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Predgovor*

Pred enim letom je v okviru strokovnih slu`b Dr`avnega zbora Republike Slovenije s

svojim delom pri~el raziskovalni sektor. Ustanovljen je bil z namenom zagotoviti objek-

tivne informacije in podatke za udele`ence zakonodajnega postopka ter jih ustrezno

predstaviti za namene in potrebe parlamenta. Pripravljal naj bi tudi ob~asne analize

u~inkovitosti dela parlamenta in njegovih delovnih teles ter prikaze opravljenega dela

parlamenta. Kot temeljni pristop pri zbiranju in obravnavanju podatkov smo opredelili

znanstvene metode dela in stalno spremljanje najnovej{ih dose`kov in rezultatov

znanstvenih raziskav ter vklju~evanje teh dognanj v informacije za poslance.

Z veliko vnemo in pripravljenostjo na trdo delo smo zaposleni v raziskovalnem sek-

torju v za~etku lanskega poletja pristopili k realizaciji prvih naro~il. Bojazen, da nas na{i

potencialni naro~niki - poslanci, delovna telesa dr`avnega zbora in drugi ne bi sprejeli

kot pomembno pomo~ pri njihovem delu v parlamentu, se je kmalu pokazala za neute-

meljeno. Naro~ila za raznovrstna gradiva, ki jih na{ sektor pripravlja, prihajajo teko~e,

zato ve~ino naro~il izdelamo v dogovorjenem roku. Ve~ji del naro~il predstavljajo pri-

merjalni pregledi o ureditvi posameznih vpra{anj v dr`avah Evropske unije - npr. o raz-

li~nih modelih razre{evanja raznih segmentov socialne problematike, pregledi mode-

lov organiziranosti in oblik delovanja in pristojnosti razli~nih politi~nih institucij, sod-

nih institucij, institucij dr`ave in civilne dru`be. Naro~niki so velik interes pokazali tudi

za delovanje parlamentov, njihovih delovnih teles ter za posamezna organizacijska

vpra{anja iz parlamentarnega delovanja. Po na{i oceni so bile koristne tudi informacije

o statusu poslancev, njihovi imuniteti in odgovornosti. V ta del sodijo tudi podatki o

tem, kako in kateri parlamenti imajo eti~ne kodekse poslancev.

V sektorju smo pripravili tudi nekaj obse`nih in kvalitetnih informacij s podro~ja eko-

nomije in financ ter informacij o nekaterih institutih, ki s svojimi u~inki vplivajo na do-

gajanje v gospodarstvu. V to kategorijo sodijo tudi okoljsko naravnane naloge.

V minulem letu smo opravili veliko dela in zbornik izbranih nalog sodelavcev razi-

skovalnega sektorja to potrjuje. Z zbornikom uresni~ujemo na{o obljubo, da bomo naj-

bolj zanimive naloge enkrat letno objavili v tiskani publikaciji. Pri izboru smo kot merilo

upo{tevali zanimivost za ve~ji krog strokovne in predvsem politi~ne javnosti, aktual-

nost tematike z vidika vsebine zakonodajnih postopkov, ki so v teku, oziroma bodo v

kratkem pritegnili pozornost zakonodajne veje oblasti. Hkrati pa `elimo z izborom bral-

cu tudi prikazati, kak{ni in kako raznoliki so lahko interesi poslancev. Naloge po tema-

* Tatjana Kra{ovec, pomo~nica generalne sekretarke dr`avnega zbora, vodja raziskovalnega sektorja
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tiki odra`ajo zanimanje naro~nikov, pogosto pa so lahko prav zaradi to~no opredelje-

nega interesa oziroma natan~no definiranega predmeta in obsega prou~evanja zelo

specifi~ne.

V zborniku je tudi register vseh izdelanih nalog sektorja po abecednem redu posa-

meznih klju~nih besed oziroma gesel. S slednjimi si je mogo~e pomagati pri elektron-

skem iskanju po celotnem besedilu. Ta mo`nost pa je trenutno na voljo le uporabnikom

informacijskega sistema Dr`avnega zbora Republike Slovenije.



Analiza potreb dr`avnega zbora

in ocena raziskovalnih zmogljivosti

raziskovalnega sektorja*

Geslo: Dr`avni zbor; Raziskovalni sektor

I. UVOD

Pri~ujo~a naloga je prvi izdelek Raziskovalnega sektorja dr`avnega zbora. Sledili mu

bodo {e mnogi drugi, razli~nih oblik in vsebin, vendar je vsak za~etek vedno nekaj po-

sebnega. Naloga, ki jo imate pred seboj, se od vsega, kar bo na{ sektor {e ustvaril, razli-

kuje vsaj po dveh bistvenih zna~ilnostih: sami sebi v prihodnje ne bomo ve~ predmet

raziskave in tudi obseg na{e raziskave praviloma ne bo tako ob{iren. V prihodnje bodo

na{i izdelki ustrezali predvsem interesom naro~nikov, teme, ki jih bomo obdelali, pa

bodo zastavljene bistveno o`je. Razlog, da je na{a prva "raziskovalna naloga" zajela ce-

lotno podro~je, ki ga bo pokrival raziskovalni sektor - to podro~je pa je tako {iroko kot

so {iroki interesi dr`avnega zbora - in da smo se v njej ukvarjali z opisovanjem svojega

lastnega polja dejavnosti, je pravzaprav preprost. Naro~nik pa~ mora vedeti, kaj lahko

od nas pri~akuje! ^e si pregleda nad pri~akovanimi potrebami dr`avnega zbora in na{i-

mi lastnimi zmo`nostmi, da bi jim ustregli, ne bi ustvarili sami, potem seveda tudi od

vseh, ki jim na{e raziskave lahko koristijo pri delu, ne bi mogli pri~akovati niti osnovne-

ga zaupanja. Zaupanje v strokovnost na{ega dela, katerega bistveni lastnosti sta temelji-

ta obdelava vseh vrst informacij in njihova razumljiva ter uravnove{ena predstavitev, je

predpogoj dobrega sodelovanja z naro~niki. Zato so osnovne informacije o na{em sek-

torju ter o vsebini in na~inu dela v njem, ki so predstavljene v tej nalogi, edini smiselni

za~etek dela, ki bo pripomoglo k sprejemanju ~im bolj{ih odlo~itev nacionalnega

pomena.
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II. USTANOVITEV RAZISKOVALNEGA SEKTORJA DR@AVNEGA
ZBORA IN NJEGOVE NALOGE

1. Pravna podlaga in konstituiranje

Pravno podlago za ustanovitev Raziskovalnega sektorja predstavljata Odlok o organi-

zaciji in delu slu`b Dr`avnega zbora (Uradni list RS, {t. 19/97) in Pravilnik o organiza-

ciji in sistemizaciji delovnih mest v slu`bah Dr`avnega zbora ({t. 102-02/97-1) z

dne 19.6.1997.

Odlok o organizaciji in delu slu`b Dr`avnega zbora v 12. ~lenu dolo~a, da pomo~nik

generalnega sekretarja za raziskovalni sektor vodi in koordinira pripravo strokovnih

analiz o vpra{anjih, ki se nana{ajo na delo dr`avnega zbora, njegovih delovnih teles in

slu`b dr`avnega zbora. Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v slu`bah

Dr`avnega zbora pa v 6. ~lenu dolo~a, da raziskovalni sektor pripravlja strokovne anali-

ze o vpra{anjih, ki se nana{ajo na delo dr`avnega zbora, njegovih delovnih teles in dru-

gih slu`b dr`avnega zbora, predvsem pa primerjalne preglede v zvezi s posameznimi

zakonskimi re{itvami, poslovni{kimi dolo~bami, polo`ajem poslancev, delovanjem

parlamentov in podobno.

Raziskovalni sektor je bil konstituiran 1.aprila 1998, maja 1998 pa je bil na {tudijskem

obisku pri Znanstveno - strokovnih slu`bah nem{kega parlamenta. Obisk je predstav-

ljal realizacijo projekta iz programa Phare 1996.

2. Namen ustanovitve in delovanja raziskovalnega sektorja

Raziskovalni sektor dr`avnega zbora je bil ustanovljen z namenom, da se zagotovijo

natan~ne in politi~no nevtralne informacije ter podatki za udele`ence zakonodajnega

postopka v dr`avnem zboru (delovna telesa, poslanci), za pripravo ob~asnih analiz

u~inkovitosti dela parlamenta in njegovih delovnih teles ter predstavitvi dela parlamen-

ta in njegovih zna~ilnosti v posameznih obdobjih.

Raziskovalni sektor bo selekcioniral, analiziral, po potrebi tudi zbiral informacije, ki

so odlo~ujo~e, tako da bo vsak poslanec lahko hitro dobil vpogled v problematiko, ki

ga zanima, v razvoj na dolo~enih podro~jih, na~ine razre{evanja podobnih problemov

v tujini.

S to~nostjo in politi~no nevtralnostjo informacij bo prispeval k avtonomiji in neodvi-

snosti parlamenta.

Raziskovalni sektor bo pripravljal informacije z vseh podro~ij dru`benega `ivljenja,

stalno aktualizirane, koncizne in oblikovane ter predstavljene tako, da bodo poslanci
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la`je oblikovali mnenja in odlo~ali. Informacije morajo odra`ati vse pomembne vidike;

ena bistvenih lastnosti informacij mora biti njihova pravo~asnost.

Temeljni pristop pri delu raziskovalnega sektorja so znanstvene metode dela; infor-

macije, ki jih sektor daje, morajo vsebovati najnovej{a dognanja stroke na dolo~enem

podro~ju, kar pa ne pomeni, da bo sektor opravljal temeljne raziskave na posameznih

podro~jih, temve~ bo najnovej{e dose`ke in rezultate znanstvenih raziskav spremljal in

jih v primerni obliki posredoval poslancem.

Raziskovalni sektor bo stalno sodeloval s strokovnimi in znanstveno raziskovalnimi

institucijami v Sloveniji in po potrebi tudi v tujini, s posameznimi resornimi ministrstvi

in drugimi vladnimi organi ter z drugimi institucijami, ki prou~ujejo oziroma spremljajo

dogajanje in razvoj po posameznih podro~jih;

Raziskovalni sektor bo svojo dejavnost izvajal na dva na~ina:

• pripravljal raziskovalne projekte po naro~ilu dr`avnega zbora, delovnih teles dr`av-

nega zbora, poslancev in generalnega sekretarja dr`avnega zbora;

• po lastni presoji izbral dolo~eno tematiko in jo strokovno obdelal ter z rezultati sez-

nanil vse poslance.

3. Na~ela delovanja raziskovalnega sektorja

Raziskovalni sektor Dr`avnega zbora RS je organizacijsko lo~en od sekretariatov od-

borov. Osnovno vodilo pri delu sektorja bo strokovno spremljanje problematike, ki iz-

haja iz posameznih zakonodajnih projektov, ki so v delovnem programu parlamenta in

priprava informacij razli~nih vsebin, vezanih na vsebino teh projektov, za poslance. Ra-

ziskovalni sektor pa bo izvajal tudi naro~ila delovnih teles dr`avnega zbora, v kolikor

bodo na odboru sprejeli sklep, naj sektor izdela ustrezno {tudijo. Raziskovalni sektor pa

ne bo izdeloval oziroma pripravljal informacij, ki jih lahko izdelajo strokovne slu`be

odborov - sekretariati odborov.

Raziskovalni sektor ne bo pripravljal besedil zakonskih predlogov in pravilnikov ter

ne bo izvajal pravnega svetovanja.

Na~ela delovanja raziskovalnega sektorja:

• vsebinska povezanost z zakonodajnimi projekti - na voljo vsem poslancem kot po-

mo~ pri opravljanju njihove temeljne funkcije - sprejemanje zakonov in kontrole nad

njihovim izvajanjem;

• politi~na nevtralnost - prikaz vseh relevantnih vsebin in vidikov;

• strokovnost - uporaba znanstvenih metod obravnave, navedba virov. Izdelki morajo

biti kratki in zgo{~eni, upo{tevati morajo vse bistvene vidike. Opisati je treba vse mo-

go~e alternative brez favoriziranja kateregakoli ukrepa in s tem omogo~iti poslancem
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vpogled v razli~ne opcije. V primeru ovrednotenja posameznih re{itev je treba jasno

navesti, da gre za subjektivne ocene;

• ustrezna predstavitev za namene in potrebe parlamenta - izdelki raziskovalnega

sektorja so pripravljeni na podlagi naro~il uporabnikov in pripravljeni posebej zanje.

Informacija mora biti pripravljena hitro in zadostiti potrebam poslancev, ki izhajajo iz

zakonodajnega procesa. Izdelki raziskovalnega sektorja niso sami sebi namen, tem-

ve~ je naloga tega sektorja, da poslancem priskrbi hitro in kvalitetno informacijo, ki

jim bo pomagala pri oblikovanju odlo~itev v parlamentu;

• aktualnost in ro~nost informacij - v ustrezni obliki in hitro;

• zaupanje, zaupnost in javnost. Ko bo raziskovalni sektor sprejel naro~ilo poslanca,

ne bo ve~ navajal imena naro~nika, temve~ bo naro~ilo projekt sektorja, ki pa ga bo

izdelal za konkretnega poslanca. Sektor bo vse svoje izdelke objavil v ra~unalni{ki

mre`i dr`avnega zbora, ob~asno tudi kot posebno tiskano izdajo.

• povezovanje s strokovnimi in znanstvenimi institucijami in dostopnost do ~imve~je-

ga {tevila podatkovnih baz razli~ne vrste (pravnih, ekonomskih, statisti~nih, internet

itd.). Pomembno je tudi sodelovanje s strokovnjaki, ki delajo na posameznih ministrs-

tvih, sodelovanje s strokovnimi sodelavci odborov in pretok informacij o problemati-

ki po posameznih podro~jih in o predvidenih projektih;

• stalno strokovno izpopolnjevanje sodelavcev raziskovalnega sektorja.

4. Izdelki raziskovalnega sektorja - oblike in vsebina dela

V Raziskovalnem sektorju Dr`avnega zbora RS bomo pripravljali naslednje oblike

izdelkov:

• OP - opredelitev pojmov

• DP - dokumentacija s povzetki (zbrana gradiva iz dokumentacije, interneta in drugih

informacijskih virov s kratkimi povzetki vsebine)

• PO - podatki (posredovanje dolo~enih strokovno zahtevnej{ih podatkov, ki jih bomo

pridobili pri ustreznih institucijah- npr. statisti~ni podatki)

• IN - splo{na informacija o dolo~enem problemu - kratek prikaz

• PP - primerjalni prikaz

• AN - {tudija - analiza.

Raziskovalni sektor bo pripravljal tudi aktivne informacije, ki bodo po obliki pred-

stavljale "opredelitve pojmov" in "splo{ne informacije o dolo~enem problemu".

Naro~anje bo potekalo pisno z obrazcem in preko elektronske po{te v okolju Lotus

Notes.
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5. Pravilnik

Delo Raziskovalnega sektorja dr`avnega zbora bo dolo~eno s pravilnikom, ki je v os-

nutku `e pripravljen.1

6. Viri pridobivanja informacij

Poleg gradiv, ki jih bo raziskovalnemu sektorju lahko posredoval dokumentacij-

sko-knji`ni~ni oddelek, je treba tudi:

• vzpostaviti stike z vsemi ministrstvi za pridobivanje aktualnih informacij s posamez-

nih podro~ij, ki jih ministrstva pokrivajo, in za dostop do gradiv, ki jih pripravljajo v

ministrstvih,

• zagotoviti dostope do nekaterih baz podatkov - komercialnih in nekomercialnih. V

bodo~nosti se bo treba tudi odlo~iti, ali je nujno zaposliti nekoga, ki bo usposobljen

posebej za iskanje po bazah podatkov;

• vzpostaviti stike in na~elne dogovore za sodelovanje z dokumentacijami in knji`nica-

mi v Sloveniji - npr. z dokumentacijo ustavnega sodi{~a, knji`nico Ekonomske fakul-

tete v Ljubljani in morda v Mariboru, z Narodno in univerzitetno knji`nico v Ljubljani,

s knji`nico Pravne fakultete v Ljubljani, z gospodarskim registrom, Gospodarsko

zbornico Slovenije;

• uporabljati internet;

• imeti dostop do zakonodaje EU - CELEX;

• dostop do nekaterih nacionalnih zakonodaj (npr. nem{ke zakonodaje IURIS);

• vzpostaviti poti za dostop do podatkov OECD, Sveta Evrope, Raziskovalnega sektorja

Evropskega parlamenta, Evropskega sodi{~a za ~lovekove pravice;

• v primeru potrebe vzpostaviti stike s posameznimi tujimi ambasadami v Sloveniji;

• uporabiti mo`nosti, ki jih daje mednarodno zdru`enje parlamentarnih knji`nic in do-

kumentacij - IFLA in preko korespondentov posameznih nacionalnih parlamentov

pridobivati podatke, ki jih lahko parlamenti dajejo.

Vsak raziskovalec si bo oblikoval tudi svojo priro~no dokumentacijo (npr. vise~e

mape, datoteke na PC).
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7. Potrebni tehni~no - organizacijski ukrepi

Raziskovalni sektor mora v dogovoru z informacijsko - dokumentacijskim sektorjem

pripraviti posebno bazo v okolju Lotus Notes, v kateri bo sektor objavljal vse svoje iz-

delke.2 Ti bodo shranjeni tudi v Dokumentacijsko - knji`ni~nem oddelku dr`avnega

zbora.

V sektorju pa bo izoblikovana priro~na ra~unalni{ka in ro~na datoteka izdelkov sek-

torja, ki bodo razporejeni po:

• strokovnem podro~ju (npr. ekonomija, socialne zadeve, notranje zadeve, varstvo

okolja...),

• geslih (v za~etku na podlagi geslovnika, ki je v uporabi v dokumentacijsko -

knji`ni~nem oddelku, kasneje na podlagi geslovnika, temelje~ega na Evro-vocu),

• avtorjih.

V bli`nji prihodnosti bo treba tudi sprejeti odlo~itev o objavljanju izdelkov raziskoval-

nega sektorja tudi v tiskani publikaciji.3

III. NALOGE RAZISKOVALNEGA SEKTORJA IN PRIKAZ PO
PODRO^JIH

Raziskovalni sektor dr`avnega zbora pokriva naslednja podro~ja:

• gospodarstvo, finance, davki, mednarodni ekonomski odnosi, kmetijstvo (Tatjana

Kra{ovec, mag. Igor Zobavnik),

• socialni sistemi (socialna varnost, delo, dru`ina, izobra`evanje, znanost, zdravstvo,

{port, kultura (Jurij [inkovec, dr. Sa{o Gazdi}),

• pravni in politi~ni sistem (Katarina Kralj, Katarina @agar),

• varstvo okolja (dr. Branka Berce - Bratko),

• mednarodni odnosi in mednarodne organizacije ({e nezasedeno).

Prednostne naloge dr`avnega zbora v prihodnjem obdobju (do konca mandata oziro-

ma do vklju~itve Slovenije v Evropsko unijo) bodo v veliki meri dolo~ene s procesi, ki

bodo pogojeni s prilagajanjem slovenske zakonodaje veljavni ureditvi v Evropski uniji
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2 Informacijsko bazo izdelkov raziskovalnega sektorja lahko uporabniki ra~unalni{kega sistema Lotus Notes v

Dr`avnem zboru uporabljajo od 24.12.1998. (opomba urednika)

3 Pri~ujo~i zbornik predstavlja realizacijo tega predloga. (opomba urednika)



in z dokon~anjem procesa usklajevanja zakonodaje s slovensko ustavo.Ve~ji del reform

in ukrepov sicer izhaja iz zahtev EU, hkrati pa je njihova uveljavitev nujna tudi z vidika

utrditve demokrati~nega politi~nega sistema v Sloveniji, uveljavitve tr`nega gospodars-

tva in pospe{enega gospodarskega in dru`benega razvoja ter umestitve Slovenije v so-

dobne svetovne procese.4
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I.

EKONOMSKO

PODRO^JE



Dr`avna pomo~ javnim medijem v Zahodni Evropi*

Geslo: Dr`avna pomo~; Mediji; Evropa

I. UVOD

Navedeni pregled po dogovoru z naro~nikom obsega le tiskane medije. Poudarek je

dan dr`avni pomo~i dnevnemu tisku. Vklju~ene so vse dr`ave ~lanice Evropske unije

ter [vica in Norve{ka.1

"Dr`avna pomo~" tiskanim medijem oziroma dnevnemu tisku je lahko v razli~nih

oblikah:

1. Neposredna pomo~ v obliki subvencij oziroma dotacij za teko~e poslovanje;

2. Dav~no ugodnej{a obravnava tiskanih medijev, ki ima lahko obliko:

• ni`je stopnje davka na dodano vrednost (DDV) za nekatere proizvode oziroma stori-

tve, ki so bistvenega pomena za tiskane medije (to so: prodaja, tisk, tiskarski stavek,

ogla{evanje in zunanja oprema),

• ni`je stopnje davka na dobi~ek dru`b, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo;

3. Nekatere ugodnosti (subvencije, ni`ja obrestna mera) pri investiranju v tej

dejavnosti.

• dolo~ene "ra~unovodske" ugodnosti;

4. Posebni popusti pri uporabi komunikacijske in transportne infrastrukture (to so:

po{ta, `eleznica, telefon, telegraf in teleks).

II. UREJANJE PODRO^JA TISKANIH MEDIJEV NA RAVNI EU

Mediji so v zakonodaji EU omenjeni v povezavi s svobodnim gibanjem blaga, storitev,

oseb in ustanavljanjem podjetij (Paraschos str. 25). V EU obstaja splo{en konsenz glede

bistvenih na~el, kot so pluralizem ter svoboden in enakopraven dostop do virov infor-

macij. Mediji pa niso samo vir {tevilnih oblik informacij, ampak tudi eden od osnovnih

virov izobra`evanja in pre`ivljanja prostega ~asa. Mediji na splo{no in tudi tiskani medi-

ji so torej nekaj ve~ kot samo ekonomski, informacijski ali kulturni proizvod.2
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1 Podatki v prilogi tega pregleda na voljo tudi za druge dr`ave.



Znotraj EU je opaziti problem koncentracije medijev (ki je ekonomski proces) na-

sproti `eljnemu pluralizmu. Leta 1992 je iz{la "zelena knjiga": Pluralizacija in medijska

koncentracija na notranjem trgu - ocenitev potreb za akcijo skupnosti. Knjiga kot enega

mo`nih na~inov re{evanja problema koncentracije priporo~a, da bi dr`avljani spodbu-

dili svoje nacionalne dr`ave, da bi pravno zagotovile ve~jo transparentnost lastni{tva

nad mediji in nadzora. Ekonomski in socialni odbor je leta 1993 podprl drugo opcijo, ki

terja od EU posebne omejitve lastni{tva medijev, tako znotraj posameznih dr`av, kot

tudi mednarodno (znotraj EU). Komisija ni sprejela stali{~a do teh predlogov in jih v

bli`nji prihodnosti tudi ne bo, ker se `eli izogniti sprejetju posebnih konkuren~nih pra-

vil, ki bi zahtevala harmonizacijo med dr`avami ~lanicami, ker je to dolgotrajna in

te`avna naloga. (Paraschos, str. 182)

Cilj EU je torej ohranjati pluralizem in zagotavljati pravno varnost za investitorje v ta

sektor ter zato prepre~evati koncentracijo, ki bi ta pluralizem ogro`ala in proti kateri

se ne da ukrepati v okviru veljavnih pravil konkuren~nega prava.

Ohranjanje pluralizma vklju~uje "politiko, ki pospe{uje razpr{enost virov financira-

nja medijev kot enega od sredstev za promocijo pluralizma medijev in pove~anja kon-

kuren~nega okolja v Evropi" in ".. ~e bo potrebno, spro`i postopke proti medijski kon-

centraciji, ki je {kodljiva za pluralizem in neodvisnost medijev" (Paraschos, str. 183).

Vendar so ti cilji EU zaenkrat zgolj deklarativni, izra`eni v mnenjih razli~nih njenih

institucij in niso preneseni v zakonodajo EU, tako da je urejanje podro~ja dr`avne po-

mo~i tiskanim medijem v rokah posameznih nacionalnih dr`av.

Ob tem je potrebno poudariti, da je pomemben dejavnik, ki zavira koncentracijo me-

dijev, poleg pomo~i le-tem tudi urejanje (omejevanje) lastni{tva medijev, ki pa ni pred-

met tega pregleda.3

Davek na dodano vrednost (DDV)

Direktiva Evropske skupnosti na podro~ju DDV (77/388/EEC) iz maja 1977, ki je bila

{e ve~krat dopolnjena, predvideva standardno stopnjo DDV v vi{ini vsaj 15% ter eno ali

dve zni`ani stopnji (za vsaj 5%), ki so dovoljene za blago in storitve socialnega ali kul-

turnega namena.
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2 Sooblikujejo dolo~en pogled na svet in imajo zato tudi politi~nen vpliv, kar velja tudi v primeru, da mediji ne

izra`ajo specifi~ne politi~ne identitete in se deklarirajo kot nestrankarski.

3 Pri tem se urejuje (omejuje): lastni{tvo na splo{no, lastni{tvo tujih oseb, povezano lastni{tvo, strukturo last-

ni{tva in njegovo koncentracija. V prilogi 5 je tabela, ki prikazuje ali se to podro~je v posameznih dr`avah ureja ali

ne.



