Razen nekaterih izjem ministri ne hodijo dovolj pogosto na sestanke na ravni EU. Uradniki, ki na 

take sestanke občasno hodijo namesto ministrov, niso ustrezni sogovorniki ministrom iz drugih 
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držav in doživljajo temu primerno neodzivnost ali celo osebno poniževalne situacije. S takšno 

prakso se krni ugled Slovenije. 

 

Ministri prepogosto ne znajo tujih jezikov (niti angleško). Verjetno je to eden izmed razlogov, 

zakaj se ne udeležujejo sestankov na ravni EU. Za mnoga delovna mesta v Sloveniji se danes 

pričakuje znanje angleščine – za ministrska mesta pa očitno ne. 

 

Politika neustrezno omejuje udeležbo strokovnjakov iz javne uprave na sestankih v Bruslju, kjer 

so predstavljene "notranje" informacije. Neudeležba na teh sestankih je zato škodljiva, zaradi 

posledic neseznanjenosti in nepravočasnega vključevanja Slovenije v oblikovanje politik EU pa 

na koncu tudi dražja. Zato je takšno varčevanje škodljivo. V primerih, ko se strokovnjaki iz 

javne uprave udeležijo sestankov v Bruslju, prepogosto ni vzpostavljenih ustreznih kanalov na 

nacionalni ravni za diseminacijo informacij bodisi med uradniki bodisi na politično raven. 

 

Primer izrazito neustreznega varčevanja je tudi primer kadrovske podhranjenosti Ministrstva za 

finance RS. Ta nato prispeva k pomanjkanju slovenskih avtonomnih finančnih analiz in 

preračunov, ki so nujni za učinkovito oblikovanje nacionalnih stališč do posameznih predlogov 

Evropske komisije z vidika vpliva oziroma posledic njihovega sprejema na slovenske javne 

finance.  

 

Slovenska stališča so prepogosto vsebinsko pomanjkljiva, brez podlag v strokovnih analizah in 

brez izrecne navedbe, kaj Slovenija predlaga oz. podpira in zakaj ter s katerimi predlogi drugih 

držav se (ne) strinja in zakaj.  

 

Slovenska stališča nimajo skupne podlage v strateških usmeritvah Slovenije, ker slovenska 

nacionalna politika s s takimi usmeritvami zelo zamuja. 

 

Danes prevladujoča razmerja med politiko in strokovnjaki v javni upravi v Sloveniji škodijo 

učinkoviti koordinaciji EU zadev. Zaradi politizacije javne uprave (politične zamenjave kadrov v 

javni upravi, strah pred izgubo službe, reforme javne uprave, ki omogočajo lažja odpuščanja, 

itd.) ter zelo pogoste menjave oblasti v zadnjem času je komuniciranje med stroko v javni upravi 

in političnimi voditelji okrnjeno. 
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Razgrajevanje slovenskega 'evropskega' kadra poteka na več načinov in je zelo škodljivo. Ni 

sistematične skrbi za ohranjanje kvalitetnega kadra. Odprla se je dodatna pot razprševanja 

obstoječih kadrov po svetu prek "diplomatizacije" domačih strokovnjakov za evropska 

vprašanja, ki sedaj delajo v okviru Ministrstva za zunanje zadeve RS. Med kar že sistemske 

kadrovske probleme lahko uvrstimo tudi ukinitev specialistov/oddelkov za evropske zadeve po 

ministrstvih in pretirano škodljivo kadrovsko krčenje na Stalnem predstavništvu RS v Bruslju 

(trenutno jih je 66, manj jih je le še na predstavništvih Malte in Cipra). 

 

Manjka pravna podpora na področju koordinacije EU zadev. To se še zlasti kaže pri povečevanju 

obstoječih in pričakovanih tožb proti Sloveniji na ravni EU. 

 

Manjka strokovna podpora na področju koordinacije EU zadev v obliki analitičnih enot (še zlasti 

za priprave ocen vplivov predlaganih politik EU že v zgodnji, pripravljalni fazi) ter strokovnih 

kadrov v izvršni in parlamentarni veji oblasti (v obeh se je v zadnjem obdobju obseg zaposlenih 

za evropske zadeve skrčil). 

 

Razen nekaterih izjem (npr. okoljsko področje ter področje kmetijstva in ribištva) je sodelovanje 

z nevladnimi igralci in stroko izven oblasti premajhno, čeprav bi Slovenija morala glede na 

omejitev svojih zmogljivosti iskati sinergijo vsega znanja, ki ga premore pri uveljavljanju 

slovenskih interesov v procesih oblikovanja politik EU. Medtem ko nevladni sektor opozarja na 

probleme nedostopnosti javne uprave in odločevalcev, pa izvršna veja oblasti poudarja, da so 

zunanji deležniki premalo odzivni in premalo povezani.  

 

Državni zbor RS ima velike, a bistveno premalo izkoriščene pristojnosti. Premajhna vloga 

Državnega zbora RS se izrazito kaže na področju ekonomsko-monetarne unije, še posebej v 

povezavi z opredeljevanjem nacionalnih proračunov. Opozorjeno je bilo na premajhno 

izobraženost/seznanjenost/ozaveščenost poslancev in premajhno skrb strank/poslanskih skupin 

za EU zadeve. Ob tem je prišlo v Državnem zboru RS tudi do kadrovskega osiromašenja 

strokovne podpore EU zadevam v DZ RS.  

