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Inštitut za razvoj vključujoče družbe - IRVD

TRAJNOSTNA DRUŽBENA ODGOVORNOST: INTEGRIRANI PRISTOP ZA DRUŽBO
PRIHODNOSTI IN POVEČANJE ODPORNOSTI NA KRIZE

JAVNA VARNOST: PRAVNI STANDARD ALI PROBLEM ZAŠČITE VITALNIH INTERESOV
SKUPNOSTI IN PREBIVALSTVA?
• Pravni pojem ali standard javna varnost se uporablja v obliki generalnih klavzul, zlasti ko
gre za izjeme, ki odstopajo od "normalnih" razmer (VS RS Sodba I Ips 48/2006 z dne
30.11.2006); v povezavi z odločbami Sodišča EU, npr.:
−
−
−
−
−
−

najhujše oblike ogrožanja z nevarnostjo uničenja javnih institucij in temeljnih javnih služb;
najhujše oblike ogrožanja preživetja in javnega zdravja prebivalstva;
tveganja resnih motenj na notranjem trgu, pri energetski in prehrambni oskrbi;
tveganja resnih motenj v zunanjih odnosih ali mirnem sožitju med narodi;
ogrožanja obrambnih in vojaških interesov;
boj proti najhujšemu kriminalu in terorizmu;

• Iz Ustave RS, pravnega reda EU, konvencijskih določb pa tudi iz prakse visokih sodnih
forumov, Sodišča EU in ESČP izhaja, da je javna varnost:
− standard tehtanja izjem in prilagajanja prava za pravično, nujno in sorazmerno zaščito vitalnih interesov skupnosti in
prebivalcev ter varstvo ČP pri izjemnih ukrepih, vključno s posegi v zasebnost in osebne podatke (prim. Sodišče EU,
npr.: v Campus Oil Limited, Oteiza Olazabal, Tsakouridis idr.; v določbah EKČP in sodni praksi ESČP je javna varnost
prav tako opredeljena kot merilo in legitimni cilj pri različnih omejitvah, med katerimi so tudi omejitve svobode do
veroizpovedi - Phull proti Franciji idr.).

NAČELO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI: VERTIKALNA IN HORIZONTALNA SKLADNOST TER
USKLAJENOST (KOHERENTNOST) Z USTAVO DOLOČENEGA (POD)SISTEMA JAVNA VARNOST
Ustava RS

32. člen (svoboda gibanja): Ta pravica se sme omejiti z
zakonom, vendar samo, če je to potrebno, da bi se […]
preprečilo širjenje nalezljivih bolezni […]

5. člen: svoboda in
osebna varnost;
Protokol 4, člen 2:
Svoboda gibanja in
javna varnost
PDEU, področne Direktive skupna notranja in
in praksa Sodišča EU glede zunanja politika,
omejitve uvoza idr. iz
javne varnosti
razlogov javne varnosti

8. člen: zasebno in
družinsko življenje in
javna varnost

9. člen: svoboda
mišljenja, vesti in vere in
javna varnost

10. člen: Svoboda
izražanja in javna
varnost

11. člen: Svoboda zbiranja in
združevanja in javna varnost

omejitve pretoka oseb,
storitev in kapitala iz
razlogov javne varnosti

obravnava tujih
državljanov iz razlogov
javne varnosti

omejitve pretoka
kapitala iz razlogov
javne varnosti

prosto gibanje delavcev in
pogoji javne varnosti

1. določi pogoje za
potovanja v državo, v
kateri obstaja možnost
okužbe z nevarno
nalezljivo boleznijo in
za prihod iz teh držav;

2. prepove oziroma
omeji gibanje
prebivalstva na
okuženih ali
neposredno ogroženih
območjih;

3. prepove zbiranje ljudi
4. omeji ali prepove
po šolah, kinodvoranah,
promet posameznih
javnih lokalih in drugih
vrst blaga in izdelkov.
javnih mestih, dokler ne
preneha nevarnost
širjenja nalezljive bolezni;

O ukrepih iz prejšnjega
odstavka mora Vlada
Republike Slovenije
nemudoma obvestiti Državni
zbor Republike Slovenije in
javnost.

horizontalne vezi z vrsto
predpisov: od Zakona o
storitvah na notranjem trgu
(ZSNT) do predpisov s
področja javne varnosti,
notranjih zadev in policije

predpisi s področja javne
varnosti, notranjih zadev in
policije

predpisi s področja javne
varnosti, notranjih zadev in
policije

predpisi o obrambi in kriznem
upravljanju, položaju zakonodajne
oblasti ter funkcionalni delitvi
pristojnosti izvršilne veje oblasti in
državne oz. javne uprave na
področju javne varnosti.