Ni~elne in zelo nizke stopnje (pod 5%), ki so obstajale do 1.1.1991, so lahko obstajale

na podlagi ~lena 28(2) po pravilu do leta 1997. (Common VAT scheme str.2)

Ta direktiva torej omejuje svobodo ~lanic pri odlo~anju o stopnjah DDV, ki so po-

membne za tiskane medije. V nadaljevanju pregleda po posameznih dr`avah bo razvid-

no, da so izjemoma uporabljale stopnjo 0 DDV tudi v letu 1997.

III. PREGLED DR@AVNE POMO^I TISKANIM MEDIJEM PO
POSAMEZNIH DR@AVAH ZAHODNE EVROPE

Bistvena vira pregleda sta: Primerjava nacionalnih poro~il o koncentraciji medijev, ki

jo je pripravil Odbor ekspertov pri Svetu Evrope in knjiga Svetovni trendi pri tiskanih

medijih, ki jo je izdalo Svetovno zdru`enje ~asnikov.4 Sistem pomo~i je predstavljen po

{tirih skupinah pomo~i (po {tirih to~kah), ki so bile predstavljene v uvodu. ^e posamez-

na oblika pomo~i v dolo~eni dr`avi ne obstaja, je ta to~ka pri pregledu po posameznih

dr`avah izpu{~ena.

Pri nekaterih dr`avah, ki imajo bolj razvit sistem dr`avne pomo~i, je ta tudi podrobne-

je prikazan.

Avstrija

1. Na osnovi posebnega zakona o dr`avnih subvencijah tiskanim medijem (Pres-

seförderungsgesetz) iz leta 1985 obstajajo subvencije za tednike in za nekatere dnevni-

ke, ki so sposobni izpolniti posebne kriterije. Tudi publikacije, ki izhajajo najmanj {tiri-

krat letno, lahko zaprosijo za subvencije. Trenutno jih prejemajo vsi dnevniki.

Avstrijski ~asopisi lahko zaprosijo poseben odbor, bodisi za splo{no ali posebno sub-

vencijo. Posebna subvencija je dostopna malim dnevnikom, ki imajo manj kot 15% bral-

cev in v svoji vsebini manj kot 22% ogla{evalskih strani.

mio Ash

1993 1994 1995 1996 1997

Splo{na subvencija 106 105 106 100 92

Posebna subvencija 174 172 173 165 152

Skupaj 280 277 279 265 244
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vira v besedilu zato nista posebej citirana, so pa citirani drugi viri.



2. DDV na prodajo je 10% (standardna stopnja DDV je 20%).

Obstaja dodaten 10% davek na ogla{evanje (to je dodatna obremenitev tiskanih

medijev).

3. Na obmo~ju Dunaja obstaja mo`nost preferen~nih posojil.

4. Po{tne tarife za ~asopise in revije so zni`ane od 50-60%, popust pri telefonu obstaja

v vi{ini 33%.

Belgija

Flamska skupnost

1. Zakon, ki je bil sprejet leta 1979, varuje razli~nost tiskanih medijev. Dekret ureja

za{~ito razli~nosti mnenjskega tiska. Zakon je bil dopolnjen v letih 1980 in 1990. Kriteri-

je za ureditev subvencije urejajo podzakonski akti.

mio BF

993 1994 1995 1996 1997

Skupaj subvencije 94 94 94 94 94

2. DDV na prodajo je 0, (standardna stopnja DDV je 21%).

4. Popusti:

• pri po{ti 50-60% za ~asopise in revije (dnevnike, tednike in mese~nike); nekomercial-

ne publikacije imajo {e ve~je popuste, kot ~asopisi,

• na `eleznici 75% za prevoz novinarjev,

• pri telefonu 50% za po{iljanje uredni{ke kopije znotraj Belgije.

Valonska (francoska) skupnost - ni subvencij.

Danska

2. DDV na prodajo je 0, (standardna stopnja DDV je 25%).

3. Obstaja dr`avna pomo~, ki jo dodeljuje Institucija za financiranje tiska (Pressens Fi-

nansieringsinsitut), kjer ~asopisi lahko zaprosijo za za~asno finan~no pomo~ zaradi ne-

nadnih te`av, reorganizacije ali kot pomo~ pri pobudi za ustvarjanje novega medija.

(Helle Nissen Krusse, str. 3).

4. Obstajajo popusti na po{ti po posebni tarifi za distribucijo ~asopisov (natan~na

kvantifikacija ni mo`na).
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Finska

1. Dr`avne subvencije tisku obstajajo od leta 1971. Del dotacije (53%) razdeljuje vlada

na predlog dr`avnega odbora. Ostalih 47% prejemajo publikacije politi~nih strank.

mio FM

1993 1994 1995 1996 1997

Skupaj subvencije 100 90 80 80 75

2. DDV na prodajo je 0%, vendar le za naro~nike (teh je 89%), ne pa za posami~no

prodajo, (standardna stopnja DDV je 22%).

Francija

V Franciji podro~je subvencioniranja ureja dekret 86-616 in dopolnitev le-tega 98-714

(Décret instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et géné-

rale á faibles ressources publicitaires).

Francoski sistem distribucije `e od leta 1947 skrbi za za{~ito pluralnosti, pri ~emer

upo{teva tri osnovna na~ela: svobodo, enakost in pravi~nost (nepristranost). Na voljo

so distribucijske slu`be (zadruge), v katerih ima vsak tiskani medij en glas, kar zagotav-

lja enakopravnost distribucijske mre`e in s tem tudi za{~ito pluralizma. Obstajajo trije

skladi za pluralizem tiska: prvi podpira tedenski regionalni in lokalni tisk; drugi nacio-

nalne dnevnike, katerih dohodek od javnega ogla{evanja je manj{i kot 25% njihovega

celotnega prora~una in tretji regionalne in lokalne dnevnike, pri ~emer je kot merilo

upo{tevan najve~ji dovoljeni obseg njihovega ogla{evanja.

Od leta 1934 lahko novinarji (tiskanih medijev) odbijejo 30% svoje pla~e (do meje

50,000 FF) od svojega obdav~ljivega dohodka. Ta olaj{ava se ukinja. (Guardian

16/10/1996 str.12 - Reuters)

1. Dr`avna pomo~ tisku je zna{ala leta 1997 249 mio FF in bo predvidoma zna{ala 246

mio FF v letu 1998. Najve~ji dele` predstavlja pomo~ pri `elezni{kem transportu (140

mio FF v letu 1997 in 95 mio FF v letu 1998).

mio FF

993 1994 1995 1996 1997

Skupaj dr`avna pomo~ 281 272 264 32 249

2. DDV na prodajo je 2,1%, na tiskarski stavek 5,5%, pri tisku je standardna stopnja

20,6% zmanj{ana na 5,5%, ~e sta papir in barva v ra~unu skupaj s tiskanim delom.
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3. Obstaja poseben sklad za investicije (na podlagi splo{nega dav~nega zakona).

Ta zakon iz leta 1945 v 39. ~lenu zagotavlja sistem, ki pomeni oprostitev od obdav~e-

vanja sredstev za investiranje v opremo in druge pripomo~ke. Izjeme so naslednje:

• sredstva izlo~ena med finan~nim letom za investicije v opremo in druge pripomo~ke,

ki so nedvomno nujne za delovanje ~asopisa,

• sredstva izlo~ena v rezerve za naknadne tovrstne investicije.

^asopisne dru`be lahko tudi oblikujejo rezervni sklad (ki ni obdav~en) znotraj na-

slednjih omejitev:

• 30% dobi~ka od nednevnih publikacij,

• 80% dobi~ka od vseh dnevnikov in regionalnih tednikov, ki imajo promet manj{i kot

50 mio FF.

Rezervi sklad se lahko uporablja samo za financiranje dela stro{kov opreme in drugih

pripomo~kov znotraj naslednjih omejitev:

• 40% povpre~nih proizvodnih stro{kov nednevnih ~asopisov,

• 90% povpre~nih proizvodnih stro{kov vseh dnevnikov in regionalnih tednikov.

Po letu 1986 ~asopisne dru`be lahko uporabljajo sklad za razvoj elektronskih infor-

macijskih storitev. Od leta 1997 se lahko sklad uporablja tudi za:

• pridobitev zemlji{~a in ve~inskih dele`ev v tiskarskih dru`bah, ki uporabljajo distri-

bucijske slu`be (zadruge),

• podatkovne baze iz informacij, ki jih proizvajajo ~asopisi ali publikacije,

• nabavo opreme, ki je potrebna za izkori{~anje teh podatkov.

Finan~ni zakon iz leta 1997 je odlo`il prenehanje veljavnosti 39. ~lena splo{nega

dav~nega zakona do leta 2001.

4. Popusti: na po{ti in drugem transportu so 50% (splo{en rabat na celotne transport-

ne stro{ke), pri telefonu in pri pri telegrafu 50%, na `eleznici 70% in pri faksu zna{ajo

40%.

Gr~ija

1. Neposredne subvencije dobivajo le majhni lokalni ~asopisi. O tem odlo~a ministrs-

tvo za tisk in medije brez prisotnosti javnosti.

2. DDV na prodajo je 4% (standardna stopnja DDV je 18%).
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Obstaja {e dodaten 20% davek na ogla{evanje (dodatna obremenitev tiskanih

medijev).

3. Zakon 1262/82 skrbi za razli~ne spodbude. Zakon 1892/90 daje izdajateljem dnev-

nih ~asopisov mo`nost kori{~enja dr`avnih subvencij za investicije, ki so ve~je od

370.000 $. Investitor mora vpla~ati vsaj 35% v denarju in si lahko sposodi do 40%. Dr`a-

va prispeva do 25% in lahko tudi subvencionira posojilno obrestno mero z enakim od-

stotkom.5

4. Popusti pri telegrafu in pri teleksu so 50%. Obstaja tudi zmanj{ana po{tnina za ~aso-

pise in revije po posebni lestvici.6

Vsakemu ~asopisu je dovoljeno zmanj{ati mese~ne stro{ke telefona na osnovi prome-

ta po posebni lestvici.7

Irska

2. DDV na prodajo je 12,5%, (standardna stopnja DDV je 21%).

Davek na dobi~ek za izdajatelje ~asopisov je 10%. Obi~ajna stopnja tega davka je 38%

do 31.3.1997 in 36% od 1.4.1997.

Italija

1. Pri tiskanih medijih je do leta 1987 obstajala mo`nost subvencioniranja za neprofit-

ne proizvajalce, novinarske zadruge, ~asopise jezikovnih manj{in in strankarske ~aso-

22

5 Subvencionirani del investicije ne more biti amortiziran ob dobi~ku.

6 Max. te`a kopije (v g) Zmanj{anje cene v %

Lokalni ~asopisi Regionalni ~asopisi

do 20 80,0 90,0

nad 20-100 78,8 89,4

nad 100-250 71,7 85,8

nad 250-500 61,0 80,5

nad 500-1000 53,3 76,7

nad 1000-2000 25,0 62,5

7 Povpre~na mese~ni promet Odbitje enot

110,000 - 500,000 17,500

500,001 - 1,200,000 35,000

1,200,000 - 4,200,000 52,000

4,200,000 + 105,000



pise. Neposredne splo{ne subvencije so tedaj prenehale in so na voljo samo ~asopisom,

ki so povezani s parlamentarnimi strankami.8 Obstaja dolo~ena (fiksna) in dodatna (va-

riabilna) subvencija, ki je odvisna bolj od natisnjene kot prodane koli~ine9.

2. DDV na prodajo, tisk in tiskarski stavek je 4% (standardna stopnja DDV je 20%).

Za prostor, kjer prodajajo ~asopise in revije, ni potrebno pla~evati posebnega lokal-

nega davka za ogla{evanje na prostem.10

Prihodki v ju`ni Italiji so prosti lokalnih davkov na prihodek, kadar so investirani v

enako aktivnost (zakon {t. 64 iz 1.3.1986, ~len 14), kar velja tudi za ~asopisna podjetja.

3. Posredne subvencije dru`bam za kapitalske investicije so v obliki posojil z subven-

cionirano obrestno mero (3,25% namesto 6,55%) na voljo pri finan~nih institucijah, ki

dobijo za to nadomestilo od dr`ave. Mo`nost subvencioniranja obrestne mere je dana

tako za stroje, kot tudi za poslovne stavbe. Vsi kriteriji so dolo~eni na osnovi objektivnih

pogojev z zakonom. Tak{na posojila pa ne smejo presegati 15 bio ITL in morajo biti od-

pla~ana v desetih letih.

4. Popusti:

• na po{ti: ~asopisi, ki vsebujejo manj kot 45% ogla{evanja lahko zahtevajo 35-45% po-

pust pri po{tnih storitvah odvisno od te`e,

• telefon in teleks 50%.
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8 Sedem dnevnikov, ki jih izdajajo politi~ne stranke, je pre`ivelo samo zaradi prejemanja dr`avnih subvencij. Po

{tudiji raziskovalnega in{tituta Eurispes, so bile njihove skupne izgube v letu 1991 97 mld ITL, medtem ko so bili

skupni prihodki samo 69 mld ITL. "L'Unita," glasilo biv{e Komunisti~ne stranke, je imelo najve~ji primanjkljaj v vi-

{ini 47 mld ITL, sledi glasilo Socialisti~ne stranke "Avanti" (15,4 mld L primanjkljaja) in glasilo Kr{~ansko demo-

kratske stranke "Il Popolo" (9,9 mld ITL primanjkljaja). "La Voce Repubblicana", uradno glasilo Republikanske

stranke, je imelo 3.562 ITL izgube na vsak prodan izvod, dr`ava je pla~ala 2.601 ITL za izvod. "Il Secolo d'Italia",

glasilo skrajno desne stranke Socialno gibanje Italije, je izgubilo 3.280 ITL in prejelo pribli`no 1.800 ITL na izvod.

Samo "L'Unita" in "Il Manifesto" (ki je bil vklju~en v raziskavo, ~eprav dejansko ne pripada nobeni stranki) imata

dejansko bralce na trgu. "Il Manifesto" bele`i stalen porast v prodaji po letu 1988 in je zmanj{al svoj primanjkljaj iz

5,3 mld ITL na 544 mio ITL. Vse dr`avne subvencije strankarskim ~asopisom so zna{ale v obdobju od 1988-1991

117 mld ITL, od tega 49,7 mld ITL v letu 1991. (Il Mondo C/C 3/96 17/5/93 str.80 - Reuters)

9 V primeru glasila "Avanti" je 71% tiskanih izvodov neprodanih, pri "Il Popolo" 53,1% in pri "Il Secolo d'Italia"

63%. (Il Mondo C/C 3/96 17/5/93 p.80 - Reuters)

10 Obi~ajno ogla{evanje na prostem je obdav~eno s takso med 16,000 L in 32,000 L za kvadrastni meter letno

(obstaja 5 razredov, ki so odvisni od {tevila prebivalcev dolo~enega kraja). Svetlobno ogla{evanje je obdav~eno s

{tirikratno navedeno vsoto. Za zvo~no ogla{evaje je potrebno osnovni taksi dodati {e 250%.



Luksemburg

1. Neposredno dr`avno podporo dobivajo 4 dnevniki in 4 tedniki.

mio LF

1993 1994 1995 1996 1997

Subvencije skupaj 60 63 74 75 78

2. DDV na prodajo je 3% in za ogla{evanje 12%, (standardna stopnja DDV je 15%).

4. Popusti - na po{ti velja posebna (ni`ja) tarifa.

Nem~ija

2. DDV na prodajo je 7% (standardna stopnja DDV je 16%).

4. Popusti na: po{ti 60,23% za tiskovine z osnovo 100 g za ~asopise.

Nizozemska

1. in 3. Neposrednih subvencij ni, vendar ~asopisi in revije lahko zaprosijo Tiskovni

sklad za subvencije za nove projekte. Ta sklad subvencionira in/ali daje posojila za poli-

ti~ne dnevnike in tednike po trenutni presoji.

2. DDV na prodajo je 6%, (standardna stopnja DDV je 17,5%).

Norve{ka

1. Leta 1966 so tiskani mediji zaprosili vlado za posebne ukrepe za izbolj{anje svo-

jega polo`aja. Podporo dnevnim ~asopisom so uvedli leta 1969 na podoben na~in,

kot so to prej naredili na [vedskem. Dr`avno pomo~ se je utemeljevalo s tem, da je

potrebna konkurenca za prepre~itev monopolov pri informacijah. Po letu 1969 so

dr`avno pomo~, v obliki neposrednih subvencij dali dolo~enim (t.i. "ranljivim") ~a-

sopisom. To so majhni ~asopisi s {tevilno konkurenco ali ~asopisi z majhno naklado.

Dr`avne pomo~i so nedvomno pomagale obdr`ati {tevilo konkuren~nih ~asopisov.

Kljub temu se {tevilo ~asopisov {e naprej zmanj{uje (povzeto po Einar Østgård, str 7

in 8).

Dotacije se dajejo ~asopisom z naklado manj kot 6000 izvodov, ki izhajajo ve~krat te-

densko in ~asopisom, ki izhajajo ve~ kot trikrat na teden in imajo ve~jo konkurenco v is-

tem mestu. Dotacije so odvisne od naklade, frekvence izhajanja in strukture konkuren-
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ce in so v letu 1997 zna{ale 203 mio Nkr. ^asopisi z letnim dobi~kom ve~jim od 2 mio

Nkr niso ve~ primerni za subvencije.

mio NKr

1993 1994 1995 1996 1997

Subvencije skupaj 207 205 202 200 203

2. DDV na prodajo in tiskarski stavek je 0, za ogla{evanje in ~asopisni papir 23% (se

refondira, standardna stopnja DDV je 23%).

Portugalska

2. DDV na prodajo in tisk je 5% (standardna stopnja DDV je 17%),

4. popusti na po{ti so 55-60%.

[vedska

Finan~no stanje dnevnega tiska je pod mo~nim uradnim nadzorom od leta 1960. Od

tedaj so sprejeli precej ukrepov za zaustavitev nadaljnje koncentracije lastni{tva in

olaj{av za ustanavljanje novih ~asopisov. Prvi ukrepi dajanja subvencij segajo v leto

1969. V letu 1994/95 so subvencije ~asopisom z "majhnim {tevilom bralcev" zna{ale 411

mio SEK. Te selektivne subvencije so zna{ale 3-4% neto (od prodaje in reklamnih) pri-

hodkov vseh {vedskih ~asopisov. Dodatne subvencije v vi{ini 73 mio SEK so bile dane

tistim ~asopisom, ki so sodelovali v skupni distribucijski mre`i. Subvencije ~asopisom z

nizko naklado pove~ujejo njihove povpre~ne prihodke za okoli 15%. Subvencije se fi-

nancirajo iz davkov na ogla{evanje. Po letu 1980 je bilo ve~ poskusov za za~etek nove-

ga ~asopisa. Vsi razen enega so propadli. Letne tiskovne subvencije so bile pla~ane od

leta 1977 400 revijam. Subvencije revijam so se iz razlogov omejevanja izdatkov dr`av-

nega prora~una ukinile leta 1986 (Swedish Institute, str. 2 in 3).

1. Neposredne subvencije so namenjene ~asopisom, ki so v te`avnem polo`aju na og-

la{evalskem trgu - to pomeni, da imajo manj kot 40% naro~nikov v ve~jih mestih ali

manj kot 25% v manj{ih podro~jih. Vsota je razli~na za velika in majhna mesta. Najve~ja

je okoli 56 mio letno. Dolo~en (fiksni) znesek se ra~una na 1000 kopij tedensko (okoli

200.000 SEK). Prevladujo~i ~asopisi na ogla{evalskem trgu so izklju~eni iz sistema pod-

por. Podpora pri distribuciji je dana vsem ~asopisom, ki izhajajo ve~ kot enkrat teden-

sko, pogoj pa je, da so ~lani skupne distribucijske mre`e, ki je odprta za vse ~asopise.

Vsota je regresivna: 0,981 SEK za izvod in navzdol do 0,491 SEK za najve~je ~asopise.
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(povzeto po Jens Cavallin) Pri dodeljevanju sredstev ima pomembno vlogo [vedski svet

za subvencije tisku (Presstödsnämnden).

Dr`avne subvencije so dane ~asopisom z majhnim pokritjem z namenom ohranjanja

pluralnosti. Subvencije so zna{ale 75 mio $ v letu 1997, vklju~no z manj{imi subvencija-

mi v vi{ini 10 mio$ za dnevnike, ki so del zdru`enega distribucijskega sistema. Posebna

ob~asna subvencija v vi{ini 7 mio $ letno se je za~ela z letoma 1997 in 1998 za ~asopise z

nizkim gospodinjskim pokritjem.

mio Skr

1993 1994 1995 1996 1997

Subvencije skupaj 518 488 480 515 539

V letu 1997 so neposredne subvencije zna{ale 539 mio Skr in so bile pla~ane izdajate-

ljem ~asopisov. Od tega je zna{ala podpora proizvodnji 86%. Tak{na podpora je dana

na osnovi obtoka ~asopisa, v najve~ji meri ~asopisom z obtokom pod 40% dolo~enega

trga. Distribucijska podpora, ki zna{a 14% neposrednih subvencij je locirana v kateriko-

li ~asopis, ki je udele`en pri skupnem distribucijskem programu. Neposredne subven-

cije pokrivajo pribli`no 3% celotnih stro{kov panoge.

2. DDV na prodajo je 6%, (standardna stopnja DDV je 25%).

Ob tem je potrebno poudariti, da pomeni pravica od{tevanja prihajajo~ega DDV de-

jansko "negativen" (-25%) za ~asopise. (Jens Cavallin)

Obstaja tudi dodatni 4% davek na ogla{evanje. Za svobodne ~asopise in revije je ta

davek 11%.11

3. Svet za pluralizem predlaga shemo za subvencijo tehni~nega in ekonomskega so-

delovanja med ~asopisi. Parlament odobrava dodatne subvencije (proizvodna podpo-

ra) z vidika ekonomskih te`av nekaterih ~asopisov.

[vica:

2. DDV na prodajo je 2%, (standardna stopnja DDV je 6,5%).

4. Popusti na po{ti so 15-30%.
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11 Ta davek so kritizirali tako v okviru tiska kot drugi mediji in vladni odbor je predlagal, da se ta davek opusti, o

~emer je bil dose`en tudi {irok konsenz. Vlada pa je imela te`ave pri alternativnem financiranju dr`avnega prora-

~una, saj je prihodek z naslova ogla{evalske takse zna{a kar 120 mio $. Tako je ta davek ostal v veljavi.



[panija

2. DDV na prodajo je 4%, (standardna stopnja DDV je 16%).

4. Popusti na po{ti so 52% (za tisk).

Zdru`eno kraljestvo (Velika Britanija).

2. DDV na prodajo je 0%, (standardna stopnja DDV je 17,5%).

Oprema se lahko amortizira po 25% stopnji letno.

IV. ZAKLJU^EK

1. Neposredna pomo~ v obliki subvencij oziroma dotacij za teko~e poslovanje

Od 17 preu~evanih dr`av:

• jih 7 neposredno subvencionira teko~e poslovanje tiskanih medijev (dnevnega tiska),

in sicer: Avstrija, Belgija (le za flamsko skupnost), Finska, Francija, Luxemburg, Nor-

ve{ka, in [vedska;

• v manj{i meri ga subvencionirajo 3 dr`ave: Italija in Nizozemska (glasila strank) ter

Gr~ija (majhne lokalne ~asopise);

• 7 dr`av neposredno ne subvencionira teko~ega poslovanja dnevnega tiskai in sicer:

Danska, Irska, Nem~ija, Nizozemska, Portugalska, [vica, [panija in Velika Britanija.

2. Dav~no ugodnej{a obravnava tiskanih medijev

Vse prou~evane dr`ave uporabljajo vsaj pri eni od petih skupin proizvodov in stori-

tev, ki so bistvenega pomena za tiskane medije, ni`jo stopnjo DDV.

Ve~ kot pri eni skupini uporabljajo ni`je stopnje DDV naslednje dr`ave: Francija, Itali-

ja, Luxemburg in Norve{ka.

Ni`jo stopnjo davka na dobi~ek, kot velja za druga podjetja, uporabljajo na Irskem.

3. Subvencije pri investiranju v dejavnost

Te subvencije, ki so lahko neposredne ali posredne (subvencioniranje obrestne

mere) oziroma nekatere "ra~unovodske" ugodnosti, se uporabljajo v naslednjih 6 dr`a-

vah: Danski, Franciji, Gr~iji, Italiji, Nizozemski ter deloma Avstriji.