 

Poslanci Državnega zbora RS so v praksi zlasti zaradi pogostih in relativno obsežnih menjav na 

oblasti preveč odvisni od izvršne veje oblasti. Med dobrimi praksami tekočega mandata 
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Državnega zbora RS so bile omenjene tematske razprave, ki pomenijo neformalno obliko 

pritiska na izvršno vejo oblasti, da ta dela bolje in sodeluje tudi z zakonodajno vejo oblasti. Ob 

teh dobrih zgledih pa bi bilo treba prilagoditi tudi ureditev razmerij med izvršno in zakonodajno 

vejo oblasti s prilagoditvijo nekaterih razsežnosti normativne ureditve spremembam v okviru EU 

in novim dinamikam načrtovanja/izvajanja politik. Slednje še posebej velja za pravila 

sprejemanja strateških dokumentov o EU zadevah. 

 

Nedostopnost informacij v javnosti je razmeroma velika. Seznam primerov Slovenije pred 

sodiščem na EU ravni ni objavljen. Gradiva za seje vlad so v zadnjem obdobju težje dostopna, 

kot so bila, pogosto sploh niso javno objavljena. Neobjavljanje načrtov dela, pomanjkanje 

sistematičnega izbora ključnih tematik in načrtovanja postopka vstopanja zainteresiranih 

deležnikov/javnosti v procese oblikovanja nacionalni stališč ter vplivanja na oblikovanje politik 

na ravni EU prispeva k netransparentnosti in neučinkovitosti slovenske koordinacije zadev EU, v 

končni fazi pa tudi k uveljavljanju slovenskih interesov pri oblikovanju politik EU.  
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PRELIMINARNI PREDLOGI ZA REŠEVANJE KLJUČNIH 
PROBLEMOV SLOVENSKE KOORDINACIJE EU ZADEV 
 
Koordinacija 

Možnih je več načinov krepitve političnega centra koordinacije EU zadev. O njih je potrebna 

politična razprava na podlagi strokovnih analiz. 

 
Treba je pretehtati strategijo obravnavanja vseh EU zadev z vidika strateškega pomena za 

Slovenijo in slovenskih zmožnosti za kvalitetno ter učinkovito oblikovanje in zastopanje 

nacionalnih stališč na ravni EU.  

 

Treba je oblikovati krovno strategijo Slovenije, iz katere bo moč izhajati pri oblikovanju 

nacionalnih stališč do predlogov politik na ravni EU. 

 

Na podlagi strokovnih analiz – poleg že obstoječih ad hoc koalicij – je treba opredeliti strateško 

še stabilnejše koaliranje na ravni EU. 

 
Na načelni ravni je treba izdelati načrt delovanja državnih in nedržavnih igralcev v sistemu 

slovenske koordinacije po fazah v procesih odločanja EU. 

 

Na načelni ravni je treba opredeliti, katere teme procesov odločanja na ravni EU so za Slovenijo 

prednostne, ter morebitne posebnosti načrta delovanja državnih in nedržavnih igralcev v sistemu 

slovenske koordinacije v takih primerih. 

 
Treba je osvestiti poslanske skupine in politične voditelje oz.  pri njih vzbuditi zanimanje za EU 
zadeve. 
 
Poleg koordinacije v Sloveniji je treba razviti tudi sodelovanje vseh "slovenskih" igralcev na 

ravni EU. 

 
K izboljšanju koordinacije EU zadev bi veliko pripomogle dobre prakse, norme same po sebi ne 

zagotavljajo želenih sprememb. Za dobre prakse pa je potrebna politična volja. 
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'Evropski' kader 
 
Treba je: 
 

− okrepiti slovenski 'evropski' kader in nenehno skrbeti za njegov razvoj;  

− kadrovsko okrepiti Ministrstvo za finance RS in Stalno predstavništvo RS v Bruslju; 

− ponovno uveljaviti specialiste/oddelke za evropske zadeve po ministrstvih; 

− kadrovsko okrepiti strokovno podporo koordinaciji evropskih in domačih zadev v 
Državnem zboru RS. 

 
Pravna podpora 

Zaradi preglednosti in ustreznega ravnanja Slovenije je treba v izogib neželenim obravnavam na 

Sodišču EU ter posledicam njegovih sodb oblikovati pravno enoto za zadeve EU. 

 
 

Strokovna podpora za analize vplivov napovedanih ter predlaganih politik EU 

− Razvoj analitičnih enot ("think-tankov");  

− Usposobljeni kadri na voljo v izvršni veji oblasti; 

− Usposobljeni kadri na voljo v Državnem zboru RS; 

− Sodelovanje z nedržavnimi igralci; 

− Sodelovanje s stroko izven oblasti. 