EKČP in praksa ESČP v
zadevah javne varnosti

39. člen ZNB: »Kadar z
ukrepi, določenimi s tem
zakonom (ZNBD), ni
mogoče preprečiti, da se v
RS zanesejo in v njej
razširijo določene
nalezljive bolezni,
lahko Vlada Republike
Slovenije odredi tudi
naslednje ukrepe:

42. člen (pravica do zbiranja in združevanja): Zakonske omejitve teh
pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter
varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni.

z vrsto predpisov: od
Zakona o storitvah na trgu
(ZSNT) do predpisov s
področja javne varnosti,
notranjih zadev in policije

POVEČANJE ODPORNOSTI PROTI VHODNIM, KONTROLNIM, KASKADNIM IN
KUMULATIVNIM TVEGANJEM V SISTEMU OBVLADOVANJA KOMPLEKSNIH KRIZ
MEDNARODNI
OKVIR

PRAVO EU

SDGs +
SENDAJSKI
OKVIR 2030

USTAVA

RESOLUCIJA
NACIONALNE VARNOSTI
(ReSNV-2)

tveganje silosa
in silos tveganj

39. člen
ZNB
in ZVRS

10. člen!
ZNPPol
in ZDU

37.a člen!
84. člen
ZObr

5. člen
ZSNT

javno zdravje in
obvladovanje nalezljivih
bolezni

javna varnost, policija,
migracije, notranja
varnost Slovenije in EU

obramba države in
varnost pred naravnimi
ter drugimi nesrečami

storitve na trgu, okolje,
turizem, kmetijstvo,
oskrba z varno hrano in
vodo…

RESOLUCIJA
REGULATORNE
POLITIKE (ReNDej)

»pomembni razlogi v
javnem interesu«, ki jih
priznava sodna praksa
Sodišča EU: javni red
(public policy), javna
varnost, javna zaščita,
javno zdravje…

strateška infrastruktura,
nove tehnologije,
omrežja 5G…
hibridne grožnje

procesi in procesni timi, naloge in pooblastila, posamični akti in materialna dejanja, ki morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitemu predpisu

POLITIKA TRAJNOSTNE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI, ODPORNOSTI IN POSLOVNE
ODLIČNOSTI Z INTEGRIRANIM MODELOM UPRAVLJANJA: PRIMER FRAPORT SLOVENIJA

POLITIKA TRAJNOSTNE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI, ODPORNOSTI IN ODLIČNOSTI
Z INTEGRIRANIM MODELOM UPRAVLJANJA: TUDI DRŽAVA SE POČASI PREBUJA?
Primeroma, povzetki Strategije slovenskega
turizma 2022-2028:

trajnost

obramba,
varnost pred
nesrečami,
upravljanje
kriz

• Slovenski turizem se nahaja na razpotju
med okrevanjem po posledicah
zdravstvene krize pandemije covid-19 ter
novimi varnostno političnimi grožnjami in
tveganji.
ČLOVEČNOST
nenadomestljiv
motivacijski in
transformacijski
potencial

varnost

odpornost

• Z vidika mednarodne konkurenčnosti sta
področji, kjer ima Slovenija najvišje ocene,
okoljska trajnost in varnost.
• Potenciale, ki nam jih zagotavlja naravna in
kulturna dediščina v preveliki meri
izkoriščamo na najenostavnejši način.
• Slovenija mora sistem SDGs bolj celovito
integrirati v nacionalno strategijo,
destinacijske strategije in orodja ZSST
(Zelene sheme slovenskega turizma).