4. Posebni popusti pri uporabi komunikacijske in transportne infrastrukture

Ti popusti so v uporabi v 11 od 17 dr`av, pri tem je 5 dr`av, kjer so ti popusti v veljavi

pri ve~ oblikah infrastrukture. Te dr`ave so: Avstrija, Belgija, Francija, Gr~ija in Italija.
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Neposrednih subvencij za teko~e poslovanje (to~ka 1) in posrednih ter neposrednih

subvencij za investicije (to~ka 3) se ne uporablja v naslednjih dr`avah: Irska, Nem~ija,

[vica, [panija in Velika Britanija. Na splo{no bi lahko zaklju~ili, da se nobene od oblik

subvencij ne uporablja v ve~jih dr`avah (z izjemo Francije), v eni od oblik pa se jih

uporablja v manj{ih dr`avah (z izjemo [vice in Irske). V vseh dr`avah se uporablja

vsaj ena ni`ja stopnja DDV za dolo~ene proizvode oziroma storitve. V ve~ini dr`av ve-

ljajo popusti pri uporabi komunikacijske in transportne infrastrukture.
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PRILOGE:

1. Stopnje DDV po razli~nih skupinah dejavnosti po dr`avah,

2. Drugi davki po razli~nih skupinah dejavnosti po dr`avah,

3. Popusti pri transportu in komunikacijah po razli~nih skupinah dejavnosti po

dr`avah,

4. Celoten obseg neposrednih subvencij po dr`avah v nacionalnih valutah in $,

5. Urejanje lastni{tva nad mediji po posameznih dr`avah.

Vir: WAN, 1998
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PRILOGA 1

S T O P N J E D D V

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr`ava Prodaja Ogla{evanje ^asopisni Nova Zunanja Nor-
malne stopnje

(%) (%) papir oprema sestava DDV
(%) (%) (%)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argentina 0 0 0 21 0 21 (*)
Avstrija 10 20 20 20 20 20
Avstralija 0 0 0 0 0 0
Belgija 0 21 21 21 21 21
Brazilija 2 (*) 2 0 18 5 18
Bolgarija 22 22 22 22 22 22
Kanada 7 7 7 7 7 7
Kolumbija 0 0 16 16 16 16
Hrva{ka 0 0 0 0 0 0
Ciper 0 8 8 8 n/a 8
^e{ka republika 5 5/22 (*) 22 22 22 5/22
Danska 0 25 25 25 25 25
Estonija 0/18 (*) 18 18 18 18 18
Finska 0/22 (*) 22 22 22 22 22
Francija 2.1 20.6 20.6 5.5 5.5 20.6
Nem~ija 7 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16
Gr~ija 4 18 18 18 4 18
Mad`arska 12 25 25 25 12 12/25
Indonezija 10 10 10 - - 10
Irska 12.5 21 21 21 21 21
Italija 4 20 4 20 4 20
Japonska 5 5 5 5 5 5
Luksemburg 3 12 15 15 15 15
Mongolija 10 0 0 0 0 0
Nizozemska 6 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Nova Zelandija 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Norve{ka 0 23 0 0/7(*) 0 23
Poljska 0 7/22 22 22 22 22
Portugalska 5 17 5 17 17 17
Slova{ka 6 23 6 23 - 6/23
Ju`na Afrika 14 14 14 14 14 14
Ju`na Koreja - 10 10 10 - 10
[panija 4 16 16 16 16 16
[ri Lanka 18 12 10 (*) - -
[vedska 6 25 25 25 25 25
[vica 2 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Tajska 0 10 10 10 10 10
Velika Britanija 0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
ZDA 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) glej poro~ilo dr`ave
Vir: WAN, 1998, str. 232
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PRILOGA 2

D R U G I D A V K I

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr`ava Na ogla{evanje Na lepljenje Na dobi~ek Dav~ne

plakatov olaj{ave
(%) (%) (%) (%)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argentina 0 0 30 (*)
Avstrija 10 0 34 0
Avstralija 0 0 0 0
Belgija 0 0 40.17 -
Kanada (*) - - -
Kolumbija 0 - 35 (*)
Hrva{ka 10 0 25 0
Ciper 0 0 20-25 (*) 0
^e{ka republika 0 0 39 0
Danska 0 0 38 0
Estonija (*) 0 26 0
Finska 0 0 28 0
Francija 0 0 33.3 (*)
Nem~ija 0 0 53 (*)
Gr~ija 20 0 40 (*)
Mad`arska 0.5 0 38 0
Irska 0 0 10 (*)
Italija (*) (*) 37 (*) (*)
Japonska 0 0 37.5* *
Malezija 5 0 28 0
Mongolija 0 0 15-40 (*) -
Nizozemska 17.5 17.5 35-40 (*) 0
Nova Zelandija 12.5 - (*) -
Norve{ka 0 0 - 0
Poljska 0 0 40 -
Portugalska 0 0 37.4 -
Slova{ka 0 0 40 *
Ju`na Afrika 0 0 35/42 (*)
[panija 0 0 35 0
[ri Lanka 10 20 - -
[vedska 4 0 28 0
[vica 0 0 - -
Velika Britanija 0 0 25-33 (*) 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) glej poro~ilo dr`ave
Vir: WAN 1998, str. 233
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PRILOGA 3

T R A N S P O R T I N T E L E K O M U N I K A C I J E

ZMANJ[ANJE PRISTOJBIN (POPUSTI)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr`ava Po{tne @elezni{ke Telefon Telegraf Telex Ostalo

pristojbine pristojbine
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argentina 0 0 0 0 0 0
Avstrija 50-60 0 33 0 0 0
Avstralija 0 0 0 0 0 0
Belgija (*) 75 50 0 0 0
Brazilija 0 0 0 0 0 0
Kanada 0 0 0 0 0 0
Kolumbija 0 0 0 0 0 0
Hrva{ka 0 0 0 0 0 0
Ciper 50 0 50 50 50 0
^e{ka republika 20-60 0 0 0 0 0
Danska (*) 0 0 0 0 0
Estonija (*) 0 0 0 0 0
Finska 0 0 0 0 0 0
Francija 50 70 50 50 - 40
Nem~ija 60.23 (*) 0 0 0 0 0
Gr~ija (*) 0 (*) 50 50 0
Mad`arska 0 0 0 0 0 0
Indija (*) 0 0 50 (*) (*) (*)
Indonezija 0 0 0 0 0 0
Irska 0 0 0 0 0 0
Italija 35-45 (*) 0 50 0 50 Ne
Japonska 78.5 0 0 0 0 0
Luksemburg (*) 0 0 0 0 0
Malezija 0 0 0 0 0 0
Nizozemska 0 0 0 0 0 0
Nova Zelandija 0 0 0 0 0 0
Poljska 0 0 0 0 0 0
Portugalska 55-60 0 0 0 0 0
Rusija 0 0 0 0 0 0
Slova{ka 0 0 0 0 0 0
Ju`na Afrika 0 0 0 0 0 0
Ju`na Koreja 33 40 30 0 0 0
[panija 52 (*) 0 0 0 0 0
[ri Lanka 0 0 0 0 0 0
[vedska 0 0 0 0 0 0
[vica 15-30 0 0 0 0 0
Tajska 0 0 0 0 0 0
Velika Britanija 0 0 0 0 0 0
ZDA 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) glej poro~ilo dr`ave
Vir: WAN 1998, str. 234
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PRILOGA 4

C E L O T N I Z N E S E K N E P O S R E D N I H S U B V E N C I J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr`ava 1993 1994 1995 1996 1997 (US$;mil) Teko~e

cene
1993-97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avstrija ({iling;milijon) 280 182 278 265 244 23.0 -12.99
Avstralija 0 0 0 0 0 0 -
Belgija (b. frank;

milijon) 94 94 94 94 94 3.1 0
Brazilija 0 0 0 0 0 - -
Ciper 0 0 0 0 0 0 -
^e{ka republika 0 0 - - - - -
Danska 0 0 0 0 0 - -
Estonija (krona:

milijon)* 10 14 16.6 30 32 2.7 220
Finska (marka:

milijon) 100 90 80 80 75 16.33 -25.00
Francija (frank;

milijon) 281.4 271.7 264.4 231.7 248.8 48.63 -11.58
Nem~ija 0 0 0 0 0 - -
Gr~ija 0 0 0 - - - -
Irska 0 0 0 0 0 - -
Italija (lira;

milijon) - - - - - - -
Japonska 0 0 0 0 0 - -
Luksemburg (frank;

milijon) 59.9 62.7 73.7 75.0 77.5 2.5 29
Mongolija - - - - - - -
Nizozemska - - - 0 0 - -
Nova Zelandija 0 0 0 0 0 - -
Norve{ka (krona;

milijon) 206.5 204.6 202.4 200.3 202.8 31.99 -1.76
Portugalska - 0 - 0 0 - -
Rusija (rubelj;

milijarda) 33.1 72.0 48.9 50.1 34.8 6.8 5.39
Slova{ka 0 0 0 0 0 - -
Ju`na Koreja 0 0 0 0 0 - -
[panija 0 0 - 0 0 - -
[vedska (krona;

milijon) 518 488 480 515 539 80.38 4.05
[vica 0 0 0 0 0 - -
Velika Britanija 0 0 0 0 0 - -
ZDA 0 0 0 0 0 - -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) glej poro~ilo dr`ave
Vir: WAN 1998, str. 235
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PRILOGA 5

L A S T N I [ T V O

PREDPISI O:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr`ava Lastni{tvu Tujem Navzkri`nem Strukturi Koncentraciji Na~rtovani

lastni{tvu lastni{tvu kapitala predpisi o koncentraciji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argentina ne ne ne ne (*) ne ne
Avstrija ne ne da (*) da da ne
Avstralija da (*) da (*) da (*) da(*) - -
Belgija ne ne da ne da ne
Brazilija da da (*) (*) da (*) da (*) da (*)
Kanada da da (*) ne ne ne ne
Kolumbija ne ne ne ne ne ne
Hrva{ka da ne ne ne ne ne
^e{ka
republika da ne da ne da da
Danska ne ne (*) (*) ne ne
Estonija ne ne da ne ne ne
Finska ne da ne da ne ne
Francija da da da da da da
Nem~ija (*) ne - (*) da ne
Gr~ija da da da da da da
Mad`arska ne ne da ne ne ne
Indija ne da da da (*) ne
Irska ne ne ne da (*) ne
Italija da da da da da da
Japonska da ne (*) da (*) ne
Luksemburg ne ne da ne ne ne
Mongolija (*) ne ne ne ne (*)
Nizozemska da ne da da (*) ne
Nova Zelandija ne ne ne da da ne
Norve{ka (*) da da da da da
Poljska da ne da da da da
Portugalska ne ne ne ne ne ne
Rusija da ne ne ne ne ne
Singapur da ne ne - - -
Slova{ka ne ne da ne ne -
Ju`na Afrika ne (*) da (*) (*) da
Ju`na Koreja ne (*) da ne ne ne
[panija ne (*) da ne ne ne
[ri Lanka da ne ne da ne (*)
[vedska ne ne da da ne da
[vica da ne (*) da da da
Velika
Britanija da ne (*) da da da
ZDA ne ne da ne da ne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) glej poro~ilo dr`ave
Vir: WAN 1998, str. 236
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Problematika hipotekarnih bank - nem{ka

ureditev*

Geslo: Banke; Hipoteke

I. UVOD

Na za~etku bomo definirali pojme: hipoteka, hipotekarno ban~ni{tvo in hipotekarne

banke. V nadaljevanju bo prikazana pomembnost vloge vrednostnega papirja zavaro-

vanega s hipoteko za razvoj hipotekarnega ban~ni{tva. Zelo na kratko bo predstavljen

mehanizem hipotekarnega ban~ni{tva v ZDA, osrednji del pa bo namenjen prikazu hi-

potekarnega ban~ni{tva v Nem~iji.

Osrednji del bo namenjen hipotekarnim bankam ter zastavnemu pismu, kot bistveni

instituciji in instrumentu delovanja sistema hipotekarnega ban~ni{tva v Nem~iji. V delu

o pravnem vidiku poslovanja nem{kih hipotekarnih bank so podani nekateri poudarki

iz zakona o hipotekarnih bankah, katerega slovenski prevod je tudi prilo`en. Na koncu

navajamo {e nekatere aktivnosti s podro~ja hipotekarnega ban~ni{tva, ki so v povezavi

s ~lanstvom Nem~ije v EU in uvedbo enotnega denarnega sistema.

II. DEFINICIJA POJMOV

Hipoteka ("mortgage" angle{ko, "HypothPque" francosko in "Hypothek" nem{ko) je z

nepremi~nim premo`enjem zavarovana terjatev. Hipotekarno posojilo ("mortgage

loan" angle{ko, "prLt sur hypotheque" francosko in "Hypothekardarlehen" nem{ko) je s

hipoteko zavarovano posojilo, to je upnikova terjatev. ^e dol`nik ne poravna svojih ob-

veznosti do upnika, le-tega lahko popla~a z izkupi~kom od prodaje nepremi~nine.1

V nem{kem jeziku pojem "Realkredit" pomeni dodelitev posojila na podlagi zavaro-

vanja z realnim (stvarnim) premo`enjem. Ekvivalent temu izrazu so tudi termini: "Bo-

denkredit", "Grundkredit" ali "Hypothekarkredit".2
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1 Ribnikar, str. 386

2 Mortgage credit in the EU, str. 86.



Hipotekarno ban~ni{tvo: Paketiranje hipotekarnih posojil, zavarovanih z realnim

premo`enjem, ki so prodana stalnemu investitorju, pri ~emer prodajalec opravlja stori-

tev za ~as trajanja posojila v zamenjavo za provizijo. Nastanek, prodaja in servisiranje

hipotekarnih posojil s strani podjetja ali posameznika.3

Hipotekarne banke - vrsta investicijskih bank, ki dajejo dolgoro~ne kredite na podlagi

zastave nepremi~nine. Od ostalih bank se razlikujejo po tem, da svoje kredite odobra-

vajo na podlagi nepremi~nin (zemlji{~a, zgradbe), a v dolo~enih primerih tudi na pod-

lagi premi~nih stvari (letala, ladje) in sicer dolgoro~no (od 10 do 30 let, v nekaterih pri-

merih tudi preko 30 let).4

Nem{ke hipotekarne banke so pomemben del ban~nega sistema te dr`ave.5 Pravno

podlago za njihovo delovanje predstavlja zakon o hipotekarnih bankah. Ta predpisuje

organizacijo, poslovne aktivnosti in tudi dr`avni nadzor nad zasebnimi hipotekarnimi

bankami. Pomemben je tudi splo{ni ban~ni zakon - zakon o bankah (Gesetz uber das

Kreditwesen).

III. VREDNOSTNI PAPIRJI KOT BISTVENI DEJAVNIK
ZMANJ[ANJA TVEGANJA POSLOVANJA HIPOTEKARNIH
BANK6

Hipotekarna posojila so v veliki meri stanovanjska posojila ali posojila za nakup hi{.

Dajejo se na dolgi rok - tudi na trideset in ve~ let. Dajejo jih komercialne banke, hranilni-

ce in posebne hipotekarne banke.

Ker dajejo posojila na podlagi vlog - predvsem kratkoro~nih - se s tem izpostavljajo

nevarnosti. Tr`na obrestna mera se v ~asu tveganja posojila spreminja. ^e se vi{a, mora-

jo banke, hranilnice in hipotekarne banke povi{ati pasivne obrestne mere pri nespre-

menjeni in na dolgi rok dolo~eni obrestni meri za hipotekarno posojilo. Finan~na insti-

tucija lahko zaide v izgubo in kon~no propade.

Nadalje lahko pride, ali prihaja do nenadnega ali postopnega odtoka sredstev iz ban-

ke ali finan~ne institucije nasploh. ^e ima v aktivi svoje premo`enjske bilance pred-

vsem hipotekarna posojila, zabrede v te`ave. Prisiljena bo prenesti hipotekarna posoji-

la na druge banke in/ali povi{ati obrestne mere za vloge. Tudi v tem primeru lahko zai-
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5 Ostale institucije nem{kega ban~nega sistema so razvidne iz priloge 1- opis ban~nega sistema v Nem~iji.

6 Povzeto po Ribnikar.



de v izgubo, kajti terjatve bo lahko prenesla na druge finan~ne institucije samo z diskon-

tom, a povi{ana obrestna mera za vloge pove~a njene stro{ke. Tradicionalno so

komercialne banke, hranilnice in hipotekarne banke dr`ale v svoji aktivi hipotekarna

posojila do konca - tudi po ve~ deset let. Niso bili neznani propadi finan~nih institucij

zaradi teh posojil, ~eprav so bila zavarovana.

Zaradi tega je v zvezi s hipotekami in hipotekarnimi posojili pomembna uvedba vred-

nostnih papirjev, zavarovanih s hipotekami ("mortgage debenture" ali "mortgage-bac-

ked bonds" po angle{ko, "hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibung" nem{ko in

"obligation hypothPcaire" francosko) ter uvedba sekundarnega trga, ki zagotavlja

tr`nost teh papirjev ("markateble mortgages"). Ta sprememba je privedla do pove~anja

ponudbe prihrankov za hipotekarna posojila, nadalje se je zni`ala obrestna mera za po-

sojilojemalce in povi{ala za posojilodajalce.

IV. KRATEK OPIS MEHANIZMA ZMANJ[ANJA TVEGANJA
HIPOTEKARNIH POSOJIL V ZDA7

Pri hipotekarnih posojilih gre za ne{teto posojilojemalcev, kar za posojilodajalce

predstavlja razli~no in nepoznano tveganje. Zaradi tega ni bilo mogo~e brez standardi-

zacije in/ali homogenizacije teh papirjev glede tveganja (in zatem, kar je preprostej{e,

glede zneska ali vrednosti in roka trajanja) vzpostaviti sekundarnega trga, to je ne bi

bilo mogo~e zagotoviti prenosnosti teh terjatev. Pri tej homogenizaciji je v ZDA odigrala

pomembno vlogo dr`ava.

V ameri{ki ureditvi je bistvo tr`nosti hipotekarnih posojil v naslednjem: tako imeno-

vani inciator ("originator") hipoteke - in to so komercialne banke, hranilnice in hipote-

karne banke - je v stiku s potencialnim posojilojemalcem. Nanj se obrne tisti, ki `eli do-

biti hipotekarno posojilo. Preden "inciator" posojilo odobri, predlo`i potencialno poso-

jilo dr`avni instituciji (agenciji) ali zasebni instituciji v zavarovanje. Gre za garancijo za

primer, ~e posojilojemalec bankrotira. ^e garant da garancijo, gre hipotekarno posojilo,

to je terjatev do posojilojemalca, zavarovana s hipoteko in garancijo dr`avne agencije

ali zasebne institucije, v "pool", ki ga organizira spet neka dr`avna ali zasebna instituci-

ja. Ta institucija, ki organizira "pool", ali neka druga, spet dr`avna ali zasebna institucija,

zagotovi nadaljnjo garancijo, in sicer pravo~asnega pla~ila obresti in odpla~ila glavnice.

Na podlagi teh terjatev, ki so zavarovane s hipoteko in imajo dvojno garancijo (za pri-

mer bankrota posojilojemalca in zatem {e za pravo~asno pla~ilo obresti in vra~ilo glav-
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nice), se izdajo vrednostni papirji. Gre za obveznice razli~nih vrst in zanje je zna~ilno,

da so skoraj popolnoma netvegane.

^eprav temelji tr`nost hipoteke, in sicer vrednostnih papirjev (obveznic razli~nih

vrst) izdanih na podlagi hipotekarnega posojila (terjatev do dol`nikov hipotekarnega

posojila), na u~inkovitosti hipoteke - upnik se lahko popla~a z izkupi~kom od prodane

nepremi~nine - sta za tr`nost teh papirjev odlo~ilni navedeni dve vrsti garancij (za pri-

mer bankrota in za pravo~asnost pla~ila).

Tako imajo dandanes finan~ne institucije, kot so hranilnice, komercialne banke in hi-

potekarne banke malo tradicionalnih hipotekarnih posojil, zaradi katerih bi jih lahko

bolela glava. Te institucije so predvsem "iniciatorji" hipotekarnih posojil in pozneje os-

tane pri njih sprejem pla~il anuitet za hipotekarna posojila, ki so se pri njih za~ela. Ve~i-

na hipotekarnih posojil je v "poolu", na podlagi katerega so izdane obveznice. Te ob-

veznice, ki so skoraj popolnoma varne, imajo predvsem institucionalni investitorji in

drugi.

Z razmeroma majhno dr`avno intervencijo (omenjeni dve vrsti garancij dajejo pred-

vsem dr`avne agencije) hipoteke niso ve~ problem bank in ljudje lahko pridejo do sta-

novanj in hi{ z dolgoro~nim posojilom (na trideset let in ve~) in ceneje. Ta inovacija je

zni`ala obrestne mere jemalcem hipotekarnih posojil.

V. HIPOTEKARNO BAN^NI[TVO V NEM^IJI

Posebne finan~ne institucije, ki se ukvarjajo s hipotekarnimi posli, so ustanovljene

skoraj v vseh evropskih dr`avah. Modeli opravljanja teh poslov se med seboj sicer razli-

kujejo, osnovni koncept pa je povsod enak. Z izdajanjem vrednostnih papirjev te insti-

tucije zbirajo sredstva var~evalcev in jih nato prelivajo oziroma dodeljujejo za gradnjo

stanovanj, industrijskih in drugih objektov. Na~ini zbiranja sredstev in njihovega preu-

smerjanja v nalo`be niso povsod enaki. Njihove skupne zna~ilnosti pa so naslednje8:

• skupen je na~in podeljevanja nepremi~ninsko zavarovalnih kreditov in na podlagi

pridobljenih zemlji{kih zastavnih pravic izdaja vrednostnih papirjev,

• opravljanje tak{nih poslov je urejeno s posebnimi zakoni,

• opravljajo jih posebne ustanove, praviloma hipotekarne banke in sicer kot glavno in

primarno dejavnost,

• banke so omejene pri dodeljevanju kreditov, zanje veljajo posebni pogoji pri odpove-

di kreditne pogodbe in pri umiku vrednostnih papirjev iz obtoka,
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• temeljno na~elo je posebna varnost in trdnost nalo`be v vrednostne papirje, obvezni-

ce, ki jih tak{ne banke izdajajo, pri ~emer je povezanost med aktivnim in pasivnim po-

slom razli~no urejena.

Ideja o financiranju gradnje z izdajo vrednostnih papirjev je nastala v 18. stoletju v

Prusiji9. V Nem~iji opravljajo hipotekarne posle hipotekarne banke. Strog re`im poslo-

vanja, kot ga uzakonja nem{ki zakon o hipotekarnih bankah10 (ZHB) z razli~nimi obli-

kami nadzora, zagotavlja slednjim relativno trdnost v poslovanju. Hipotekarne banke

zasedajo v ban~nem sistemu pomembno mesto. Kljub politi~nim, gospodarskim in si-

cer{njim spremembam sta osnovni namen in vsebina hipotekarnih poslov ostala nes-

premenjena. Hipotekarne banke11 opravljajo posredni{ko vlogo med povpra{evanjem
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9 V obdobju 1767-1770 so bili polo`eni temelji za razvoj hipotekarnih poslov. Ustanovljene so bile posebne, re-

gionalno omejene, javnopravne in obvezne zdru`be veleposestnikov, da bi pridobivale zemlji{ko zavarovane

kredite za svoje ~lane. Te zdru`be niso dajale kreditov v gotovini, temve~ v naravi, in sicer z izdajo zadol`nic (ob-

veznic), imenovanih zastavno pismo (Pfandbrief). Kreditojemalcu je bilo prepu{~eno, kdaj in kako bo zastavno

pismo unov~il, pri ~emer je sam nosil breme spremembe te~aja valute. Imetnik zastavnega pisma je tako postal

upnik natan~no dolo~enega in v zastavnem pismu opisanega dela zemlji{~a (stvarno jamstvo), subsidiarno pa je

za terjatev iz zastavnega pisma jam~ila tudi zdru`ba (osebno jamstvo). Tovrstna zastavna pisma so imela funkcije

vrednostnega papirja in hipotekarnega pisma, kot ga dandanes pozna nem{ko pravo (Hypothekenbrief). Pozne-

je se v zastavnih pismih niso ve~ opisovala oziroma dolo~ala posamezna zemlji{~a, ki jam~ijo za dolg. V drugi po-

lovici 19. stoletja so zdru`be spremenile sistem podeljevanja kreditov in njihovega refinanciranja. Svojim ~lanom

so dodeljevala posojila na podlagi zastavitve zemlji{~ (hipotekarna posojila). Za njihovo refinanciranje pa so za-

~eli uporabljati (namesto prej{njih zadol`nic ali hipotekarnih pisem, ki so opravljala dvojno vlogo), posebno vr-

sto obveznic (zadol`nic) - Teilschuldverschrebungen, za izpla~ilo katerih je jam~ila zdru`ba sama. Po tovrstnih

novih hipotekarnih zadol`nicah oziroma obveznicah ni bilo bistvenega elementa, ki je prej{njim zastavnim (hi-

potekarnim) pismom dal ime - neposredna zastava in s tem jam~enje zemlji{~a (hipoteke) v korist imetnika za-

stavnega pisma. Tako pride do lo~itve razmerja med kreditojemalcem in upnikom - imetnikom hipotekarne ob-

veznice ter so dane mo`nosti pridobivanja hipotekarnih obveznic tudi tretjim osebam. (Strnad, str. 589, citirano

po Bellinger)

Slaba stran sistema je bila, da je bil omejen na plemi{ki krog velikih lastnikov zemlje, upravljanje organizacij je

bilo v rokah oblasti, sistem je bil birokratsko okoren, provincialno izoliran, zaradi ~esar so se izoblikovali neu-

godni te~aji (Brada~, str.15).

10 Hypothekenbankgesetz.

11 Prva hipotekarna banka je bila ustanovljena leta 1835 v Münchenu (Bayerische Hypotheken und Wechsel

Bank), vendar je {lo za t.i. "me{ano" banko. Prva "~ista" hipotekarna banka je bila ustanovljena v Frankfurtu leta

1862 (Frankfurter Hypothekenbank).



po dolgoro~nih kreditih na eni in ponudbo kapitala zasebnih vlagateljev, ki `elijo svoj

denar dolgoro~no in varno nalagati, na drugi strani.