 
Prilagoditev razmerij Vlada RS – Državni zbor RS 

− Prilagoditev uvedbi evropskega semestra; 

− Izbor prednostnih nalog in oblikovanje meril ter postopkov za njihov izbor; 

− Sprejem strateških dokumentov; 

− Nadaljevanje tematskih razprav v Državnem zboru RS, pri katerih sodelujejo 

predstavniki izvršne veje oblasti. 

 
Dostopnost informacij v javnosti 

− Dogovor o optimalni odprtosti slovenskega EU portala za javnost; 

− Doslednejša in bolj informativna objava gradiv za seje Vlade RS; 

− Objava seznama primerov Slovenije pred Sodiščem EU; 
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− Objava na načelni ravni izdelanega načrta delovanja državnih in nedržavnih igralcev v 

sistemu slovenske koordinacije po fazah v procesu EU; 

− Objava seznama za Slovenijo prednostnih tem v procesih EU; 

− Objava konkretnih načrtov obravnave konkretnih tem po javnopolitičnih 

področjih/ministrstvih; 

− Objava informacij o postopku vstopanja NVO/javnosti v posamezne procese oblikovanja 

stališč Slovenije; 

− Splošna promocija EU zadev! 

 

Izobraževanje in usposabljanje za aktivno udeležbo v procesih EU  

Potrebno za: 

− politike v izvršni veji oblasti, 

− poslance, 

− zaposlene v javni upravi, 

− novinarje in urednike množičnih medijev, 

− udeležene v izobraževalnih procesih na več ravneh in 

− državljane (splošno seznanjanje z EU zadevami in EU procesi EU). 

 

Koristno bi bilo skupno usposabljanje državnih in nedržavnih igralcev. 
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ZAKAJ JE ČIMPREJŠNJA POLITIČNA OBRAVNAVA KOORDINACIJE 
EU ZADEV NUJNA 
 
Na sestankih z deležniki se je oblikovalo soglasje, da trenutna koordinacija EU zadev ni 

optimalna in da na tem področju potekajo retrogradni procesi. Nujna je čimprejšnja politična 

obravnava problemov slovenske koordinacije EU zadev na najvišji ravni – vključno s kritičnim 

premislekom o obstoječi institucionalni rešitvi. Ključni argumenti za to so naslednji:  

 
− Večina slovenske zakonodaje je posredno ali neposredno opredeljena z javnimi 

politikami, o katerih se odloča na ravni EU. 

 

− Prihaja do škode za Slovenijo, na kar kažejo aktualne in mnoge pričakovane tožbe na 

ravni EU ter izgubljene priložnosti (problem odziva na EU 2020!, slab ugled Slovenije v 

EU..).  

 

− Slovenija zamuja s prilagajanjem sistema koordinacije EU zadev spremembam v sistemu 

EU zlasti po prilagoditvah v okoliščinah mednarodne finančne in gospodarske krize. 

 

− Odgovornost politike za reševanje aktualnih problemov koordinacije EU zadev je 

ključna, saj brez osredotočene konsenzualne angažiranosti vrha politike v prid 

prioritizacije EU zadev brez domačijskih ideoloških konfliktov ni mogoče uspešno 

reševati omenjenih vse bolj vidnih problemov, ki se bodo brez reševanja zelo zaostrili. 

 

− Iskanje optimalnih rešitev omenjenih problemov koordinacije EU zadev mora biti 

strokovno in mednarodnoprimerjalno utemeljeno. Brez politične odločitve o tem, da je 

koordinacija EU zadev pomembna, in brez sprotne velike pozornosti politike na procese 

koordinacije EU zadev v Sloveniji do izboljšanja ne bo moglo priti. 

 
 

Sporočilo zadnjega posveta v maju 2015 je izrecno – razpravo je treba prenesti v vrh 

slovenske politike, ki edini lahko omogoči potrebne spremembe v praktičnem delovanju 

sistema koordinacije EU zadev in njegovem prilagajanju spremenjenim okoliščinam doma 

ter v EU.  
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EU zadeve morajo – tako kot v predpristopnem obdobju – ponovno postati prednostna naloga 

slovenske države, pri kateri politične stranke ne tekmujejo med seboj za prestiž, temveč 

sodelujejo v prid skupnega dobrega. 

 

Takoj bi bilo treba storiti naslednje: 

 

1. določiti nosilca odgovornosti za pripravo strokovnega gradiva o možnih sistemskih 

rešitvah koordinacije EU zadev vključno z njihovim financiranjem (prednost je treba dati 

strankarsko nevtralni ustanovi oz. delovni skupini z visoko stopnjo čezstrankarskega zaupanja); 

 

2. opredeliti dinamiko procesa odločanja o sistemskih popravkih in prilagoditvah 

koordinacije EU zadev v Sloveniji tako, da bo optimalna sistemska rešitev izbrana najkasneje v 

enem letu;  

 

3. v obdobju do uveljavitve korigiranega sistema koordinacije EU zadev v že obstoječem 

sistemu uveljaviti vse popravke v izvajanju obstoječega sistema koordinacije EU zadev , ki 

bodo pripomogli k čimprejšnjemu prehodu v optimalno zastopanje interesov Slovenije na ravni 

EU. 

 

 
 
 

 

 