Zasebne hipotekarne banke (Hypothekenbanken) in javno-pravne zemlji{ke kredit-

ne ustanove (Grundkreditanstalten) so ena od oblik iz skupine Posebnih bank (Spezial-

banken) v Nem~iji. Obe skupini institucij se ukvarjata z dajanjem hipotekarnih posojil,

ki morajo biti zavarovana z zemlji{ko zastavno pravico (Grundpfanderecht); do sred-

stev za posojilo pa prihajajo na osnovi izdaje zastavnih pisem (Pfanbrief), ki jih najve~

prodajo velikim institucionalnim investitorjem, kot so hranilnice in zavarovalnice. Po-

sojila so namenjena gradnji in modernizaciji stanovanj, za kmetijske in obrtne kredite,

del pa je namenjen tudi skupnostim (zveza, de`ele, ob~ine), korporacijam in jav-

no-pravnim ustanovam. Med zasebnimi hipotekarnimi bankami je najve~ja Bayarische

Hypotteken und Wechsel Bank, najve~ja med javno-pravnimi zemlji{kimi ustanovami

pa Deutche Pfandbriebanstalt, ki je nosilec dr`avne politike gradnje stanovanj.12 Dele`

hipotekarnih bank v financiranju stanovanjske gradnje je leta 1988 zna{al 13,2%, dele`

javno-pravnih zemlji{kih ustanov pa 9,98%. Leta 1968 sta dele`a zna{ala 12,4% oziroma

25,1%.13 Posebna skupina hipotekarnih bank so {tiri zasebne hipotekarne banke, ki so

specializirane ladijske banke. Ustanovili so jih za financiranje ladjedelni{tva.

Zasebne hipotekarne banke in javno-pravne zemlji{ke kreditne ustanove so strogo

javno nadzorovane, tako s strani poobla{~enega Zveznega nadzornega urada (Bun-

desaufsichtsamt), kot tudi dolo~enih dr`avnih skrbnikov (Treuhänder), ki pazijo na

upo{tevanje zakonskih predpisov.

Hipotekarna posojila je mogo~e dobiti na14:

• zemlji{~a, ki so najve~krat jamstvo hipotekarnih kreditov,

• stanovanja ali deli stanovanj,

• trajno stanovanjsko pravico.

Pri ugotavljanju vrednosti se upo{teva vrednost tal, gradbena vrednost, donosnost in

konkretne okoli{~ine objekta.

Javno-pravne zemlji{ke ustanove imajo v primerjavi z zasebnimi hipotekarnimi ban-

kami ve~ prostora pri podeljevanju posojil. Tudi ta posojila se lahko refinancirajo le pre-

ko prodaje zastavnih pisem, vendar za prekora~itev omejitev ne potrebujejo jav-

no-pravnih poro{tev.
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14 Brada~, str. 17.



VI. ZASTAVNO PISMO (PFANDBRIEF)

V zvezi s hipotekarnimi bankami ima pomembno vlogo vrednostni papir (dolgo-

ro~na obveznica), ki se imenuje zastavno pismo (Pfandbrief)15. Izdajajo ga finan~ne in-

stitucije, ki dajejo hipotekarna posojila. To pomeni, da imajo te institucije v aktivi hipo-

tekarna posojila in v pasivi izdane vrednostne papirje - zastavna pisma. Za te papirje ne

daje garancije nobena dr`avna ali zasebna institucija. Njihova varnost se zagotavlja s

strogimi predpisi o izdaji in s strogim nadzorom nad finan~nimi institucijami, ki te papir-

je izdajajo. Obveznost posojilojemalca je namre~, da pridobljeno posojilo zavaruje z

zemlji{ko zastavno pravico (Grundpfandrecht), ki je vpisana v zemlji{ko knjigo in pred-

stavlja jamstvo upniku, da bodo njegove terjatve popla~ane tudi v primeru, ~e dol`nik

postane pla~ilno nezmo`en. Problemi, ki jih ima banka, ~e na podlagi kratkoro~nih

vlog daje hipotekarna posojila, se prek teh vrednostnih papirjev re{ujejo druga~e ali

odpravijo.

Ta sistem posredni{tva med var~evalci in investitorji zagotavlja u~inkovit trg kapitala,

saj nakup zastavnih pisem, ki so krita z zemlji{ko zastavno pravico, predstavlja zelo var-

no nalo`bo. Ta sistem je zato tudi steber stanovanjske gradnje. Za zastavna pisma je or-

ganiziran sekundarni trg tako, da banke, ki je papirje izdala, neposredno ne prizadene

niti povi{anje obrestne mere niti `elja upnikov, da to ne bi bili ve~ njeni upniki. Banka z

anuitetami, ki jih dobiva od svojih dol`nikov, pla~uje obresti za izdane dolgoro~ne ob-

veznice in ob dospetju vra~a glavnico ali pla~uje anuitete na izdana zastavna pisma.

Ker imajo zastavna pisma donos po trdni (fiksni) obrestni meri, se lahko dajejo posoji-

la, ki imajo na dolo~en rok tudi trdno (fiksno) obrestno mero, ki se v tem ~asu ne more

enostransko dvigniti. To obdobje se lahko dolo~i od 5 do nekje 15 let. Po tem ~asu pa so

na voljo naslednje mo`nosti16:

• za naprej se dolo~i spremenljiva obrestna mera,

• dolo~i se nova trdna (fiksna) obrestna mera,

• spremenijo se vsi pogoji, ne samo obrestna mera.

Klasi~na hipoteka na zastavno listino je bila odpla~ljiva v skupnem roku od 30 do 40

let s trdno (fiksno) obrestno mero. To je bilo za stanovanjsko financiranje idealno. Ven-

dar je vlagatelj kapitala v zastavna pisma s trdno obrestno mero za tako dolgo obdobje

utrpel pri povi{anju tr`nih obrestnih mer precej{nje kapitalske izgube. Zaradi tega se je

v sedemdesetih letih pojavil problem, kako sploh prodati zastavna pisma. Banke so
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16 Brada~, str. 19.



na{le re{itev v skraj{evanju rokov. Leta 1972 je bilo za dobo, ki je kraj{a od 10 let, izda-

nih 26,7% zastavnih pisem, leta 1988 pa je ta dele` narasel na kar 94%.

To, da je obrestna mera trdno dolo~ena le za dolo~en ~as, predstavlja dolo~eno tvega-

nje za posojilojemalca, saj se pogoji po preteku roka lahko poslab{ajo, {e posebej, ~e

celotno gospodarstvo ne deluje v stabilnih razmerah. Pri financiranju se zato postavlja

vpra{anje, ali so graditelji najemni{kih stanovanj sposobni primerno vi{ati najemnine

na trgu in ali graditelji lastni{kih stanovanj s teko~imi dohodki lahko krijejo rasto~e

obremenitve.

VII. POLO@AJ NEM[KIH ZASTAVNIH PISEM NA SVETOVNEM
TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV17

Ustvarjanje t.i. velikih zastavnih pisem in globalnih zastavnih pisem pred tremi leti je

poneslo nem{ko zastavno pismo v glavni tok mednarodnih finan~nih instrumentov in

pomeni dodatno likvidnost teh vrednostnih papirjev.

Zastavna pisma so vrednostni papirji s stalnim donosom, zavarovani s prvovrstno ak-

tivo. "Öffentliche Pfandbriefe" so zavarovani s posojili javnega sektorja, "Hypotheken

Pfandbriefe" pa so zavarovani s hipotekarnim kreditom. Tradicionalna zastavna pisma

(Pfandbriefe) so bila velikosti od 50 do 300 mio DEM, z zapadlostjo od dveh do 10 let ali

celo 15 let. Ta majhna velikost in njihovo nepoznavanje zunaj Nem~ije je povzro~ilo, da

niso bili privla~ni za tuje investitorje.

Velika zastavna pisma imajo v primerjavi s tradicionalnimi naslednje zna~ilnosti:

• minimalna velikost izdaje mora biti vsaj 1 mld DEM; povpre~na velikost je trenutno

1,5 mld DEM,

• pri odkupovanje in priprava novih izdaj ("underwriting") je pomembno, da mora ime-

ti vsaka izdaja zastavnih pisem vsaj 3 posebne trgovce ("market makers"), ki stalno iz-

klicujejo povpra{evalne in ponudbene cene.

• morajo biti uvr{~ena v kotacijo na nem{ki borzi,

• obvezna je standardizirana dokumentacija.

Globalna zastavna pisma so velika zastavna pisma, ki so izdana na izbranih medna-

rodnih finan~nih trgih (ZDA, Singapur, Francija).

Ti vrednostni papirji so izjemno varni dol`ni{ki instrumenti, takoj za dr`avnimi

nem{kimi obveznicami. Privilegij izdajati zastavna pisma ima 30 zasebnih hipotekarnih
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bank (vklju~no z dvema ladijskima hipotekarnima bankama) in 19 kreditnih institucij,

ki so subjekt javnega prava, vklju~no z 12 de`elnimi regionalnimi bankami (Landesban-

ken). Tudi ime vrednostnega papirja je zakonsko za{~iteno.

Trg zapisov ima obseg 1600 mld DEM in je najpomembnej{i segment nem{kega trga

obveznic. Je peti najve~ji trg obveznic na svetu. V Evropi je najve~ji trg nevladnih obvez-

nic in drugi najve~ji trg obveznic nasploh (za trgom italijanskih dr`avnih obveznic). Ve-

likih zastavnih pisem je po zadnjih razpolo`ljivih podatkih za 306 mld DEM.

VIII.PRAVNI VIDIK POSLOVANJA HIPOTEKARNIH BANK18

Hipotekarne banke opravljajo dvoje vrst glavnih poslov. Prvi glavni posel je sestav-

ljen iz dodelitve kredita, ki je zavarovan z zemlji{ko zastavno pravico (aktivni posel), in

izdajo obveznic na podlagi pridobljenih zemlji{kih zavarovanj (pasivni posel). Sam

ZHB pri definiranju tega posla kredita ne omenja, temve~ postavlja v ospredje zemlji{ko

zastavno pravico (pridobljeno hipoteko) na zemlji{~u. ZHB kot varovalno pravico ome-

nja zastavno pravico na nepremi~nini - hipoteko, vendar to realno obliko zavarovanja

izpodriva zemlji{ki dolg, ki ga tudi ZHB izrecno dovoljuje uporabljati za zavarovanje

kreditne terjatve. Hipotekarna banka mora postati materialnopravni upravi~enec pri-

dobljene zavarovalne pravice. Pasivni posel19 hipotekarne banke je opredeljen z izdaja-

njem obveznic na podlagi pridobljenih hipotek. Izdaja teh je zakonski privilegij hipote-

karnih bank. Hipotekarne obveznice20 so vse do danes ohranile svoj polo`aj kot najpo-

membnej{i instrument refinanciranja hipotekarnih bank. Drugi glavni posel hipotekar-

nih bank je dodeljevanje kreditov doma~im javnopravnim osebam in zavodom oziroma

dodeljevanje kreditov drugim subjektom, za katere jam~ijo tak{ne javnopravne osebe

ali zavodi, in izdajanje obveznic na podlagi pridobljenih terjatev. Ta posel hipotekarnih

bank se je {ele v sedemdesetih letih iz stranskega razvil v drugi glavni posel. Terjatev do

javnopravnih subjektov je zavarovana s statusnim polo`ajem tovrstnih subjektov, saj za-

nje posredno ali neposredno jam~i dr`ava (ustanovitelj, financer). Krog tak{nih subjek-

tov ni taksativno na{tet, kredit je lahko dodeljen tudi javnopravni osebi, za katero dr`a-

va sicer ne jam~i, vendar bo po potrebi dr`ava posegla s sanacijo.
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18 Deloma povzeto po ~lanku Igorja Strnada in novelirano na podlagi sprememb zakona.

19 Avtor ~lanka je pravnik. Ekonomist bi namesto izraza "pasivni" in "aktivni" posel uporabil izraz posel, ki se

odra`a v "pasivi" oziroma "aktivi" bilance hipotekarne banke.

20 ZHB uporablja za ozna~bo teh obveznic pojma "Pfanbrief" - pomeni sicer zastavno pismo oziroma "Hypothe-

kenpfandbrief" - hipotekarno zastavno pismo.



Dolo~be ZHB vzpostavljajo razmerja odvisnosti med aktivnim in pasivnim poslom.

Imetnik hipotekarne obveznice nima polo`aja hipotekarnega upnika, nasprotno, z da-

jalcem zavarovanja (praviloma kreditojemalcem) sploh ni v nobenem pravnem razmer-

ju. Kljub temu njegova terjatev nasproti izdajatelju hipotekarne obveznice - banki u`iva

mo~no varstvo. Imetniki hipotekarnih obveznic so privilegirani upniki hipotekarne

banke, saj so zavarovane terjatve iz posojilnih pogodb namenjene izklju~no za popla~i-

lo njihovih terjatev. Varnost njihovih terjatev zagotavlja celoten ZBH, ve~ina njegovih

vsebinskih dolo~b slu`i le na~elu varovanja imetnikov hipotekarnih obveznic. [e pose-

bej pomembne so naslednje:

• izdajanje hipotekarnih obveznic je zakonsko za{~iten privilegij hipotekarnih bank,

• hipotekarne banke so posebne finan~ne organizacije, ki lahko opravljajo samo hipo-

tekarne posle (in nekatere taksativno na{tete manj tvegane stranske posle),

• imetniki hipotekarnih obveznic niso v pravnem razmerju glede na dajalce hipotekar-

nih zavarovanj, nimajo polo`aja hipotekarnih upnikov; posebna, zakonsko dolo~ena

razmerja odvisnosti so vzpostavljena med izdajanjem hipotekarnih obveznic in dode-

ljevanjem hipotekarnih posojil (med pasivnim in aktivnim poslom),

• imetniki hipotekarnih obveznic so privilegirani upniki hipotekarne banke na tistih

delih premo`enja, ki tvorijo posebne kritne mase (zavarovane terjatve banke nasproti

kreditojemalcu),

• banka lahko dodeljuje posojila le ob spo{tovanju dolo~il ZHB, ki postavlja vrsto ome-

jitev tako glede zemlji{~ oziroma nepremi~nin, ki se lahko zastavijo, kot tudi glede vi-

{ine vrednosti dodeljenih kreditov,

• banke opravljajo hipotekarne posle pod nadzorstvom posebnega nadzornega

organa,

• posebno vlogo in vrsto pristojnosti ima "Treuhänder" - zaupnik (fiducijar) t.j. neodvi-

sen strokovnjak, ki deluje za varstvo interesov imetnikov hipotekarnih obveznic.

Poleg navedenih glavnih poslov lahko hipotekarne banke opravljajo {e nekatere na-

{tete posle, ki veljajo za manj tvegane21 Hipotekarna banka je samo tista kreditna usta-
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21 Osrednjega pomena je dolo~ba 5. ~lena ZHB. V njej so urejeni tudi posli z drugimi ~lanicami Evropske unije,

katerim hipotekarna banka lahko dodeluje kredite, zavarovane z zastavno pravico na nepremi~ninah, ki le`e na

ozemlju ~lanice. 1. ~len ZHB namre~ izrecno ureja hipotekarne posle le na ozemlju Nem~ije. Dovoljeni posli so,

da lahko hipotekarna banka kupuje in prodaja vrednostne papirje v svojem imenu in za tuj ra~un (razen termin-

skih poslov), vrednostne papirje shranjuje in upravlja, v omejenem obsegu in pod pogojem, da je to koristno za

razvoj njenih poslov, je lahko udele`ena kot dru`benik v podjetjih. Denar, ki ga ima na voljo lahko hipotekarna

banka nalaga v primernih kreditnih ustanovah, z njimi kupuje vrednostne papirje (tudi lastne hipotekarne ali



nova, ki se ukvarja s hipotekarnimi posli. Hipotekarna banka je samo tista kreditna usta-

nova, ki so jo ustanovili zasebnopravni subjekti. Javnopravni instituti (kreditni zavodi)

niso hipotekarne banke v smislu ZHB, ~eprav izdajajo hipotekarne obveznice, ki so kri-

te s hipotekami. Zanje veljajo dolo~ila zakona o zastavnih pismih in sorodnih obvezni-

cah javnopravnih kreditnih zavodov22. Hipotekarna banka mora biti statusno organizi-

rana v obliki delni{ke ali komanditne delni{ke dru`be. Poimenovanje kreditne ustano-

ve kot hipotekarne banke ZBH neposredno ne varuje. 1. ~len ZHB vsebuje definicijo

pojma hipotekarne banke, na podlagi katerega se lahko zahteva za{~ita zoper tiste or-

ganizacije, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev ZHB, uporabljajo pa ime "hipotekar-

na", po splo{nih dolo~ilih o varstvu imena (firme) in nelojalni konkurenci.23

Nepremi~ninsko zavarovanje posojilnih terjatev

ZBH vzpostavlja posebna razmerja odvisnosti med izdajanjem hipotekarnih obveznic

in dodeljevanjem hipotekarnih posojil. Skupna vsota v obtok danih hipotekarnih ob-

veznic mora imeti ves ~as kritje v hipotekah, in sicer v najmanj enaki nominalni vredno-

sti, upo{tevaje tudi zneske obresti (6.~len). Ta dolo~ba ZHB uzakonja kritno na~elo. Na-

~elo pove, da mora biti v vrednostnem papirju zapisana terjatev (pravica iz papirja) ves

~as krita (v polnem obsegu) z vrednostno enako dolo~eno pravico (varovalno pravico)

iz aktivnega posla. Dolo~ba torej omejuje in vzpostavlja ravnovesje med aktivnim in pa-

sivnim poslom in je hkrati bistveni opredelilni element oziroma temeljno na~elo poslo-

vanja hipotekarnih bank.

Zemlji{ka zastavna pravica (hipoteka, zemlji{ki dolg) varuje posojilno terjatev in dolg

iz hipotekarne obveznice. Zato je kakovost ustanovljene varovalne pravice oziroma

njenega objekta - zemlji{~a (nepremi~nine) - izredno pomembna. ZHB zato vsebuje po-

sebne dolo~be, ki natan~no dolo~ajo vrste in meje obremenjevanja nepremi~nin. ^lena

11. in 12. ZHB vsebujeta temeljna pravila dolgoro~nega zavarovanja kreditov z zem-

lji{kimi zastavnimi pravicami. Za kritje izdanih hipotekarnih obveznic se lahko uporab-

ljajo samo hipoteke, ki ustrezajo dolo~ilom citiranih ~lenov.

45

komunalne obveznice), omejeno, pod posebnimi pogoji, celo nalaga v investicijske sklade. Hipotekarna banka

lahko pridobiva zemlji{~a v last le, ~e se s tem prepre~uje izguba vrednosti hipotek ali gre za pridobivanje poslov-

nih ali stanovanjskih prostorov za potrebe hipotekarne banke oziroma njenih delavcev.

22 Gesetz über die Pfandbrife und verwandten Schuldverschreibungen der öffentlich-rechlinchen

kreditanstalten.

23 17. ~len trgovinskega zakonika in 16. ~len zakona o nelojalni konkurenci.



Kot kritne hipoteke pridejo v po{tev tako hipoteke, ki jih pridobijo tretje osebe ali so

pridobljene na podlagi odstopa drugih zavarovanih terjatev. Tak{ne hipoteke se morajo

uskladiti z dolo~bami ZHB, da lahko slu`ijo za kritje izdanih hipotekarnih obveznic.

Znesek terjatve, do katere zastavljena nepremi~nina jam~i, ne sme presegati treh petin

vrednosti nepremi~nine. V skladu s prvim odstavkom 6.~lena in 22. ~lenom ZHB se v

kritni register lahko vpi{e pridobljena hipoteka le do treh petin vrednosti nepremi~ni-

ne. Tudi ~e kritne hipoteke po vrednosti presegajo tri petine vrednosti nepremi~nine in

so vpisane v kritni register, se pri izdaji hipotekarnih obveznic lahko upo{teva le zakon-

sko dolo~ena zgornja meja. Vpis pa vendarle povzro~i, da se lahko imetniki hipotekar-

nih obveznic v primeru ste~aja hipotekarne banke popla~ajo tudi iz prese`ne vrednosti.

Zakonsko dolo~eno razmerje oziroma njegova zgornja meja mora biti dana v ~asu na-

stanka hipoteke. Poznej{e zmanj{anje vrednosti nepremi~nine ne vpliva na njeno krit-

no sposobnost, dokler terjatev ne prese`e preostale vrednosti nepremi~nine. Zmanj{e-

vanje vrednosti nepremi~nine lahko vodi k pred~asni odpovedi (razvezi) posojilne po-

godbe (17. ~len ZHB).

Pri dolo~anju osnove upo{tevana vrednost, od katere se ra~una dopustna meja obre-

menitve nepremi~nine, ne sme presegati njene prodajne cene. ZHB v prvem odstavku

12. ~lena zahteva {e posebno skrbnost pri ugotavljanju te vrednosti. Vrednost nepre-

mi~nine, od katere se ra~una vi{ina posojila in "vrednost" popla~ilnega upravi~enja, ki

ga daje zemlji{ka zastavna pravica, ne sme presegati skrbno ugotovljene prodajne cene.

Citirana dolo~ba uporablja dve objektivni merili za ugotavljanje zakonskega maksimu-

ma dovoljene obremenitve nepremi~nine. vendar teorija meni, da gre v bistvu za upora-

bo enega samega merila - prodajne vrednosti. Smisel prvega odstavka 12. ~lena ZHB je,

da hipotekarna banka vrednosti nepremi~nine, ki bo uporabljena kot osnova za redno

kritje hipotekarnih obveznic, ne more oceniti vi{je od cene, ki jo lahko na podlagi vred-

nosti stvari same in njenih donosov dose`e s prodajo.

Posebne omejitve

12. ~len ZHB postavlja splo{no omejitveno pravilo pri dolo~anju vrednosti nepre-

mi~nine, ki slu`i za obvezno kritje. Dolo~ene vrste nepremi~nin sploh ne morejo biti

objekt zemlji{kih zastavnih pravic oziroma zanje veljajo posebni pogoji. ZHB dolo~a,

da za kritje izdanih hipotekarnih obveznic pridobljene hipoteke na stavbnih zemlji{~ih

in na nedokon~anih objektih, ki {e ne prina{ajo donosov, ne smejo prese~i desetine

skupne vsote vseh kritnih hipotek in ne dvakratnega zneska lastnega jamstvenega kapi-

tala. Oba omejitvena dejavnika pomenita izrazito izjemo od pravil, dolo~enih v prvem
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odstavku 6. in 7. ~lena ZHB. Samo za stavbna zemlji{~a je vpeljan {e dodaten, poseben

omejitveni limit. Dele` hipotek na stavbnih zemlji{~ih ne sme prese~i desetine skupne

vsote vseh hipotek na stavbnih zemlji{~ih in nedokon~anih objektih.

ZHB v tretjem odstavku 12. ~lena izklju~uje mo`nost, da bi kot redno kritje za izdane

hipotekarne obveznice uporabili pridobljene hipoteke na nepremi~ninah, ki ne zago-

tavljajo trajnih donosov. ZHB kot tak{ne izjeme navaja rudnike, kamnolome in podob-

na zemlji{~a, katerih skupna lastnost je, da se z izkori{~anjem zmanj{uje njihova sub-

stanca in s tem tudi vrednost. ZHB hipotekarnim bankam ne prepoveduje podeljevati

kreditov in jih zavarovati s hipoteko na tak{nih zemlji{~ih. Prepoved se nana{a le na

vklju~itev tak{nih hipotek v redno kritje za izdane hipotekarne obveznice.

IX. HIPOTEKARNI KREDIT V NEM^IJI IN PREHOD V ENOTNO
DENARNO PODRO^JE

^eprav je bil osnovni okvir za enoten trg na podro~ju EU tudi za podro~je hipotekar-

nega kredita vzpostavljen z letom 1989, trg teh storitev {e vedno ni enoten znotraj EU.

Finan~ne tehnike hipotekarnih institucij so razli~ne med dr`avami zaradi kulturnih in

zgodovinskih dejavnikov. Tak{ne razlike v praksi in instrumentih hipotekarnih kredi-

tov lahko pomenijo pove~ane konflikte med pomembnimi deli nacionalnih zakonodaj

v razli~nih dr`avah, v glavnem s podro~ja obdav~evanja, pravil cen in za{~ite potro{ni-

ka. Po uvedbi enotnega denarja se bo konkurenca med hipotekarnimi institucijami {e

pove~ala, ker bo la`je primerjati hipotekarne storitve in ne bo ve~ tveganja tuje valute.

Zaenkrat {e ni direktive EU, ki bi enotno urejala to podro~je, obstajajo pa mednarod-

ne aktivnosti preko Evropskega hipotekarnega zdru`enja, ki na pobudo Komisije

Evropske skupnosti pripravlja kodeks poslovanja hipotekarnih posojilodajalcev.

Na podro~ju hipotekarnega ban~ni{tva v Nem~iji predvidevajo tudi zdru`itev nekate-

rih bank,24 prav tako pa so v polnem teku aktivnosti v zvezi z uvedbo enotne valute

(Eura) s 1.1.1999.
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PRILOGA 1

OPIS BAN^NEGA SISTEMA V NEM^IJI

Nem{ke banke v splo{nem lahko razdelimo na univerzalne in posebne

(specializirane)

Slika 1: Prikaz nem{kega ban~nega sistema

Vir: Lippe, Das Wiessen des Bankkaufmanns, str. 258, citirano po Brada~ Alenka, str. 3
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- prvatne: - zasebne hipotekarne banke

(Hypotekenbanken)

- "velike banke" (Grossenbanken)

- regionalne banke (Regionalbanken) -javno-pravne zemlji�ke ustanove

(Gundkreditanstalten)

- lokalne banke (Lokalbanken) - gradbene hranilnice

- zasebni banŁniki (Bausparkassen)

(Privatbankiers) - kreditne institucije s posebnimi

nalogami

- javno pravne: (Kreditanstalten mit sondern

Aufgaben)

- hranilnice (Sparkassen) - KfW

- �iro centrale, dr�avne in de�elne banke - Industrijko kreditna banka

(Girozerntralen, Staats - und - AKA

Landesbanken)

Nem�ka centralna banka

(Deutche Bundesbank)

Splo�ne banke (Universalbanken) Posebne banke (Spezialbanken)



PRILOGA 2

PRIKAZ SISTEMA ZASTAVNIH PISEM

Vir: Lippe, Das Wissen des Bankkaufmanns, str. 508, Brada~ Alenka, str. 16
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bilanca hipotekarne banke

dani krediti izdana zastavna

pisma

zastavno pismo

kapital

zemlji�ko zavarovanje

Posojilodajalec

Vlagatelj

kapitala



PRILOGA 3

ZAKON O HIPOTEKARNIH BANKAH

v besedilu, ki je bilo objavljeno v Zveznem uradnem listu 19. decembra 1990 (Zvezni

ur. l., I, str. 2898), spremenjenem s 3. ~lenom zakona z dne 21. decembra 1992 (Zvez-

ni ur.l., I, str. 2211), 66. ~lenom izvedbenega zakona EGS z dne 27. aprila 1993 (Zvez-

ni ur.l., I, str.512) in 85. ~lenom uvedbenega zakona k Zakonu o insolvetnosti z dne 5.

oktobra 1994 (Zvezni ur.l., I, str. 2911), nazadnje spremenjenem s 13. ~lenom Zakona

o novi ureditvi dav~nih predpisov za subvencioniranje gradnje stanovanj.

1. ~len

Pojem "hipotekarna banka" in glavni posli

Hipotekarne banke so zasebne kreditne ustanove, ki so specializirane za

1.dajanje doma~ih posojil, ki so zavarovani s hipoteko na zemlji{~ih in izdajanje ob-

veznic (hipotekarnih zastavnih pisem) na osnovi pridobljenih hipotek,

2.posojila doma~im organizacijam in ustanovam javnega prava ali dajanje posojil, za

katera so tak{ne organizacije ali ustanove prevzele popolno jamstvo (ob~inska posoji-

la) in izdajanje obveznic (ob~inske obveznice) na osnovi pridobljenih terjatev.

2. ~len

Pravna oblika

Hipotekarne banke smejo poslovati le kot delni{ke dru`be ali komanditne delni{ke

dru`be.

3. ~len

Ban~ni nadzor

Zvezni urad za nadzor bank (nadzorni organ) nadzira hipotekarne banke po do-

lo~bah tega zakona in zakona o kreditnem poslovanju.

4. ~len

Pooblastila nadzornega organa

Nadzorni organ je poobla{~en za izdajanje potrebnih odredb, da je poslovanje bank

skladno z zakoni, statutom in drugimi zavezujo~imi dolo~bami.

5. ~len

Stranski in pomo`ni posli

(1) Razen poslov v 1.~lenu smejo hipotekarne banke opravljati le naslednje posle:
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1.Posojila neki drugi dr`avi ~lanici EGS ali drugi dr`avi podpisnici Sporazuma o

evropskem gospodarskem prostoru in njenim regionalnim vladam in teritorialnim

skupnostim ali pa slednje prevzamejo popolno jamstvo in se pridobljene terjatve upora-

bijo za pokritje ob~inskih obveznic, za katera so pristojni organi po 5. to~ki lit. b prvega

odstavka 6. ~lena Smernice Sveta o likvidnostnih kazalnikih za kreditne ustanove z dne

18. decembra 1989 dolo~ili potrebno pokritje v vi{ini 20 odstotkov. Celotni znesek po-

sojil, pri katerih ni zagotovljeno, da so v predpravicah upnikov iz ob~inskih obveznic

po 35. ~lenu v povezavi s prvim stavkom 41. ~lena zajete tudi terjatve hipotekarnih bank

iz teh posojil, ne sme presegati 10 odstotkov celotnega zneska, ki je bil odobren po 2.

to~ki 1. ~lena.

2.posojila na zastavljena zemlji{~a v svoji dr`avi ali kateri drugi dr`avi ~lanici EGS ali

kateri drugi dr`avi podpisnici Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru ali v

[vici, ki lahko presegajo zgornje meje v 11. ~lenu in tretjem odstavku 12. ~lena, in na-

kup, prodaja in zastavljanje hipotek na teh zemlji{~ih ter ob~inska posojila, s tem da

skupni znesek vseh terjatev, ki so zavarovane s hipotekami, ki se zaradi prekora~itve

prvih treh petin prodajne vrednosti zemlji{~a (prvi odstavek 12. ~lena) ne smejo upo-

rabljati za pokritje obveznic, ne sme presegati 20 odstotkov vseh hipotekarnih posojil.

Terjatve, ki so dovolj zavarovane z drugimi var{~inami, se ne upo{tevajo.

2.aposojila na zastavljena zemlji{~a v drugih dr`avah ~lanicah EGS ali drugih dr`avah

podpisnicah Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru ali v [vici in izdajanje za-

stavnih pisem na osnovi pridobljenih hipotek. Skupni znesek posojil, pri katerih ni za-

gotovljeno, da predpravica upnikov iz naslova zastavnih pisem po 35. ~lenu vklju~uje

tudi terjatve hipotekarne banke iz teh posojil, ne sme presegati 10 odstotkov celotnega

zneska posojil po prvi to~ki 1. ~lena.

3.nakup in prodaja vrednostnih papirjev v lastnem imenu za tuj ra~un, razen termin-

skih poslov.

4.za hipotekarna posojila, ob~inska posojila in posojila po 1., 2. in 2.a to~ki.

a)sprejemati tuj denar kot obrestovane ali brezobrestne vloge,

b)najemati posojila in dajati var{~ine za tak{na posojila,

c)izdajati obveznice brez pokritja, ki je predpisano za hipotekarna zastavna pisma ali

ob~inske obveznice,

5.hramba in upravljanje vrednostnih papirjev za druge,

6.izterjava menic, zapisov in podobnih dokumentov,

7.nakup lastninskih dele`ev v podjetjih, ~e tak{na kapitalska udele`ba pospe{uje po-

sle iz 1. ~lena in 1. in 2.a to~ke petega odstavka 5. ~lena in je jamstvo hipotekarne banke

iz kapitalskih dele`ev omejeno s pravno obliko podjetja, s tem da posamezni kapitalski

dele` skupaj ne sme presegati 1/3 nominalnega zneska vseh dele`ev podjetja. Ve~ja ka-

52



pitalska udele`ba je dopustna takrat, ~e je predmet poslovanja podjetja z zakonom ali

statutom v glavnem usmerjen na posle, ki jih sme opravljati sama hipotekarna banka.

Skupni znesek tak{nih kapitalskih dele`ev ne sme presegati 20 odstotkov jamstvenega

lastnega kapitala.

(2) Pri poslih v 2. to~ki 1. ~lena imata Evropska skupnost in Evropska investicijska

banka enak status kot doma~e organizacije in ustanove javnega prava.

(3) Rapolo`ljivi denar smejo hipotekarne banke uporabiti za

1.nalo`be v primernih kreditnih ustanovah

2.nakup svojih hipotekarnih zastavnih pisem in ob~inskih obveznic

3.nakup

a)menic in ~ekov, ki izpolnjujejo pogoje v 1. to~ki prvega odstavka 19. ~lena zakona o

Nem{ki zvezni banki26

b)obveznic, terjatev iz dr`avnih posojil, za katere niso bile izdane obveznice27, za-

kladni{kih menic in zakladni{kih zapisov, kjer je dol`nik Zveza, posebno zvezno pre-

mo`enje, zvezna de`ela, Evropska skupnost, neka druga dr`ava ~lanica Evropske skup-

nosti ali neka druga dr`ava podpisnica Sporazuma o evropskem gospodarskem prosto-

ru ali Evropska investicijska banka,

c)obveznic, pri katerih je jamstvo za pla~ilo obresti in vra~ilo prevzel kateri od naslov-

nikov v to~ki b

d)drugih obveznic, s katerimi je dovoljeno trgovati na borzi.

4.dajanje posojil na vrednostne papirje po pogojih hipotekarne banke. V teh pogojih

mora hipotekarna banka opredeliti vrednostne papirje, ki so primerni za odobritev po-

sojila in dopustni znesek posojila;

5.nalo`be v obliki investicijskih dele`ev na premo`enju, ki je bilo oblikovano po na-

~elu me{anega tveganja, ki jih je izdala kapitalska dru`ba ali ena od inozemskih investi-

cijskih dru`b, ki je zaradi za{~ite lastnikov dele`ev (vlagateljev) pod posebnim dr`av-

nim nadzorom, ~e se po pogodbenih dolo~bah ali statutu kapitalske dru`be ali investi-

cijske dru`be sme premo`enje vlagati le v dol`ni{kih pravnih naslovih v 2. in 3. to~ki in

kot dobroimetje pri bankah.

(4) Hipotekarne banke smejo kupiti zemlji{~a le, ~e bi s tem prepre~ile izgubo hipo-

tek in pridobile poslovne prostore ali stanovanjske prostore za svoje zaposlene.
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5. a ~len

Za{~itna oznaka "zastavno pismo"

Zasebne kreditne ustanove, ki niso hipotekarne banke, ne smejo dati v promet ob-

veznic z oznako zastavno pismo ali neko drugo oznako, v kateri bi bila beseda zastavno

pismo. To ne velja za obveznice, ki so jih ali bodo dale v promet ladijske hipotekarne

banke z oznako zastavno pismo.

6. ~len

Pokritje zastavnih pisem

(1) Skupni znesek zastavnih pisem v obtoku mora biti v nominalni vrednosti vselej

pokrit s hipotekami v najmanj enaki vi{ine in najmanj enakim obrestnim donosom (red-

no pokritje). Za redno pokritje se lahko uporabijo tudi

1.kompenzacijske terjatve po 1. ~lenu in prvem odstavku 2. ~lena izvedbene uredbe

zakona o denarni preureditvi in prvem odstavku 48. ~lena zakona o denarni preureditvi

ter zahtevki za pokritje po 54.~lenu zakona o dopolnitvi zakona o denarni preureditvi;

2.terjatve iz pokritja po 19. in 20. ~lenu zakona za ubla`itev u~inkov monetarne refor-

me (Zakon o starih var~evalcih);

3. Zahtevki za vra~ilo po 32. ~lenu in tretjem odstavku 44. ~lena zakona o izvedbi spo-

razuma z dne 27. februarja 1953 o nem{kih inozemskih dolgovih.

Zastavno pismo je v obtoku, ~e ga je fiduciar podpisal po dolo~bah tretjega odstavka

30. ~lena in izro~il banki. ^e se zastavno pismo vrne fiduciarju v hrambo, se izlo~i iz

prometa za dobo tak{ne hrambe.

(2) ^e se uporabljajo hipoteke od kmetijskih zemlji{~, mora biti pokritje sestavljeno

najmanj do polovice iz anuitetnih hipotek, pri katerih letna anuiteta ne sme biti manj{a

od ~etrtine hipotekarne glavnice. ^e so tak{ne hipoteke pred~asno odpla~ane, sme

banka namesto njih do izteka na~rtovane amortizacijske dobe uporabiti za kritje druge

vrste hipotek.

(3) Hipoteko na nekem zemlji{~u, ki ga je banka kupila, da bi prepre~ila izgubo hipo-

teke, sme banka upo{tevati za pokritje hipotekarnih zastavnih pisem najve~ do polovi-

ce zneska, ki ga je upo{tevala pred nakupom zemlji{~a.

(4) Redno pokritje, ki je predpisano v prvem odstavku, se lahko nadomesti z nasled-

njimi vrednostmi (nadomestno pokritje):

1.vrednosti, ki so navedene v ~rki b tretje to~ke prvega odstavka 5. ~lena;

2.dobroimetje pri nacionalni banki in primernih bankah;

3.gotovina;
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4.kompenzacijske terjatve po drugem odstavku 2. ~lena 30. izvedbene uredbe zako-

na o denarni preureditvi in drugem odstavku 48. ~lena zakona o dopolnitvi zakona o

denarni preureditvi;

Pri tem se smejo obveznice upo{tevati najve~ v znesku, ki je za 5 odstotkov nominal-

ne vrednosti ni`ji od vsakokratne borzne cene, vendar ne presega nominalne vrednosti.

(5) Nadomestno pokritje iz ~etrtega odstavka do 31. decembra 1965 ne sme presegati

20 odstotkov, od 1. januarja 1996 dalje pa 10 odstotkov skupnih zastavnih pisem v

obtoku.

(6) Valuta nominalne vrednosti hipotekarnih zastavnih pisem, ki jih je izdala hipote-

karna banka se sme razlikovati od valute vrednosti, ki so bile uporabljene za njihovo

kritje, ~e je s primernimi ukrepi izklju~eno valutno tveganje.

7. ~len

Omejitev obtoka zastavnih pisem

(1) Skupni znesek hipotekarnih zastavnih pisem in ob~inskih obveznic neke hipote-

karne banke, ki so v obtoku, ne sme biti ve~ji od 60-kratnega zneska jamstvenega last-

nega kapitala. S tem se ne spremenijo zahteve glede primernega jamstvenega lastnega

kapitala po 10. ~lenu zakona o kreditnem poslovanju.

(2) ^e hipotekarna banka po 4. to~ki prvega odstavka 5. ~lena sprejme denar kot vlo-

ge ali posojila ali izda obveznice, se denar, ~e posojilodajalcem kot var{~ina niso bila

izro~ena imenska zastavna pisma ali imenske ob~inske obveznice, in obveznice vra~u-

najo v skupni znesek, do katerega se po prvem odstavku smejo izdati hipotekarna za-

stavna pisma in ob~inske obveznice.

8. ~len

Vsebina zastavnih pisem v obtoku

(1) V hipotekarnih zastavnih pismih je treba zapisati dolo~be, ki so odlo~ilne za prav-

no razmerje med hipotekarno banko in upniki iz naslova zastavnih pisem, zlasti tiste, ki

se nana{ajo na odpoved hipotekarnih zastavnih pisem.

(2) Hipotekarna banka se sme pravici do odpla~ila hipotekarnih zastavnih pisem od-

povedati najve~ za dobo 10 let. Upnikom iz hipotekarnih zastavnih pisem se ne sme

priznati pravica do odpovedi.

9. ~len

Omejitev zapadlosti

(1) Hipotekarna zastavna pisma naj bi se izdajala le, ~e
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a)doba odpla~evanja zastavnih pisem ni bistveno dalj{a od dobe, ki bi bila potrebna,

~e se upo{teva zapadlost hipotekarnih posojil hipotekarne banke in

b)je za primeren del na novo izdanih zastavnih pisem predviden za~etek odpla~eva-

nja po preteku 1/3 dobe odpla~evanja.

Kot doba odpla~evanja zastavnih pisem velja v pogojih predvidena doba od za~etka

obrestovanja do prvotno dogovorjene zapadlosti. V smislu ~rke b prvega stavka je dele`

tam navedenih zastavnih pisem primeren, ~e zna{a v na novo izdanih zastavnih pismih

skupaj z na novo izdanimi zastavnimi pismi, pri katerih je rok odpla~evanja 15 let, naj-

manj 40 odstotkov.

(2) Hipotekarnih zastavnih pisem, pri katerih je vnov~itvena vrednost vi{ja od nomi-

nalne vrednosti, ni dopustno izdajati.

10. ~len

Hipoteke kot pokritje

Za pokritje hipotekarnih zastavnih pisem se smejo uporabiti le hipoteke, ki izpolnju-

jejo pogoje v 11. in 12. ~lenu.

11. ~len

Omejitve hipotekarnih posojil

Hipotekarno posojilo ne sme presegati prve tri petine vrednosti zemlji{~a.

12. ~len

Vrednost zastavljenega zemlji{~a

(1) Pri odobritvi hipotekarnega posojila se zemlji{~e ne sme upo{tevati v vrednosti, ki

bi presegala s skrbnostjo ugotovljeno prodajno vrednost. Pri dolo~itvi te vrednosti se

upo{tevajo le trajne lastnosti zemlji{~a in donosnost, ki bi jo zemlji{~e ob pravilnem

gospodarjenju trajneje zagotavljalo vsakemu lastniku.

(2) ^e je na osnovi dolo~b v 192. do 199. ~lenu gradbenega zakona `e ugotovljena

tr`na vrednost, se slednja upo{teva pri ugotavljanju vrednosti zastavljenega zemlji{~a.

(3) Hipoteke na gradbi{~a in druge tak{ne novogradnje, ki {e niso kon~ane in ne pri-

na{ajo donosov, ki se uporabljajo kot pokritje za hipotekarna zastavna pisma, ne smejo

skupaj presegati ene desetine skupnega zneska hipotek, ki so bile uporabljene za po-

kritje hipotekarnih zastavnih pisem in dvakratnika jamstvenega lastnega kapitala. De-

le` hipotek na gradbi{~ih in novogradnjah ne sme presegati 10 odstotkov. V ostalem so

hipoteke na gradbi{~ih, ki ne zagotavljajo trajnega donosa, zlasti na jamah in kamnolo-

mih, izlo~ene iz uporabe kot pokritje za hipotekarna zastavna pisma. Enako velja za hi-

poteke na rudnikih. Hipoteke na drugih pravicah, za katere veljajo dolo~be enako kot
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za zemlji{~a, so izlo~ene iz uporabe kot pokritje za hipotekarna zastavna pisma, ~e tak-

{ne pravice ne zagotavljajo trajnej{ega donosa.

13. ~len

Navodila za dolo~anje vrednosti

Hipotekarna banka mora na osnovi dolo~b v 12. ~lenu izdati navodilo o dolo~anju

vrednosti. Navodilo mora odobriti nadzorni organ.

14. ~len

Odobritev posojila

(1) Hipotekarna posojila se odobrijo v denarju.

(2) Posojilo se sme odobriti v hipotekarnih zastavnih pismih banke v nominalni vred-

nosti le, ~e to dopu{~a statut banke in se dol`nik izrecno strinja. V tak{nem primeru je

treba dol`niku z listino priznati pravico, da po svoji izbiri odpla~a hipoteko v denarju ali

v nominalni vrednosti hipotekarnih zastavnih pisem banke, ki so enake vrste kot so bila

prejeta zastavna pisma. Za hipotekarna zastavna pisma, med katerimi se ne razlikuje,

ko se dolo~a borzna vrednost, velja v smislu te dolo~be, da so istovrstna.

15. ~len

Posojilni pogoji

Osnovne pogoje za hipotekarna posojila dolo~i hipotekarna banka. Odobriti jih mora

nadzorni organ. V pogojih je treba posebno opredeliti negativne posledice za dol`nika

zaradi nepravo~asnega pla~ila in pogoje, v katerih sme banka zahtevati pred~asno od-

pla~ilo.

16. ~len

Prospekti o posojili in obrazci pro{enj

Prospekti za posojila, ki jih uporablja hipotekarna banka in obrazci pro{enj morajo

vsebovati vse dolo~be o na~inu izpla~ila posojila, odtegljajih v korist banke, o vi{ini in

zapadlosti obresti in vseh drugih pla~ilih dol`nika, o za~etku amortizacije, odpovedi in

odpla~ilu.

17. ~len

Poslab{anje zemlji{~a, ki je bilo zastavljeno za posojilo

(1) ^e se je poslab{alo zemlji{~e ali deli zemlji{~a, ki je bilo zastavljeno za posojilo in

poslab{anje ni nastalo zaradi negospodarnega ravnanja lastnika, se dolo~be v 1133. ~le-
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nu in 1135. ~lenu ODZ28 o pravici upnika do takoj{njega popla~ila iz zemlji{~a uporab-

ljajo v korist banke le glede zneska, za katerega v zmanj{ani vrednosti zemlji{~a ni ve~

potrebnega pokritja po zakonu ali statutu. V primeru zmanj{anja vrednosti zemlji{~a si

banka ne sme pridr`ati pravice do pred~asnega odpla~ila hipoteke v ve~jem znesku od

tistega v predhodnem stavku.

(2) ^e si je banka v primeru odsvojitve dela zemlji{~a pridr`ala {e druge pravice, kot

jih ima po zakonu, zaradi zagotovitve ali izpolnitve popla~ila, teh pravic ne more uve-

ljavljati, ~e je pristojni upravni organ na osnovi de`elnih zakonov ugotovil, da odsvoji-

tev upravi~encu ne {kodi.

(3) Ne sme biti dogovorjeno, da bi smela banka v primeru svoje razpustitve zahtevati

pred~asno odpla~ilo hipoteke.

18. ~len

razveljavljeno

19. ~len

Izklju~itev pravice banke do odpovedi pri anuitetnih hipotekah

Pri anuitetnih hipotekah ne sme biti dogovorjena pravica do odpovedi v korist banke.

Veljavnost sporazuma, ki daje banki pravico, da sme zaradi posebnih razlogov, ki so

povezani z ravnanjem dol`nika, zahtevati odpla~ilo hipoteke pred dolo~enim ~asom,

se s tem ne spremeni.

20. ~len

Odlog odpla~evanja

(1) Za~etek odpla~evanja se sme odlo`iti za obdobje, ki ni dalj{e od desetih let. ^e je v

tak{nem primeru zaradi odlo`itve odpla~evanja (amortizacije) razen dogovorjenih

obresti treba pla~ati {e kak{en znesek, mora biti le-ta naveden v posojilni listini. Enako

velja za zneske, ki jih mora dol`nik pla~ati bank za stro{ke ureditve posojila29.

(2) Od za~etka amortizacije dalje se letne obresti ne smejo obra~unati od ve~jega zne-

ska, kot je preostanek glavnice ob koncu prej{njega leta. Ve~ji letni znesek pla~il se

uporabi za odpla~ilo glavnice.

(3) Nadzorni organ lahko za posamezne primere ali skupine istovrstnih primerov do-

voli, da se za~etek amortizacije odlo`i za dalj{e obdobje, kot je dolo~eno v prvem stav-

ku prvega odstavka., ~e se zdi to upravi~eno zaradi drugih obveznosti dol`nika, ki so
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povezane z odobritvijo posojila, pri ~emer se upo{teva lastnost zemlji{~a, ki je zastavlje-

no za posojilo.

21. ~len

Delno odpla~ilo anuitetnih hipotek

(1) Pravica dol`nika do delnega odpla~ila hipoteke se pri anuitetnih hipotekah lahko

omeji s tem, da je banka dol`na sprejeti pla~ilo le takrat, kadar je pla~ilo namenjeno in

primerno za to, da se doba odpla~evanja ob nespremenjeni vi{ini letnih pla~il skraj{a za

eno ali ve~ let. Dolo~ba se ne uporablja, ~e zna{a znesek pla~ila 1/10 preostale glavnice

in zahteva dol`nik zni`anje nadaljnjih letnih anuitet ob nespremenjeni prvotni dobi od-

pla~evanja. Pri hipotekah iz drugega odstavka 6. ~lena sme v tak{nem primeru zna{ati

letna anuiteta manj kot 1/4 prvotnega kapitala30. Banka mora pripraviti nov amortizacij-

ski na~rt.

(2) Banka se ne sme `e vnaprej razre{iti obveznosti do dejanj, ki jih mora glede odpla-

~anega (amortiziranega) zneska storiti v zvezi z zemlji{koknji`nim popravkom, izbri-

som hipoteke ali izdajo delnega hipotekarnega pisma po dolo~bah civilnega prava.

(3) Banka mora po objavi letnih ra~unovodskih izkazov vsakemu dol`niku na njego-

vo zahtevo sporo~iti, v kak{nem znesku je bila hipoteka odpla~ana (amortizirana) ob

koncu prej{njega leta.

21.a

Hipoteke, ki niso namenjene za pokritje

Pri hipotekah, ki se ne uporabljajo za pokritje obveznic, se sme ravnati druga~e, kot je

dolo~eno v 14. do 21. ~lenu.

22. ~len

Register hipotek

(1) Hipoteke, ki se uporabljajo za pokritje hipotekarnih zastavnih pisem in druge

vrednosti, ki se uporabljajo za redno pokritje, mora banka posami~no vpisovati v regi-

ster. V primeru ~etrtega odstavka 6. ~lena je treba vrednosti, ki se uporabljajo kot nado-

mestno pokritje, prav tako vpisati v register. Pri vpisu je treba ozna~iti posamezne kose,

kolikor niso sesatvni del zbirnih vrednosti.

(2) V prvem mesecu vsakega koledarskega polletja je treba nadzornemu organu

predlo`iti overjen prepis vseh vpisov v register hipotek, ki so bili opravljeni v zadnjem
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polletju. Prepis mora overiti fiduciar, ki se imenuje po 29. ~lenu. Prepis hrani nadzorni

organ.

23. ~len

razveljavljen

24. ~len

Ra~unovodski izkazi hipotekarnih bank

^e hipotekarna banka uporabi pravico do raz{irjenega poslovanja po prvem odstav-

ku 46. ~lena, mora sestaviti ra~unovodske izkaze po predpisih, ki veljajo za tisti pred-

met poslovanja, ki se ne uvr{~a med dejavnost hipotekarnih bank in jih dopolniti s po-

sli, ki sodijo v poslovanje hipotekarnih bank ter raz~leniti po predpisih za to dejavnost.

25. ~len

razveljavljeno

26. ~len

razveljavljeno

27. ~len

razveljavljeno

28. ~len

Poslovno poro~ilo

(1) V prilogi ra~unovodskih izkazov je treba navesti

1.{tevilo vpisanih hipotek v registru hipotek, njihovo porazdelitev in zneske, ki so bili

upo{tevani kot pokritje

a)po vi{ini v stopnjah do sto tiso~ nem{kih mark, od sto tiso~ nem{kih mark do enega

milijona nem{kih mark in ve~ kot en milijon nem{kih mark in

b)po glavnih obmo~jih, kjer se nahajajo zemlji{~a, ki so bila zastavljena za posojilo.

2.zneske in kateri od teh odpadejo na hipoteke na zemlji{~ih v gospodarski uporabi

in tiste, ki se uporabljajo v stanovanjske namene in na hipoteke na gradbi{~a ali nedo-

kon~ane novogradnje, ki {e ne prina{ajo donosov;

3. {tevilo postopkov za prisilno dra`bo in prisilno upravo, ki so bili v teku na dan se-

stavitve ra~unovodskih izkazov in {tevilo opravljenih prisilnih dra`b v poslovnem letu;

4.{tevilo primerov, v katerih je banka morala prevzeti zemlji{~a med poslovnim le-

tom, da bi prepre~ila izgubo hipotek;
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5.skupni znesek terjatev iz nepla~anih obresti, ki jih niso poravnali hipotekarni

dol`niki, ~e ti zneski niso bili odpisani `e v preteklih letih;

6.skupni znesek odpla~il za hipoteke v poslovnem letu, pri ~emer je treba lo~eno pri-

kazati pla~ila v obliki anuitet in druge na~ine vra~il.

(2) Podatke iz 3. do 5. to~ke prvega odstavka je treba navesti lo~eno za zemlji{~a v

gospodarski uporabi in zemlji{~a za stanovanjske namene.

29. ~len

Fiduciar31

(1) Za vsako hipotekarno banko mora biti imenovan fiduciar in njegov namestnik.

(2) Po predhodni pridobitvi mnenja hipotekarne banke ga imenuje nadzorni organ.

Imenovanje lahko nadzorni organ kadarkoli prekli~e.

(3) Fiduciar mora nadzornemu organu poro~ati o ugotovitvah in opazovanjih med

opravljanjem svojega dela. Fiduciar ni vezan na navodila nadzornega organa.

30. ~len

Naloge fiduciarja

(1) Fiduciar mora paziti, da je vselej zagotovljeno pokritje hipotekarnih zastavnih pi-

sem, kot zahtevajo predpisi. ^e je vrednost zemlji{~, ki so bila zastavljena za posojilo,

dolo~ena po navodilih, ki jih je odobril nadzorni organ, fiduciar ni dol`an preverjati, ~e

dolo~ena cena tudi ustreza resni~ni vrednosti.

(2) Paziti mora, da so vrednosti, ki so uporabljene za pokritje hipotekarnih zastavnih

pisem po prvem odstavku 22. ~lena vpisane v register hipotek.

(3) Preden se izdajo hipotekarna zastavna pisma, mora na njih ozna~iti, da imajo po-

kritje in so vpisana v register hipotek. Zado{~a kopija lastnoro~nega podpisa.

(4) Vrednosti, ki so vpisane v register hipotek, se smejo izbrisati iz registra le s soglas-

jem fiduciarja. Soglasje fiduciarja mora biti v pisni obliki. Soglasje da lahko tudi tako, da

se podpi{e v registru hipotek k zaznamku o izbrisu.

(5) Pri izdaji potrdila v tretjem odstavku mora fiduciar paziti, da skupni znesek hipote-

karnih zastavnih pisem v obtoku ne presega vrednosti, ki je navedena v 7. ~lenu. ^e je

ta meja prese`ena, mora to sporo~iti nadzornemu organu.
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31. ~len

Hramba vrednosti za pokritje

(1) Hipotekar mora vrednosti, vpisane v registru hipotek in listine o tak{nih vrednosti

hraniti pod dvojnim klju~em z banko. Te predmete sme izro~iti le v skladu z dolo~bami

tega zakona.

(2) Na zahtevo banke je dol`an izdati vrednosti, ki so vpisane v register hipotek in li-

stine o teh vrednostih in sodelovati pri izbrisu iz registra, ~e ostale vrednosti, ki so vpisa-

ne v registru, zado{~ajo za pokritje hipotekarnih zastavnih pisem ali pa je banka priskr-

bela druga~no kritje, kot zahtevajo predpisi. ^e mora banka hipotekarnemu dol`niku

izro~iti listine o hipoteki ali opraviti dejanja po 1145. ~lenu ODZ, mora fiduciar listino

izro~iti tudi takrat, kadar niso podani navedeni predpogoji. ^e je hipoteka izpla~ana, je

treba ustrezne nadomestne vrednosti pokritja vpisati v register in izro~iti fiduciarju v

hrambo, kot dolo~a prvi odstavek.

(3) ^e banka zgolj za~asno potrebuje listino o hipoteki, jo mora fiduciar izro~iti, ne da

bi bila banka dol`na priskrbeti neko drugo pokritje.

32. ~len

Pooblastila fiduciarja

(1) Fiduciar ima kadarkoli pravico do vpogleda v ban~ne knjige in spise, ki se nana{a-

jo na hipotekarna zastavna pisma in vrednosti, vpisane v registru hipotek.

(2) Hipotekarna banka je dol`na fiduciarja sproti obve{~ati o odpla~ilih kapitala32 za

vrednosti, ki so vpisane v registru hipotek in drugih spremembah, ki se nana{ajo na te

vrednosti, ki so pomembne za upnike iz naslova zastavnih pisem.

33. ~len

Spori med banko in fiduciarjem

O sporih med fiduciarjem in hipotekarno banko odlo~a nadzorni organ.

34. ~len

Pla~ilo fiduciarja

Fiduciar in njegov namestnik prejmeta od nadzornega organa primerno nadomestilo,

ki ga mora hipotekarna banka posebej povrniti nadzornemu organu in po potrebi tudi

nakazati predpla~ilo. Smiselno se uporablja tretji odstavek 51.~lena zakona o kredit-

nem poslovanju.
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34.a

Omejitev arestov in prisilne izvr{be

Aresti33 in prisilne izvr{be na vrednostih, ki so vpisane v register hipotek, se izvajajo le

pri zahtevkih iz hipotekarnih zastavnih pisem.

35. ~len

Predpravica hipotekarnega upnika do popla~ila v primeru nelikvidnosti

banke

Veljavno besedilo do 1. januarja 1999

(1) ^e je bil uveden ste~ajni postopek na premo`enje hipotekarne banke, imajo glede

popla~il iz vrednosti, ki so vpisane v registru hipotek, terjatve upnikov iz zastavnih pi-

sem, vklju~no z njihovimi terjatvami iz obresti od za~etka ste~ajnega postopka, pred-

nost pred terjatvami drugih ste~ajnih upnikov. Upniki iz zastavnih pisem so po rangu

med seboj enakovredni.

(2) Glede zahtevkov upnikov iz zastavnih pisem do popla~ila iz drugih vrednosti ban-

ke se ustrezno uporabljajo dolo~be v 64., 153., 155. ~lenu in tretji to~ki 168. ~lena ured-

be o ste~ajih, ki veljajo za upravi~ence do izlo~itve.

(3) ^e so hipotekarna zastavna pisma banke, ki so v obtoku, ki jih je banka pripisala k

stanju vrednostnih papirjev, vklju~ena v ste~ajno maso, se upo{tevajo pri izra~unu dele-

`ev v izkupi~ku od predmetov, navedenih v prvem odstavku, ki odpadejo na posamez-

na hipotekarna zastavna pisma.

(4) Med ste~ajem hipotekarne banke se stro{ki skup{~ine upnikov iz naslova zastav-

nih pisem, ki je sklicana po dolo~bah v tem zakonu, ki urejajo skupne pravice imetni-

kov obveznic, poravnajo iz tistega dela ste~ajne mase, ki je namenjen prednostnemu

popla~ilu teh upnikov.

(5) Ste~ajne predpravice upnikov obveznic, ki jih je izdala banka z nepremi~ninami,

ki ima svoj sede` v neki drugi dr`avi ~lanici Evropske skupnosti, v neki drugi dr`avi

podpisnici Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru ali v [vici, se priznajo v

ste~ajnem postopku v ZRN, ~e gre v glavnem za predpravice iz prvega odstavka in je za-

gotovljena recipro~nost.

Veljavno besedilo od 1. januarja 1999

(1) ^e je na premo`enje hipotekarne banke uveden ste~ajni ali likvidacijski34 posto-

pek, imajo glede izpolnitve terjatev iz vrednosti, ki so vpisane v registru hipotek,
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vklju~no s terjatvami obresti od dneva uvedbe postopka, terjatve upnikov iz naslova za-

stavnih pisem prednost pred terjatvami drugih upnikov v ste~ajnem ali likvidacijskem

postopku. Upniki iz naslova zastavnih pisem so med seboj v istem rangu.

(2) Glede zahtevkov upnikov iz zastavnih pisem do popla~ila iz drugih vrednosti ban-

ke se ustrezno uporabljajo dolo~be v 52. 190. in 192. ~lenu uredbe o insolventnosti, ki

veljajo za upravi~ence do izlo~itve.

(3) ^e so hipotekarna zastavna pisma banke, ki so v obtoku, ki jih je banka pripisala k

stanju vrednostnih papirjev, vklju~ena v ste~ajno ali likvidacijsko maso, se upo{tevajo

pri izra~unu dele`ev v izkupi~ku od predmetov, navedenih v prvem odstavku, ki odpa-

dejo na posamezna hipotekarna zastavna pisma.

(4) Med ste~ajnim ali likvidacijskim postopkom hipotekarne banke se stro{ki skup{~i-

ne upnikov iz naslova zastavnih pisem, ki je sklicana po dolo~bah v tem zakonu, ki ure-

jajo skupne pravice imetnikov obveznic, poravnajo iz tistega dela ste~ajne ali likvidacij-

ske mase, ki je namenjen prednostnemu popla~ilu teh upnikov.

(5) Ste~ajne predpravice upnikov iz obveznic, ki jih je izdala realitetna banka, ki ima

svoj sede` v neki drugi dr`avi ~lanici Evropske skupnosti, v neki drugi dr`avi podpisnici

Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru ali v [vici, se priznajo v ste~ajnem ali

likvidacijskem postopku v ZRN, ~e gre v glavnem za predpravice iz prvega odstavka in

je zagotovljena recipro~nost.

35.a

Posebna pooblastila nadzornega organa

^e je skupni znesek vseh hipotekarnih zastavnih pisem, ki so v obtoku, vi{ji od zgor-

njega zneska v 7. ~lenu, lahko nadzorni organ odredi, da mora banka svoj letni dobi~ek

za toliko ~asa v celoti ali delno razporediti v rezerve, dokler ni ponovno dose`ena do-

voljena zgornja meja. Nadzorni organ odredi tako {ele takrat, ~e hipotekarna banka po-

manjkljivosti ne odpravi v roku, ki ga je dolo~il nadzorni organ. Sklepi o izpla~ilu do-

bi~ka so ni~ni v tistem delu, v katerem so v nasprotju z odredbo iz prvega stavka.

36. ~len

razveljavljen

37. ~len

Kazenske dolo~be

Kdor za neko hipotekarno banko vedé da v promet hipotekarna zastavna pisma v

ve~jem znesku, kot je po predpisih pokrit z vrednostmi, vpisanimi v registru hipotek, se

kaznuje z zaporom do enega leta ali denarno kaznijo.
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(2) Prav tako se kaznuje oseba, ki

1.za neko hipotekarno banko, na osnovi odsvojitve ali obremenitve, vedé razpolaga z

neko vrednostjo, ki je vpisana v registru hipotek, ~eprav druge vrednosti, ki so vpisane

v registru hipotek, ne zado{~ajo za pokritje hipotekarnih zastavnih pisem, kot dolo~ajo

predpisi, ali

2.kr{i dolo~bo v drugem stavku drugega odstavka 31. ~lena s tem, da pri odpla~ilu hi-

poteke opusti vpis ustreznih nadomestnih vrednosti za pokritje v register hipotek in jih

ne izro~i fiduciarju v hrambo.

38. ~len

Dolo~be o prekr{kih

(1) Prekr{ek stori oseba, ki namerno ali zaradi malomarnosti da za neko hipotekarno

banko v obtok hipotekarna zastavna pisma brez potrdila, ki se zahteva po tretjem od-

stavku 30. ~lena.

(2) Prekr{ek se lahko kaznuje z denarno kaznijo do sto tiso~ nem{kih mark.

39. ~len

Denarna kazen za hipotekarno banko

30. ~len zakona o prekr{kih, ki dolo~a denarne kazni za pravne osebe in zdru`enja

oseb, se uporablja tudi takrat, ~e je storil kaznivo dejanje ali prekr{ek.direktor hipote-

karne banke, ki ni bil z zakonom, statutom ali dru`beno pogodbo dolo~en za zastops-

tvo hipotekarne banke.

39.a ~len

Pristojni upravni organ

Upravni organ v smislu 1.to~ke prvega odstavka 36. ~lena zakona o prekr{kih je zvez-

ni nadzorni urad za kreditno poslovanje.

40. ~len

Izena~enje zemlji{kih dolgov s hipotekami

(1) Hipoteke so po tem zakonu izena~ene z zemlji{kim dolgom.

(2) ^e je banka odkupila zemlji{~e, da bi prepre~ila izgubo hipoteke, ki jo ima na

zemlji{~u ali zemlji{ki dolg na prisilni dra`bi in namesto izbrisane hipoteke ali zem-

lji{kega dolga zase vpi{e zemlji{ki dolg, se za tak{en dolg ustrezno uporablja tretji od-

stavek 6. ~lena.
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41. ~len

Ob~inske obveznice

^e izda hipotekarna banka ob~inske obveznice po 2. to~ki 1. ~lena ali 1. to~ki prvega

odstavka 5. ~lena, se za tak{ne obveznice in terjatve iz posojil, na katerih temeljijo tak-

{ne obveznice, uporabljajo dolo~be v prvem, ~etrtem, petem in {estem odstavku 6. ~le-

na, prvem odstavku in drugem stavku drugega odstavka 8. ~lena, prvem in drugem

stavku prvega odstavka in drugem odstavku 9. ~lena in 22., 29. do 35.a ~lenu, 37. do

39.a ~lenu in 45. ~lenu, s tem, da so tokrat namesto hipotekarnih zastavnih pisem ob~in-

ske obveznice, namesto upnikov iz zastavnih pisem upniki iz ob~inskih obveznic in na-

mesto hipotek ob~inska posojila in namesto registra hipotek register ob~inskih posojil

in nadomestnih vrednosti za pokritje ob~inskih obveznic. Ob~inske obveznice se smejo

ozna~iti kot "javno zastavno pismo".

42. ~len

razveljavljen

43. ~len

Predpravica do popla~ila po de`elnih zakonih35

17. ~len uvodnega zakona k zakonu o ste~aju se nadomesti z naslednjo dolo~bo:

"§17 (1) Ne spremeni se veljavnost dolo~b v de`elnih zakonih, po katerih imajo imet-

niki obveznic tak{nih vrst, kot so navedene v 2. to~ki 1.~lena zakona o hipotekarnih

bankah, ki so jih na osnovi hipotek ali realnih bremen ali posojil izdali kreditni instituti,

ki niso hipotekarne banke, predpravico pred drugimi ste~ajnimi upniki glede izpolni-

tve iz hipotek ali realnih bremen ali navedenih posojil kreditnega instituta. ^e se prizna

tak{na predpravica, imajo terjatve iz obveznic, za katerih pokritje so uporabljene hipo-

teke, glede izpolnitve iz hipotek prednost pred drugimi obveznicami. Ustrezno velja za

izpolnitev iz realnih bremen in posojil.

(2) Ne spremeni se veljavnost dolo~b v de`elnih zakonih, po katerih se imetnikom

obveznic, ki so jih za posojilo izdale organizacije javnega prava, delni{ke dru`be, ko-

manditne delni{ke dru`be, dru`be z omejeno odgovornostjo ali zadruge, lahko prizna

predpravica pred neprednostnimi ste~ajnimi upravi~enci, katerih terjatve so nastale ka-

sneje, tako da se vpi{ejo k prednostnim terjatvam v knjigo javnega dolga".
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44. ~len

Uveljavitev zakona

Ta zakon za~ne veljati hkrati z dr`avljanskim zakonikom.

45. ~len

Prevedbeni predpis o disagiu36 hipotek in zastavnih pisem

Pri poslih, ki so bili sklenjeni pred 1. julijem 1898, se smejo ~asovne razmejitve {e na-

prej oblikovati po dolo~bah 25. ~lena v besedilu, ki je veljalo pred tem dnevom.

46. ~len

"Me{ane" hipotekarne banke

(1) Za hipotekarne banke, ki obstajajo na dan uveljavitve zakona, ne veljajo dolo~be v

5. ~lenu v toliko, kolikor so do 1. maja 1998 skladno s svojimi statuti opravljale posle v

{ir{em obsegu, kot je naveden v 5. ~lenu.

(2) Pri hipotekarni banki, ki izkoristi pravico do raz{irjenega poslovanja po prvem od-

stavku, ne sme skupni znesek hipotekarnih zastavnih pisem in ob~inskih obveznic, ki

so v obtoku, presegati 48-kratnega zneske lastnega jamstvenega kapitala. To ne spremi-

nja veljavnosti zahteve do primernega lastnega jamstvenega kapitalu po 10. ~lenu zako-

na o kreditnem poslovanju. Ustrezno se uporablja drugi odstavek 7. ~lena.

47. ~len37

Posebna ureditev za NDR

(1) Zveza v smislu tega zakona in na osnovi tega zakona izdanih uredb je tudi repub-

li{ki prora~un Nem{ke demokrati~ne republike.

(2) Hipotekarne banke smejo v Nem{ki demokrati~ni republiki vklju~no z Vzhodnim

Berlinom opravljati posle, ki jih ureja ta zakon, ~e iz teh poslov pridobijo pravice, ki so

enakovredne ustreznim pravicam v Zvezni republiki Nem~iji in Zahodnem Berlinu.

(3) Prednostna pravica pri ste~aju po 35. ~lenu obstaja tudi v postopku po uredbi

Nem{ke demokrati~ne republike o popolni izvr{bi.

48. do 53. ~len

Razveljavljeno
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Temeljna na~ela za u~inkovit ban~ni nadzor

(bazelska temeljna na~ela)*

Geslo: Banke; Kontrola; Nadzor ban~nega poslovanja

I. UVOD

U~inkoviti ban~ni nadzor je bistvena sestavina ekonomskega sistema, v katerem ima-

jo banke pomembno vlogo v pla~ilnem prometu in gibljivosti prihrankov. Mo~an in

u~inkovit ban~ni nadzor zagotavlja javno dobrino, ki se ne more v celoti zagotavljati na

trgu in je skupaj z u~inkovito makroekonomsko politiko bistvenega pomena za fi-

nan~no stabilnost vsake dr`ave. Stro{ki ban~nega nadzora so res visoki, toda stro{ki sla-

bega nadzora so {e vi{ji. Slabosti v ban~nem sistemu posamezne dr`ave lahko ogrozi fi-

nan~no stabilnost in tudi mednarodni finan~ni sistem te dr`ave. Bazelski odbor za

ban~ni nadzor je pripravil 25 bistvenih na~el za u~inkovit ban~ni nadzor.

Ta na~ela pomenijo minimalne zahteve in morajo biti v {tevilnih primerih dopolnjena

z drugimi ukrepi.Tako pomenijo osnovno referenco za nadzorne in druge javne institu-

cije, ki si aktivno prizadevajo za okrepitev obstoje~ih nadzornih sistemov. V nadaljeva-

nju so citirane uvodne besede in temeljna na~ela:

"1. Slabosti v ban~ni ureditvi neke dr`ave, bodisi razvite ali dr`ave v razvoju, lahko

ogro`ajo finan~no trdnost te dr`ave in tudi mednarodne finan~ne ureditve. Krepitev

finan~ne ureditve postaja vse ve~ja mednarodna skrb in nuja. Zahteva po ukrepanju

na tem podro~ju je bila zapisana v Uradnem poro~ilu, objavljenem ob zaklju~ku vrha G

7 v Lyonu junija 1996. Nekateri uradni organi, med drugim tudi bazelski odbor za nad-

zor bank, Banka za mednarodne poravnave, Mednarodni denarni sklad in Svetovna

banka, so v zadnjem ~asu prou~evali na~ine za utrjevanje finan~ne stabilnosti po vsem

svetu.

2. Bazelski odbor za nadzor bank (Bazelski odbor za nadzor bank so leta 1975 ustano-

vili guvernerji Skupine desetih gospodarsko najrazvitej{ih dr`av in je Odbor ban~nih

nadzornih obvlasti. Sestavljajo ga vodilni predstavniki centralnih bank Belgije, Kanade,

Francije, Nem~ije, Italije, Japonske, Luksemburga, Nizozemske, [vedske, [vice, Velike

Britanije in ZDA ter predstavniki njihovih ban~nih nadzornih oblasti. Odbor obi~ajno
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zaseda pri Banki za mednarodne poravnave v Bazlu, kjer je tudi sede` njegovega taj-

ni{tva, in `e vrsto let i{~e re{itve na tem podro~ju, neposredno in tudi v povezavi z

ban~nimi nadzorniki z vsega sveta. V zadnjem letu in pol je Odbor prou~eval mo`nosti,

kako bi prek svojih odnosov z dr`avami, ki niso ~lanice skupine G 10, in tudi na podlagi

svojih dosedanjih prizadevanj za izbolj{anje nadzora v dr`avah, ki so ~lanice Odbora,

lahko najbolje pomagal krepiti preudaren nadzor povsod po svetu. Odbor je za javno

rabo pripravil dva dokumenta:

obse`en niz Temeljnih na~el za u~inkovit ban~ni nadzor (Bazelska temeljna na~ela)

(tu prilo`ena) in

Zbirko obstoje~ih priporo~il, navodil in standardov Bazelskega odbora (ki se bodo

dopolnjevala v rednih ~asovnih presledkih), na katere se odbor najve~krat sklicuje pri

razlagi Temeljnih na~el.

Oba dokumenta so podprli guvernerji centralnih bank dr`av G 10. V upanju, da sta

koristna pripomo~ka za krepitev splo{ne finan~ne stabilnosti v vseh dr`avah, so jih

posredovali v obravnavo finan~nim ministrom dr`av G 7 in G 10 med pripravami za nji-

hovo Sre~anje na vrhu junija 1997 v Denverju.

3. Bazelski odbor je na~ela snoval v tesni povezavi z nadzornimi oblastmi dr`av, ki

niso ~lanice skupine G 10. Dokument je pripravila skupina, v kateri so bili poleg pred-

stavnikov Bazelskega odbora {e predstavniki ^ila, Kitajske, ^e{ke republike, Hong

Konga, Mehike, Rusije in Tajske. Pri oblikovanju dokumenta je sodelovalo {e devet dru-

gih dr`av (Argentina, Brazilija, Mad`arska, Indija, Indonezija, Koreja, Malezija, Poljska

in Singapur). Razen tega so bila snovalcem na~el v pomo~ tudi uspe{na posvetovanja

neposredno s {tevilnimi nadzorniki in s predstavniki nadzornih skupin za posamezna

podro~ja sveta.

4. Bazelska temeljna na~ela sestavlja petindvajset temeljnih na~el, ki naj bi jih s ciljem

u~inkovitosti vsebovala vsaka nadzorna ureditev. Na~ela obravnavajo:

• Predpogoje za u~inkovit ban~ni nadzor - 1. na~elo

• Licenciranje in lastni{ko sestavo - 2. do 5. na~elo

• Zahteve in predpise o preudarnem poslovanju - 6. do 15. na~elo

• Postopke stalnega ban~nega nadzora - 16. do 20. na~elo

• Nadzorni{ka pooblastila - 22. na~elo in

• Mednarodno ban~ni{tvo - 23. do 25. na~elo.

Poleg na~el so v dokumentu razlo`eni tudi razni postopki, ki jih nadzorniki lahko

uporabljajo pri uveljavitvi na~el.

5. Nadzorne slu`be po dr`avah naj na~ela uporabljajo za nadzor vseh ban~nih organi-

zacij, ki so v njihovi zakonski pristojnosti. (V dr`avah, kjer finan~ne storitve, podobne
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ban~nim, opravljajo tudi neban~ni finan~ni zavodi, tudi za slednje lahko velja marsika-

tero tu navedeno na~elo.) Na~ela predstavljajo najmanj{e zahteve, ki pa se lahko v mar-

sikaterem primeru dopolnjujejo {e z drugimi merili, zasnovanimi za posebne pogoje in

tveganja, ki veljajo v finan~nih ureditvah posameznih dr`av.

6. Nadzorne in druge javne oblasti po dr`avah in na mednarodni ravni naj temeljna

bazelska na~ela uporabljajo kot osnovno vodilo. Dr`avne nadzorne oblasti, ki so najpo-

gostej{i uvajalec izbolj{av v svoji veljavni nadzorni ureditvi, pa naj dokument, ki je raz-

delan v nadaljevanju, uporabljajo za pregled svoje sedanje nadzorne ureditve in za uva-

janje niza sprememb s ciljem, da se v najkraj{em mo`nem ~asu odpravijo kakr{ne koli

pomanjkljivosti, ki so v njihovi zakonski pristojnosti. Na~ela so zasnovana tako, da jih

lahko preverijo nadzorni organi posameznih dr`av, skupin dr`av oziroma trg. Bazelski

odbor bo skupaj z ostalimi zavzetimi organizacijami spremljal napredek posameznih

dr`av pri uresni~evanju teh na~el. Izoblikovali so predlog, naj MDS, Svetovna banka in

vse zavzete organizacije, ki posameznim dr`avam pomagajo izbolj{ati njihovo nadzor-

no ureditev, na~ela uporabljajo v povezavi z delom, ki je usmerjeno v spodbujanje

splo{ne narodnogospodarske in finan~ne trdnosti. Uresni~evanje na~el so pregledali

oktobra 1998 na Mednarodni konferenci ban~nih nadzornikov in potem vsaki dve leti.

7. Nadzornim oblastem po vsem svetu se predlaga, da podprejo Temeljna bazelska

na~ela. Z njimi se strinjajo ~lani Bazelskega odbora in {estnajsterica drugih nadzornih

slu`b, ki je sodelovala pri snovanju tega dokumenta.

8. Predsedniki regijskih nadzornih skupin1 podpirajo prizadevanja Bazelskega odbo-

ra in so pripravljeni spodbujati svoje dr`ave ~lanice k sprejetju Temeljnih na~el. Poteka-

jo tudi pogovori o dolo~itvi vloge, ki jo regijske skupine lahko odigrajo pri sprejemanju

na~el s strani svojih dr`av in pri spremljanju njihovega uveljavljanja.

9. Po prepri~anju Bazelskega odbora bo za vsako dr`avo usvojitev Temeljnih na~el

pomenila odlo~ilni premik v smeri izbolj{evanja njene doma~e in tudi mednarodne fi-

nan~ne stabilnosti. doseganje tega cilja pa bo ~asovno razli~no od dr`ave do dr`ave. V

marsikateri dr`avi bodo nujne znatne spremembe zakonodaje in nadzorni{kih poobla-

stil, saj prenekatera nadzorna oblast sedaj nima zakonodajne pristojnosti za uveljavlja-

nje vseh na~el. V takem primeru je po mnenju Bazelskega odbora nujno, da dr`avni za-
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konodajalec takoj za~ne prou~evati spremembe, ki jih bo treba opraviti za uporabo

na~el.

10. Bazelski odbor bo {e naprej snoval in predlagal normative za klju~na podro~ja

tveganj in prvine ban~nega nadzora, kot je to storil v primeru dokumentov, ki so zbrani

v Zbirki. Temeljna bazelska na~ela bodo rde~a nit bodo~ega delovanja Odbora in bo,

kjer bo potrebno, sodeloval skupaj z nadzorniki iz dr`av, ki niso ~lanice G 10 ter z njiho-

vimi obmo~nimi skupinami. Odbor je na dr`avni ravni pripravljen pomagati pri uvaja-

nju na~el skupaj z nadzorniki in interesenti. In kot zadnje se odbor obvezuje, da bo kre-

pil sodelovanje z nadzorniki iz dr`av, ki niso ~lanice G 10, in znatno pove~al nalo`be v

tehni~no pomo~ in {olanje.

II. SEZNAM TEMELJNIH NA^EL ZA U^INKOVIT BAN^NI
NADZOR

Predpogoji za u~inkovit ban~ni nadzor

1. V u~inkoviti ureditvi ban~nega nadzora so jasno opredeljeni cilji in odgovornosti

vseh ustanov, ki sodelujejo pri nadzoru ban~nih organizacij. Ustanove morajo biti pri

svojem delu samostojne in imeti dovolj sredstev za svoje delovanje. Potreben je tudi us-

trezen pravni okvir, ki med drugim dolo~a pravila za dodeljevanje licenc ban~nim orga-

nizacijam in njihov nenehni nadzor; pooblastila za preverjanje varnosti in trdnosti

ban~nega poslovanja ter spo{tovanje predpisov; in zakonsko za{~ito nadzornikov. Ure-

jeni morata biti izmenjava informacij med nadzorniki in za{~ita zaupnosti informacij.

Licenciranje in lastni{ka sestava

2. Za gospodarsko dru`bo, ki dobi dovoljenje, da se lahko ustanovi kot banka in je

pod ban~nim nadzorom, se morajo jasno dolo~iti vrste poslovanja, ki jih lahko opravlja.

Rabo naziva "banka" je treba ~imbolj nadzirati.

3. Ustanova, ki izdaja dovoljenja za ustanavljanje bank, mora imeti pravico dolo~iti

ustanovitvena merila in zavra~ati vloge tistih dru`b, ki ne izpolnjujejo predpisanih stan-

dardov. Pred izdajo licence je potrebno oceniti vsaj lastni{ko sestavo banke, njen odbor

direktorjev in vodilno poslovodstvo, poslovni na~rt in notranjo kontrolo ter predvidene

finan~ne rezultate s kapitalsko osnovo vred; ~e je predlagani lastnik ali njena krovna or-

ganizacija tuja banka, je treba predhodno dobiti soglasje njene mati~ne nadzorne

ustanove.
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4. Ban~ni nadzorniki morajo biti poobla{~eni, da pregledajo in zavrnejo kakr{en koli

predlog za prenos znatnega lastni{kega ali kontrolnega dele`a v obstoje~ih bankah na

tretjo stranko.

5. Ban~ni nadzorniki morajo biti poobla{~eni, da dolo~ajo merila za pregledovanje

ve~jih pripojitev ali ban~nih nalo`b in skrbijo, da kapitalske povezave med gospodar-

skimi dru`bami ali njihovimi strukturami ne izpostavljajo bank nepotrebnemu tveganju

ali prepre~ujejo njihov u~inkovit nadzor.

Zahteve in predpisi o preudarnem poslovanju

6. Ban~ni nadzorniki morajo bankam predpisati smotrne minimalne kapitalske zahte-

ve. Koli~insko morajo zahteve odsevati tveganja, ki jih banke prevzemajo, vsebinsko pa

dolo~ati sestavine kapitala, ki so primerne za kritje ban~nih izgub. Vsaj za banke, ki

opravljajo mednarodne ban~ne posle, kapitalske zahteve ne smejo biti ni`je, kot jih do-

lo~a Bazelski kapitalski dogovor z dodatki.

7. Bistvena naloga vsake nadzorne ureditve je ocenjevanje ban~nih politik, prakse in

postopkov pri obravnavanju posojil, odlo~anja o nalo`bah in teko~em upravljanju kre-

ditnega in nalo`benega portfelja.

8. Ban~ni nadzorniki se morajo prepri~ati, da banke vpeljejo primerno politiko, prak-

so in postopke za ocenjevanje kakovosti terjatev ter zadostnosti rezerv in rezervacij za

primer posojilnih izgub.

9. Nadzorniki morajo preverjati, ~e imajo banke primerne poslovodnoinformacijske

sisteme, ki omogo~ajo ugotavljanje koncentracije tveganj in velikih izpostavljenosti v

portfelju ter bankam dolo~ati limite za omejevanje njihove izpostavljenosti posamez-

nim posojilojemalcem ali skupinam povezanih posojilojemalcev.

10. Da bi prepre~ili zlorabe, ki bi izhajale iz posojanja povezanim osebam, morajo

ban~ni nadzorniki zahtevati, da banke posojajo denar povezanim dru`bam in posa-

meznikom po na~elu "kratkega povodca", da posojila u~inkovito spremljajo in spreje-

majo druge primerne na~ine za nadzor ali zmanj{evanje tveganj.

11. Ban~ni nadzorniki morajo preverjati, ~e banke vodijo svojo mednarodno posojil-

no in investicijsko dejavnost v skladu s primerno politiko in imajo postopke za ugotav-

ljanje, spremljanje in nadzor de`elnega in tveganja prenosa ter da za tak{no tveganje

odvajajo zadostne rezerve.

12. Ban~ni nadzorniki morajo preverjati, ~e imajo banke potrebno ureditev za to~no

merjenje, spremljanje in zadostno kontrolo tr`nih tveganj; nadzorniki naj bodo poob-

la{~eni, da lahko, ~e je potrebno, bankam za tr`na tveganja predpi{ejo posebne limite

in/ali posebne kapitalske zahteve.
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13. Ban~ni nadzorniki morajo preverjati, ~e imajo banke potrebne postopke za urav-

navanje tveganj (skupaj s primernim nadzorstvom s strani vodilnega poslovodstva in

odbora direktorjev), ki omogo~ajo ugotavljanje, merjenje, spremljanje in nadziranje

vseh ostalih pomembnih tveganj ter, ~e je potrebno, kapital za njihovo kritje.

14. Ban~ni nadzorniki morajo preverjati, ~e imajo banke notranjo kontrolo, ki je prila-

gojena naravi in obsegu njihovega poslovanja. V notranjo kontrolo sodijo postopki za

delegiranje pooblastil in odgovornosti; lo~enost nalog sprejemanja obveznosti, izpla~e-

vanja sredstev in ra~unovodstva terjatev od ra~unovodstva obveznosti; usklajevanje teh

procesov; varovanje svojega premo`enja; ter naloge neodvisne notranje ali zunanje re-

vizije in preverjanje, ~e se spo{tujejo kontrolne zahteve, veljavna zakonodaja in

predpisi.

15. Ban~ni nadzorniki morajo preverjati, ~e imajo banke primerno politiko, poslovne

navade in postopke ter tudi strogo pravilo "spoznaj svoje stranke", ki naj spodbujajo vi-

soke moralne in poklicne standarde v finan~nem sektorju ter prepre~ujejo, da bi banke

vede ali nevede slu`ile kriminalni dejavnosti.

Na~ini stalnega ban~nega nadzora

16. U~inkovito ureditev ban~nega nadzora sestavljajo nekatere oblike oddaljenega

(off-site) in nadzora v bankah samih (on-site).

17. Ban~ni nadzorniki morajo ohranjati redne stike s poslovodstvom bank in temeljito

poznati njihovo poslovanje.

18. Ban~ni nadzorniki morajo imeti instrumente za zbiranje, pregledovanje in analizi-

ranje poro~il o preudarnem poslovanju bank ter njihovih statisti~nih poro~ilih, in sicer

posami~no ter na konsolidirani osnovi.

19. Ban~ni nadzorniki morajo imeti mo`nost, da sami preverjajo resni~nost nadzornih

informacij bodisi z njihovim preverjanjem v banki sami ali s pomo~jo zunanjih

revizorjev.

20. Za ban~ni nadzor je bistvenega pomena sposobnost nadzornikov, da znajo

ban~no skupino nadzirati na konsolidirani osnovi.

Zahtevane informacije

21. Ban~ni nadzorniki se morajo prepri~ati, da vsaka banka vzdr`uje primerne evi-

dence, ki se sestavljajo dosledno v skladu z ra~unovodsko politiko in prakso ter nadzor-

nikom omogo~ajo resni~en in zadovoljiv vpogled v finan~no stanje banke in donosnost
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njenega poslovanja ter so jamstvo, da banka redno objavlja finan~ne izkaze, ki po{teno

prikazujejo njeno stanje.

Nadzorni{ka pooblastila

22. Ban~ni nadzorniki morajo imeti na voljo primerne nadzorne ukrepe, da bankam

odrejajo pravo~asno ukrepanje, kadar ne izpolnjujejo zahtev o preudarnem poslovanju

(na primer zahtevane minimalne kapitalske ustreznosti), kr{ijo predpise oziroma na ka-

kr{en koli drug na~in {kodujejo svojim deponentom. Nadzorniki morajo imeti tudi

mo`nost, da v skrajnih okoli{~inah odvzamejo ali predlagajo odvzem ban~ne licence.

Mednarodno ban~no poslovanje

23. Ban~ni nadzorniki morajo ban~ne organizacije z mednarodnim poslovanjem nad-

zirati konsolidirano po vsem svetu, jih primerno spremljati in pri tem uporabljati pri-

merne norme o preudarnosti za vse vidike njihovega poslovanja po svetu, predvsem pa

za njihove podru`nice v tujini, skupna vlaganja in h~erinske dru`be.

24. Klju~na sestavina konsolidiranega nadzora je navezovanje stikov in izmenjava in-

formacij z drugimi nadzornimi oblastmi, predvsem v dr`avah gostiteljicah.

25. Ban~ni nadzorniki morajo zahtevati, da tuje banke v njihovi dr`avi poslujejo po

enakih standardih, kot veljajo za doma~e institucije in morajo biti poobla{~eni, da za

potrebe konsolidiranega nadzora lahko izmenjavajo informacije z nadzorniki v ma-

ti~nih dr`avah."

* * *

V nadaljevanju so navedene tudi obrazlo`itve posameznih na~el, ki so na voljo tudi v

slovenskem prevodu.

VIRI:
1. Core principples for Effective Banking Supervision, Basle, September 1997, internet

2. Zveza ekonomistov Slovenije: Bazelska na~ela preudarnega ban~nega poslovanja, Uredil Neven Borak

1998.
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Izra~un prora~unskega primanjkljaja*

Geslo: Prora~un, Prora~unski primanjkljaj

I. UVOD

Podatek o prora~unskem primanjkljaju Slovenije v vi{ini 6,4% BDP je bil objavljen v

majski {tevilki Central European Economic Review1. Ta {tevilka omenjene revije z datu-

mom 27.4.1998 je bila na voljo tudi v elektronski obliki na svetovnem spletu (internetu).

Iz objave ni razvidno, ali gre za prora~unski primanjkljaj za leto 1997 ali 1998. Kot eden

od treh virov podatkov za to tabelo, v kateri so prikazani tudi nekateri drugi makroeko-

nomski kazalci za pet srednje- in vzhodnoevropskih dr`av,2 je navedena tudi Komisija

Evropske skupnosti.

Objavljeni podatek, ki bistveno odstopa od do sedaj znanih, smo preverili pri Komisiji

Evropske skupnosti in tudi nekaterih drugih doma~ih in tujih virih ter ugotovili, da je

napa~en. Pravilen podatek o predvidenem primanjkljaju prora~una za leto 1997 je po

podatkih Komisije Evropske skupnosti 1,1%3. Ta podatek se ujema s podatkom mini-

strstva za finance, preverili pa smo ga tudi z lastnim izra~unom, ki je naveden v

nadaljevanju.

Ob tem je potrebno pripomniti da dr`avni prora~un predstavlja le eno od oblik javne

porabe. V Republiki Sloveniji se primanjkljaj lahko izra~unava tudi za sektor, ki se zno-

traj Slovenije imenuje "javni sektor"4 po mednarodnih standardih pa se ta sektor imenu-

je sektor splo{ne vlade (general goverment). Slovenija {e nima enotno urejenega ra~u-

novodstva javnih financ, ki bi bil v celoti usklajen z zahtevami mednarodnih standardov

na tem podro~ju in posebej s standardi Evropske unije. Zato bo del analize namenjen

tudi tej problematiki. Ob tem bomo ugotovili, da pa se pri kategoriji sektorja splo{ne
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1 ^lanek European Union Getting Closer, tabela, str. 8. V isti reviji je na strani 29 bil objavljen podatek o prora-

~unskem primanjkljaju v vi{ini 1,1% BD P za leto 1997 in 1998.

2 Poleg podatkov za Slovenijo {e za Poljsko, ^e{ko, Mad`arsko, Estonijo in povpre~je za dr`ave Evropske unije.

3 Po podatkih aprilske izdaje publikacije European Economy kot uradne dokumentacije Generalne direkcije II –

ekonomske in finan~ne zadev, str. 19.

4 Izraz javni sektor je naveden v narekovaju, ker ni primerljiv z mednarodno uveljavljeno kategorijo "Public sec-

tor". Mednarodno primerljive kategorije javnofinan~nih sektorjev bodo prikazane v nadaljevanju.



vlade in drugih kategorijah javnofinan~nih sektorjev dejansko pojavljajo dolo~ene razli-

ke pri izra~unu primanjkljaja teh sektorjev ter tudi navedli razloge zanje.

II. IZRA^UN PRIMANJKLJAJA PRORA^UNA REPUBLIKE
SLOVENIJE

V Slovenijo se je pojem prora~unskega salda vrnil leta 1992, kar pa ne pomeni, da pri-

manjkljajev pri nas prej ni bilo, temve~ le, da praviloma niso bili izkazani (nekateri so

bili izkazani v slovenskem javnem dolgu)5.

Prora~unski primanjkljaj ali prora~unski deficit (angle{ko budget deficit, nem{ko

Budgetdefizit francosko deficit budgetaire) nastane, kadar so v prora~unskem letu pri-

hodki prora~una manj{i od odhodkov prora~una, kar lahko zapi{emo v naslednji

ena~bi:

prora~unski primanjkljaj = prihodki prora~una - odhodki prora~una

Prora~unski primanjkljaj se pogosto izra`a v odstotkih kot dele` v skupnih odhodkih

prora~una ali v bruto dru`benem proizvodu (BDP), kar lahko zapi{emo v naslednjih

dveh ena~bah:

% prora~unskega primanjkljaja v odhodkih = (prora~unski primanjkljaj / odhodki) x 100

% prora~unskega primanjkljaja v BPD = (prora~unski primanjkljaj / BDP) x 100

V zvezi s prora~unskim primanjkljajem obstajata dve kategoriji. Prva kategorija je de-

janski prora~unski primanjkljaj, druga pa na~rtovani (predvideni) prora~unski pri-

manjkljaj. Pri izra~unu slednjega nastopajo na~rtovane (predvidene) kategorije (pri-

hodki in odhodki, v zadnji ena~bi tudi BDP). Vrednosti dejanskih kategorij (zlasti priho-

dov in tudi BDP) lahko odstopajo od na~rtovanih vrednosti, kar pomeni, da bo dejanski

prora~unski primanjkljaj (oziroma dele` prora~unskega primanjkljaja v odhodkih pro-

ra~una ali prora~unski primanjkljaj, izra`en kot odstotek BDP) lahko druga~en od

na~rtovanega.

Na~rtovani prora~unski primanjkljaj prora~una Republike Slovenije za leto 1998

zna{a po prvi ena~bi6:
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prora~unski primanjkljaj 1998 = 870.495.681.000 SIT - 841.201.500.000 SIT

= 29.294.181.000 SIT

Na~rtovani (oziroma dejanski, ~e bi bili podatki za leto 1997 `e dokon~ni) prora~un-

ski primanjkljaj Republike Slovenije za leto 1997 je zna{al7:

prora~unski primanjkljaj 1997 = 754.049.496.000 SIT - 721.937.511.000 SIT

= 32.111.985.000 SIT

Dele` na~rtovanega prora~unskega primanjkljaja v BDP8 za leto 1998 zna{a9:

% prora~unsk. primanjkljaja v BDP = (29.294.181.000 SIT / 3.219.000.000.000 SIT)

x 100 = 0,9%

Dele` na~rtovanega (dejanskega) prora~unskega primanjkljaja v BDP je za leto 1997

zna{al:

% prora~unsk. primanjkljaja v BDP = (32.111.985.000 SIT / 2.872.840.000.000 SIT) x

100 = 1,1%

To pomeni, da je na~rtovani primanjkljaj prora~una Republike Slovenije za leto

1998 v vi{ini 0,9% BDP in za leto 1997 na~rtovani (dejanski) v vi{ini 1,1 % BDP.

Od treh kategorij, ki vplivajo na dele` primanjkljaja v dru`benem bruto proizvodu so

na~rtovane vrednosti praviloma lahko enake dejanskim le pri kategoriji odhodkov pro-

ra~una.

Seveda je statisti~no popolnoma pravilni dejanski primanjkljaj prora~una Republike

Slovenije za posamezno leto mogo~e izra~unati {ele tedaj, ko je znana velikost bruto

dru`benega proizvoda Republike Slovenije za tisto leto, za katerega primanjkljaj se

ra~una (podatek je navadno na voljo jeseni naslednjega leta) in ko je sprejet tudi za-

klju~ni ra~un prora~una za posamezno leto10.

77

7 Podatki o prihodkih in odhodkih so iz gradiva Ministrstva za finance - Bilance javnega financiranja.

8 Metoda obra~una BDP v RS je usklajena s konceptom proizvodnje po Sistemu nacionalnih ra~unov z leta 1993.

9 Podatki o na~rtovanem BDP za leti 1997 in 1998 - Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in

razvoj.

10 V postopke sprejemanja zaklju~nih ra~unov je vklju~eno ra~unsko sodi{~e in dr`avni zbor. Dejansko je bil za-

klju~ni ra~un prora~una Republike Slovenije sprejet {ele za leto 1994, ne pa {e za leto 1995, 1996 in 1997.



III. IZRA^UN PRIMANJKLJAJA "JAVNEGA SEKTORJA" V
SLOVENIJI

Dr`avni prora~un predstavlja le eno od oblik javne porabe. Vsebina dr`avnih pro-

ra~unov je po posameznih dr`avah razli~na. Zato je za prikaz primanjkljaja potrebno

uporabiti tudi {ir{e javnofinan~ne kategorije. Za Slovenijo se uradno objavlja t.i. bilanca

javnega financiranja.

Bilanca javnega financiranja je konsolidirani zbirni ra~un prihodkov in odhodkov

vseh {tirih blagajn javnega financiranja v Sloveniji, to je dr`avnega prora~una, Zavoda

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveni-

je (del, ki se nana{a na obvezno zdravstveno zavarovanje) ter prora~unov ob~in. V njej

so torej zbrani prihodki in odhodki vseh {tirih javnofinan~nih blagajn, pri ~emer so

medsebojni tokovi med posameznimi javnofinan~nimi blagajnami konsolidirani (iz-

lo~eni). V bilanco niso zajeti neposredni javnofinan~ni prihodki in del javnofinan~nih

odhodkov dr`avnih in ob~inskih zunajprora~unskih skladov.

Javnofinan~ni prese`ek (suficit) oziroma primanjkljaj (deficit) v posameznem obdob-

ju je razlika med celotnimi konsolidiranimi javnofinan~nimi prihodki in celotnimi jav-

nofinan~nimi odhodki v tem obdobju11.

Dele` javnofinan~nega prese`ka (+) oziroma primanjkljaja (-) v BDP je zna{al po le-

tih12, ki se izra~unava po enaki formuli, kot je bila prikazana pri izra~unu primanjkljaja

prora~una Republike slovenije:

1995 -0,0% BDP

1996 0,3% BPD

1997 -1,1% BPD

1998 -1,1% BPD

To pomeni, da je bil primanjkljaj t.i. "javnega sektorja", ki je podoben med-

narodno primerljivi kategoriji sektorju splo{ne vlade13 v Sloveniji v letih 1997

in 1998 enak 1,1% BDP.
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11 Statisti~ni Letopis Republike Slovenije 1996, str. 442.

12 Podatki za leto 1995, 1996 in 1998 (na~rtovana vrednost) iz prora~unskega memoranduma za leto 1998, po-

datek za leto 1997 iz Bilanc javnega sektorja, 19.marec 1998, in lasten izra~un. Podatki za leto 1997 so {e

prehodni.

13 Ta agragat bo podrobneje opisan v nadaljevanju.



IV. MEDNARODNO PRIMERLJIVE KATEGORIJE
JAVNOFINAN^NIH SEKTORJEV

Kadar ho~emo mednarodno primerjati deficite med razli~nimi dr`avami, moramo

uporabiti enotne statisti~ne sisteme, ki morajo enotno opredeliti kategorije javnofi-

na~nih sektorjev ter obseg zajetja transakcij. Mednarodno primerljive kategorije naj bi

bile:

• centralna vlada (central goverment)

• splo{na vlada (general goverment)

• javni sektor (public sector).

Obstajajo razli~ni mednarodni statisti~ni sistemi. Tak{ni sistemi so Statistika nacio-

nalnih ra~unov (SNA) Zdru`enih narodov, Evropski sistem integriranih ekonomskih

ra~unov (ESA) Evropske unije, Statistika vladnih financ (GFS) Mednarodnega denarne-

ga sklada, svoje podatke objavljata tudi OECD in Svetovna banka.

V Sloveniji se osrednji javnofinan~ni sektor, ki naj bi ustrezal mednarodno uveljavlje-

nemu agregatu makroekonomskih statistik splo{na vlada, pogosto imenuje z neustrez-

nim izrazom javni sektor.

Javni sektor po definiciji statistike nacionalnih ra~unov zajema poleg t.i. splo{ne vla-

de {e nefinan~na javna podjetja in javne finan~ne institucije (skupaj s centralno ban-

ko)14. Pojme splo{na vlada in centralna vlada bomo opredelili v nadaljevanju, tako kot

ju definira ESA.

Ker javni sektor ne vpliva na celotno narodno gospodarstvo samo preko gotovinskih

tokov, ki lahko dajejo na kratki rok napa~no sliko o stvarnem vplivu javnega sektorja na

narodno gospodarstva, se poleg deficita pogosto uporabljajo tudi dodatni kazalci, ka-

kor je primarni deficit, ki je enak deficitu zmanj{anemu za stro{ke obresti, ter teko~i de-

ficit, ki obsega samo teko~e prihodke in odhodke, torej ne tudi tiste, ki se nana{ajo na

investicije in kapitalske prihodke (kapitalske dotacije, prihodki od prodaje dr`avnega

premo`enja itd.). Nepla~ane obveznosti, ~eprav niso imele za posledico gotovinski tok,

bodo tudi pogosto vklju~ene v odhodke, ker je pri~akovati, da bodo kmalu izpolnjene.

V pogojih inflacije se del obresti do ravni inflacije pogosto izkju~uje od odhodkov, da bi

dobili t.i.operativni deficit. Pri dr`avah, ki prejemajo znatne dotacije iz tujine, se pogo-

sto posebej opazuje deficit s temi dotacijami in brez njih. Ker dr`ave pogosto preko cen-

tralne banke opravljajo operacije, ki niso prednostno monetarnega zna~aja (npr. odo-
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bravanje ugodnih kreditov posameznim sektorjem in podjetjem), se fiskalni u~inek

tak{nih operacij tudi upo{teva pri oceni skupnega deficita javnega sektorja15.

V. JAVNOFINAN^NI SEKTORJI PO EVROPSKEM SISTEMU
EKONOMSKIH RA^UNOV

Uporaba in nadzor ekonomske in denarne unije zahteva primerljivo, sodobno in za-

nesljivo informacijo o strukturi in razvoju ekonomskega polo`aja v posamezni ~lanici.

Ekonomski ra~uni so osnovni instrument za analizo ekonomskega polo`aja in so se-

stavljeni na osnovi enotnega zbira na~el, ki ne dopu{~ajo razli~ne interpretacije. Komi-

sija je obvezana, da uporablja agregate nacionalnih ra~unov za svoje administrativne in

posebej prora~unske izra~une. Statisti~ni izra~uni morajo biti dostopni dr`avljanom v

soglasju z na~elom transparentnosti. Eden od izra~unov je tudi deficit in dolg sektorja

splo{na vlada. Za pravilen izra~un je potrebna konsistentnost med konceptom primanj-

kljaja in dolga tega sektorja ter bruto dru`benim proizvodom, ki jo ESA zagotavlja.

Navajamo definicije iz ESA 9516, ker se bodo morale temu standardu prilagoditi tako

dr`ave Evropske unije, kot v primeru polnega ~lanstva v EU tudi Slovenija.

Sektor splo{na vlada vklju~uje vse institucionalne enote, ki so netr`ni proizvajalci,

katerih output je namenjen individualni ali kolektivni porabi in je v glavnem financi-

ran z obveznimi pla~ili enot, ki pripadajo drugim sektorjem in/ali vse institucionalne

enote, ki se predvsem ukvarjajo s prerazdelitvijo nacionalnega proizvoda in bogastva.

V okvir te definicije so torej vklju~ene:

1. Enote splo{ne vlade (brez javnih proizvajalcev, ki so organizirani kot javne dru`be

ali delujejo na podlagi specialne zakonodaje in so samostojne pravne osebe ali kvazi

korporacije in jih v tem primeru razvr{~amo v nefinan~ni ali finan~ni sektor), ki vodijo

in financirajo skupino aktivnosti, ki predvsem zagotavlja netr`ne proizvode in storitve,

namenjene dobrobiti skupnosti.

2. Neprofitne institucije, ki so neodvisne pravne osebe, netr`ni proizvajalci in so kon-

trolirani ter v prete`ni meri financirani s strani splo{ne vlade.

3. Skladi socialnega zavarovanja na vseh ravneh, ~e je njihova osnovna aktivnost za-

gotavljanje socialne koristi in izpolnjujejo dva pogoja:

• z zakonom ali podzakonskim aktom mora dolo~ena skupina prebivalstva obvezno

prispevati v socialni program ali pla~ati prispevek,

80

15 Leko in Mates, Rje~nik bankarstva in financija, Rijeka, 1993.

16 Official Journal of the European Communities, No L 310/1, 30.11.1996, Anex A.



• splo{na vlada je odgovorna za upravljanje institucije v smislu dolo~itve ali odobritve

prispevkov in pravic neodvisno od svoje vloge nadzornega organa ali delodajalca.

Sektor splo{ne vlade se po ESA deli na {tiri podsektorje. Eden od njih je sektor central-

ne vlade. Ta vklju~uje vse administrativne oddelke dr`ave in drugih centralnih agencij,

katerih pristojnosti so predpisane na celotnem gospodarskem podro~ju z izjemo skla-

dov socialnega zavarovanja.

VI. MEDNARODNI PODATKI O PRIMANJKLJAJU SEKTORJA
SPLO[NE VLADE SLOVENIJE

Podatki Evropske unije

[tevilka 0,9% kot primanjkljaj sektorja splo{ne vlade za leto 1998 je predvidena tudi v

gradivu Evropske komisije.17 Za leto 1997 navajajo, da je zna{al deficit sektorja splo{ne

vlade 1,1% BDP, ob bolj ortodoksnih ra~unovodskih merilih, pa bi zna{al 1,5% BDP18.

Mednarodni denarni sklad

Tabela 1: Podatki

(v odstotkih BDP)

Dr`ava 1992 1994 1995 1996 1997
Slovenija 0,2 -0,2 -0,0 0,3 -1,2
Velika razvita gospodarstva* -3,8 -3,5 -3,3 -2,8 -1,5

* Kanada, Francija, Nem~ija, Italija, Japonska, Zdru`eno kraljestvo in ZDA

VIR: IMF World Economoc Outlook 1998, str. 98

Mednarodni denarni sklad za leto 1997 navaja primanjkljaj splo{ne vlade v vi{ini 1,2%

BDP, kar je za 0,1% BDP ve~ kot navaja EU. Ta manj{a razlika bi sicer lahko nastala zara-
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17 European Economy, European Commission, Directorate-general for Economic and Financial Affairs, Suple-

ment C, Economic Reform Monotor, No 2 - april 1998, str.19.

18 Kot vzrok za nastalo razliko navajajo prenos obra~unanih prometnih davkov v letu 1997, ki so bili dejansko

pla~ani v letu 1998.



di metodolo{kih razlogov, {e bolj verjetno pa je, da je analiza MDS temeljila na starej{ih

(predvidenih) podatkih za leto 1997.

VII. KONCEPT PRORA^UNSKEGA PRIMANJKLJAJA PO
MAASTRICHTSKEM SPORAZUMU

Da bi bil v celoti u~inkovit, prora~unski nadzor na ravni Evropske unije zahteva, da se

prora~unska stanja dr`av ~lanic analizirajo na podlagi primerljivih, preglednih in enot-

nih podatkov ter v skladu s koncepti, prilagojenimi potrebam ekonomske analize. Gre

tudi za enakopravno obravnavo dr`av ~lanic. Vendar prora~unski saldi, ki jih vlade

predstavljajo v finan~nih zakonih, o katerih nacionalni parlamenti glasujejo vsako leto,

odra`ajo nacionalne prakse: knjigovodski postopki, metode za izdelavo podatkov kot

tudi kritje prora~una in celo postopki zbiranja podatkov se tako od dr`ave do dr`ave

precej razlikujejo.

Zato maastrichtska pogodba zahteva, da se prora~unski nadzor na evropski ravni,

predvsem pa analiza spo{tovanja referen~nega razmerja 3% BDP opravlja glede na do-

lo~eno specifi~no opredelitev. Primanjkljaj je opredeljen v protokolu {t. 5, ki ureja po-

stopek pri ~ezmernih primanjkljajih19, medtem ko je opredelitev primanjkljaja pa na-

tan~no navedena v Uredbi Sveta20. Ta uredba v tretjem odstavku svojega prvega ~lena

dolo~a: Primanjkljaj (prese`ek) sektorja splo{ne vlade pomeni neto izposojanje (poso-

janje) splo{ne vlade, kot je definirana v ESA – Evropskem sistemu integriranih ekonom-

skih ra~unov (European System of Integrated Economic Accounts).

Koncept prora~unskega primanjkljaja je torej opredeljen v skladu s knjigovodskim si-

stemom ESA, katerega druga izdaja (ESA–79) je trenutno veljavna. ESA je evropska raz-

li~ica Sistema nacionalnih ra~unov (SNA) Zdru`enih narodov. ESA–79 in SNA–68 sta si

kot sistema zelo podobna. Delita si bistvene zna~ilnosti in imata skupno temeljno struk-

turo in spremljajo~o logiko. Ob upo{tevanju, da je cilj takega knjigovodskega sistema,

kot je ESA, sistemati~no in podrobno knji`iti transakcije, in to v racionalni obliki, ki je

prilagojena potrebam gospodarske analize in prora~unskega predvidevanja, je ESA {e

zlasti primeren za prora~unski nadzor.
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20 Council regulation (EC) No 3605/93 of 22 November 1993 on the application of the Protocol on the excessive

deficit procedure annexed to the Treaty establishing the European Community, Official Journal No.L 332,

31/12/1993 P.7.



Prora~unski primanjkljaj se bo od leta 2000 dalje v smislu maastrichtskega sporazuma

izra~unaval na podlagi nove razli~ice ESA (ESA–9521). Le-ta sama po sebi temelji na

ina~ici Sistema nacionalnih ra~unov Zdru`enih narodov (SNA–93) iz leta 1993. Razlike

med ESA–79 in novim ESA–95 so v dolo~enih tehni~nih vpra{anjih, ki vrednost primanj-

kljaja seveda lahko spremenijo, ne spreminjajo pa temeljne logike.

Prora~unski primanjkljaj, ki velja za maastrichtski sporazum, je potreba po financira-

nju splo{ne vlade. Ta sektor sestavlja centralna vlada (dr`ava in drugi organi centralne

uprave), lokalna oblast (local goverment) in skladi socialnega zavarovanja. Pripomniti

ka`e, da opredelitev splo{ne vlade temelji na funkcionalni in ne na institucionalni pod-

lagi. To pomeni, da ta sektor vklju~uje upravne enote, katerih glavna funkcija je oprav-

ljanje nekomercialnih storitev ali delitev virov sredstev. Iz tega izhaja, da komercialne

enote kot so javna podjetja, ki jih nadzoruje dr`ava, ne sodijo v sektor splo{ne vlade,

ampak v gospodarskega (sektor podjetij).

^eprav teko~i prihodki (neposredni in posredni davki, socialni prispevki, obresti in

prejete dividende itd.) in teko~i izdatki (nakupi blaga in storitev, izpla~ila pla~, teko~i

prenosi podjetjem, gospodinjstvom in drugim, kot tudi pla~ila obresti) obi~ajno ne

predstavljajo ve~jih problemov glede razlage, pa je treba znati dobro razlikovati med

kapitalskimi in finan~nimi operacijami.

Kapitalske operacije (investicije, kapitalski prenosi, nakupi in prodaje zemlji{~ ter ne-

materialne nalo`be) se morajo upo{tevati v izra~unu prora~unskega primanjkljaja. Zato

pa se v tem izra~unu ne upo{tevajo finan~ne operacije, se pravi operacije nakupa in

prodaje finan~ne aktive (oz. deviz, ban~nih vlog v nacionalni valuti, obveznic, kreditov,

delnic).

Prihodki od privatizacij se vedno obravnavajo kot finan~ne transakcije, ki ne vplivajo

na potrebo po financiranju, pa naj gre za neposredne privatizacije ali posredne privati-

zacije, se pravi za prodajo podru`nic s strani javnih holdingov.

VIII. IZRA^UN PRIMANJKLJAJA SEKTORJA SPLO[NE VLADE
SLOVENIJE PO ESA 95

Izra~un primanjkljaja t.i. "javnega sektorja" v Sloveniji, ki je po definiciji blizu medna-

rodno primerljivi kategoriji primanjkljaja sektorja splo{ne vlade in je bil prikazan na za-

~etku analize, je bil opravljen po sistemu finan~ne statistike. Andrej Flajs je poskusil
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izra~unati primanjkljaj tega sektorja (imenuje ga dr`avne ustanove) po novi metodolo-

giji, predvideni v ESA 95.V nadaljevanju povzemamo njegov ~lanek22.

Po evropskem sistemu ra~unov (ESA 95) bo treba obra~unavati tudi teko~i prese`ek

oziroma primanjkljaj dr`avnih ustanov, ki je eno od konvergen~nih maastrichtskih me-

ril. Teko~i primanjkljaj, izra~unan po sistemu finan~ne statistike (public accounts), bo

zato potrebno prera~unati tudi v kategorijo nacionalnih ra~unov (national accounts).

Dr`avni prese`ek ali primanjkljaj, obra~unan po obeh metodah, se tudi v razvitih dr`a-

vah bistveno lo~i.

Razlike med enim in drugim so metodolo{ke narave in jih lahko razvrstimo v tri os-

novne skupine:

1. obra~unsko leto,

2. prikaz transakcij,

3. problem dr`avnih ustanov.

Problem obra~unskega leta

Prva skupina razlik nastane zaradi druga~nega obravnavanja obra~unskega leta. Stati-

stika javnih financ spremlja transakcije, ko so te pla~ane (torej kot pla~ane kategorije),

sistem nacionalnih ra~unov pa, ko je nastala obveznost za pla~ilo (torej kot obra~unsko

kategorijo). Leta 1999 bodo vse ~lanice EU morale v celoti uveljaviti ESA 95 kot ~isti si-

stem obra~unskih kategorij. Po sedanji praksi tudi ve~ina razvitih dr`av ne dela razlik

med enim in drugim na~inom, saj so v normalnih in trdnih gospodarstvih te razlike v

medletnih primerjavah majhne. S postopnim zni`evanjem inflacije ve~inoma velja tudi

za Slovenijo.

V zadnjem ~asu se dve transakciji v na{ih javnih financah po sistemu nacionalnih ra-

~unov lo~ita od obra~unov po sistemu finan~ne statistike. Leta 1994 smo imeli "prora-

~un enajstih pla~", ko je dr`ava na centralni ravni izpla~ilo pla~ za december prenesla v

za~etek januarja in jih izlo~ila iz transakcij, vklju~enih v prora~un leta 1994. Od takrat je

prora~unsko leto za pla~e v centralnem prora~unu za en mesec "zamaknjeno". Razen

leta 1994 ta sprememba tako reko~ ne vpliva na obra~un primanjkljaja dr`ave in jo lah-

ko, v{tev{i z letom 1995, v celoti zanemarimo.

Druga razlika je bolj aktualna in se nana{a na leto 1997. V finan~ni statistiki so bili za

leto 1997 prihodki od prometnih davkov pove~ani za 0,6% BDP z obrazlo`itvijo, da gre

za davke, obra~unane v letu 1997 in pla~ane na za~etku 1998. Dejansko so v prora~unu

1997 prihodki od prometnih davkov obra~unani za 12 mesecev in pol, saj v za~etku mi-
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nulega leta hkrati niso bila izlo~ena tudi pla~ila prometnih davkov, ki so bila obra~una-

na `e v letu 1996.

Problem prikaza transakcij

Druga osnovna razlika med izra~unoma po obeh metodah nastane zato, ker so tran-

sakcije v javnih ra~unih knji`ene druga~e kot v nacionalnih ra~unih. Na prihodkovni

strani v sistemu nacionalnih ra~unov izlo~imo prenesene prihodke iz prej{njih let in vse

prihodke od privatizacije podjetij (kupnine). Po nacionalnih ra~unih prvo ni teko~i pri-

hodek, drugo pa je finan~na in ne teko~a transakcija. Na odhodkovni strani je treba izlo-

~iti vsa zapadla dr`avna poro{tva, dokapitalizacijo podjetij in sredstva, razporejena v

prora~unske rezerve. Po nacionalnih ra~unih sta prvi dve transakciji kategoriji fi-

nan~nih in ne teko~ih ra~unov, oblikovane prora~unske rezerve pa niso odhodek, am-

pak teko~i prese`ek. V nacionalnih ra~unih je knji`enje "obrambnega tolarja" ravno

nasprotno kot v javnih ra~unih: teko~e nabave na podlagi kreditov so teko~a transakci-

ja, odpla~ila kreditov pa finan~na.

Tabela2: Prese`ek / primanjkljaj dr`avnih ustanov 1992-1997

(v % BDP)

1992 1993 1994 1995 1996 1997
1. sistem javnih ra~unov 0,2 0,3 -0,2 -0,0 0.3 -1,1
2. sistem nacionalnih ra~unov 1,4 0,8 -0,5 -0,1 -0,1 -2,0
3. vklju~itev DARS v 2. - - - - -0,7 -2,8

Kot ka`e tabela, zbirni dr`avni ra~uni po sistemu nacionalnih ra~unov po letu 1994 iz-

kazujejo teko~i primanjkljaj. Primanjkljaj v vi{ini pol odstotka BPD je leta 1994 nastal v

glavnem zaradi problema "dvanajste pla~e" v centralnem prora~unu. Primanjkljaj, velik

dva odstotka BPD, leta 1997 pa je po nacionalnih ra~unih ve~ji od primanjkljaja po jav-

nih ra~unih (1,1% BPD) predvsem zaradi normalnega knji`enja prihodkov od promet-

nih davkov in druga~nega knji`enja obrambnega tolarja.

Problem dr`avnih ustanov

Razlike v izra~unih prese`ka ali primanjkljaja javnih financ po obeh metodah pa na-

stanejo {e iz enega dodatnega razloga: po novi z EU usklajeni statisti~ni sektorizaciji

bodo med ustanove dr`avnega sektorja vklju~eni tudi posamezni zunajprora~unski

skladi, agencije in dru`be, ki jih je ustanovila dr`ava in so pod njenim nadzorstvom, ob
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pogoju, da niso tr`ni proizvajalci. S tem se bomo pribli`ali ideji o integralnem prora~u-

nu, ki smo jo z ustanavljanjem zunajprora~unskih skladov opustili.

Dokon~en odgovor, kak{en je v resnici prese`ek oziroma primanjkljaj dr`ave po ESA

1995, bo mo`en {ele po sprejetju nove institucionalne sektorizacije v statistiki. Analize

sicer nezadostnih in netransparentnih podatkov skladov, agencij in dru`b omogo~ajo

okvirno oceno, da se teko~i prese`ek oziroma primanjkljaj dr`ave z vklju~itvijo ve~ine

kljub temu ne bi bistveno spremenil. Edina bistvena izjema bi bila vklju~itev DARS, saj

bi tako v dr`avni primanjkljaj vkju~ili tudi vsa posojila z dr`avnim poro{tvom, ki jih ta

dru`ba najema za gradnjo avtocest (ta dolg ni vklju~en v dr`avni dolg, ampak je zdaj

prikazan v javno zajam~enem dolgu). Zgolj z vklju~itvijo DARS med dr`avne ustanove

bi se teko~i primanjkljaj dr`ave pove~al leta 1996 na 0,7% BDP in leta 1997 na okoli

2,8% BPD.

Zaklju~na ugotovitev

Iz omenjene Flajsove analize lahko ugotovimo, da bi bil ob uporabi obra~unskega

principa, ki je predviden tudi v ESA 95, primanjkljaj sektorja splo{ne vlade v Sloveniji

zna{al 2% BDP, ob vklju~itvi nekaterih dr`avnih institucij pa bi se ta {tevilka lahko {e po-

ve~ala. Samo vklju~itev DARS pomeni, da bi bil primanjkljaj splo{ne vlade 2,8%, kar je

`e blizu 3% kot zgornje meje iz Maastrichtske pogodbe.

IX. SKLEP

Metodologija izra~unu primanjkljaja prora~una Republike Slovenije ter njegovega de-

le`a v BDP je razmeroma preprosta, tako da ne bi smelo prihajati do razlik pri izra~unu

te kategorije, razen zaradi zamika ugotovitve dejanskih podatkov, ki so podlaga za tak-

{en izra~un (razlika med na~rtovanim in dejanskim primanjkljajem prora~una ter med

na~rtovanim in dejanskim bruto dru`benim proizvodom).

Razlike pri izra~unu lahko in praviloma res nastajajo pri izra~unu primanjkljaja {ir{e

definiranih kategorij javne porabe, kot so primanjkljaj splo{ne vlade in primanjkljaj jav-

nega sektorja, in to zato, ker:

1. Slovenija {e ni prilagojena mednarodnim standardom integriranih ekonomskih ra-

~unov s tega podro~ja ter

2. V manj{i meri lahko tudi zato, ker obstajajo razlike med mednarodnimi standardi.
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Za dr`ave ~lanice EU so podatki o primanjkljaju splo{ne vlade in podsektorja central-

ne vlade zaradi obvezne narave uporabe enotnega standarda (ESA) popolnoma med

seboj primerljivi.
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Organiziranost, status, izvajanje,

financiranje kmetijskih zavodov in njihovih slu`b*

Geslo:Kmetijstvo; Kmetijska politika; Kmetijsko raziskovanje; Kmetijsko svetovanje;

Zavodi;

I. UVOD

Predlog zakona o Kmetijsko - gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ) ureja ustanovitev,

polo`aj, ~lanstvo, naloge ter volitve v organe in financiranje zbornice kot interesnega

zdru`enja kmetijstva, gozdarstva in ribi{tva.

Predvideno je, da je kmetijsko - gozdarska zbornica (ena na nacionalni ravni in regio-

nalne v posameznih teritorialnih enotah) javnopravno zdru`enje z obveznim ~lanstvom

fizi~nih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom in ribi{tvom. Zbor-

nica bo nastopala kot predstavnik na{tetih dejavnosti v odnosu do dr`ave in njenih

institucij.

V predlogu zakona je predvideno tudi, da se v okvir kmetijsko - gozdarske zbornice

prenese dejavnost dela dr`avne uprave (pristojnosti, naloge in delavci Uprave Republi-

ke Slovenije za pospe{evanje kmetijstva kot organa v sestavi ministrstva za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano). Zbornica naj bi ob konstituiranju postala ustanoviteljica seda-

njih kmetijskih zavodov, v katerih so kmetijska svetovalna slu`ba, selekcijska, rodov-

ni{ka in kontrolna slu`ba za `ivinorejo, nekateri laboratoriji, osemenjevalna sredi{~a in

poskusni center za sadjarstvo v Vipavi, vanje pa naj bi se prenesla tudi poskusna vino-

gradni{ka centra in {e poskusni center za sadjarstvo.1

V zvezi s predlogom za prenos na{tetih dejavnosti v kmetijsko - gozdarsko zbornico

kot gospodarsko interesno zdru`enje kmetov, gozdarjev in ribi~ev, obstajajo v zavzetih

javnostih in tudi med poslanci razli~na mnenja. Primerjalni pregled organiziranosti, in-

stitucionalne odvisnosti - neodvisnosti oziroma statusne oblike ter na~ina financiranja

tovrstnih dejavnosti v nekaterih evropskih dr`avah (Nem~ija, Avstrija, Francija, Danska

in Mad`arska) naj bi jim bil v pomo~ pri oblikovanju zakonskih re{itev, ki bi bile lahko

sprejemljive za vse zainteresirane.
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II. PRIMERJALNI PREGLED

Avstrija

1. Kmetijske zbornice

V Avstriji so kmetijske zbornice urejene z de`elnimi zakoni o kmetijskih zbornicah, ki

dolo~ajo, da so zbornice osebe javnega prava z obveznim ~lanstvom. Poleg zastopanja

in uveljavljanja interesov ~lanstva so na zbornice z dolo~enimi javnimi pooblastili pre-

nesene nekatere naloge dr`avne uprave. Vsebina in obseg prenesenih nalog je dolo~en

z posameznimi de`elnimi zakoni.2

2. Svetovalna dejavnost3

V Avstriji kmetijsko svetovalno dejavnost izvajajo v okviru de`elnih kmetijskih zbor-

nic. Svetovanje opravljajo na podlagi pooblastila za izvajanje svetovalne dejavnosti, ki

jim jih preko posebnih pogodb o izvajanju dejavnosti dajo de`elna ministrstva, pristoj-

na za kmetijstvo. Svetovalna dejavnost se odvija v skladu s prakso, zna~ilno za kmetij-

sko pospe{evalno dejavnost v EU.

V de`elnih kmetijskih zbornicah je zaposlenih 670 svetovalcev, ki izvajajo svetovalno

dejavnost. Po posebni pogodbi med dr`avo Avstrijo oziroma med zvezno oblastjo in

devetimi zveznimi de`elami pokriva zveza stro{ke za 363 svetovalcev (cca 2/3 vseh

stro{kov za to {tevilo svetovalcev). Drugi finan~ni viri so prispevki posamezne zvezne

de`ele (npr. de`elni prora~un), sredstva, ki jih pridobijo na podlagi pla~ila za opravlje-

ne storitve (opravljanje npr. vzor~enja) in prispevki samih de`elnih kmetijskih zbornic.

V zadnjem ~asu se pojavljajo tudi posamezne zasebne svetovalne institucije, vendar

pa je obseg dejavnosti in njihov pomen v bistvu {e neznaten.

3. Selekcija v `ivinoreji4

Selekcijska dejavnost se opravlja v okviru razli~nih `ivinorejskih zdru`enj oziroma or-

ganizacij, ki organizacijsko - statusno nastopajo predvsem kot zadruge (Genossensc-
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haften). @ivinorejska zdru`enja so sicer personalno in prostorsko povezane z de`elnimi

kmetijskimi zbornicami, vendar pa so po svojem izvoru samobitna institucija.

V Avstriji `ivinorejsko dejavnost in z njo povezana opravila (npr.selekcija, rodov-

ni{tvo, kontrola kvalitete) opravljajo v okviru zadru`ne organiziranosti, razen pri ko-

ko{jereji, kjer najdemo izklju~no privatne (nepovezane) rejce. Po vstopu Avstrije v EU

pa se pojavljajo tudi posamezna zasebna podjetja, ki se ukvarjajo s pra{i~jerejo in izha-

jajo iz drugih dr`av ~lanic EU. Njihov gospodarski pomen je zaenkrat {e zelo majhen.

@ivinorejska zdru`enja in organizacije pridobivajo denarna sredstva za opravljanje se-

lekcijske dejavnosti delno iz javnih sredstev - kmetijska ministrstva posameznih zvez-

nih de`el namenjajo za to dejavnost del prora~unskih sredstev. Zdru`enja pa dobijo fi-

nan~na sredstva za svojo dejavnost tudi iz ~lanarine in iz pla~il za opravljene storitve

(npr. dra`be `ivali, sejemska dejavnost).

4. Laboratorijsko - kontrolna in raziskovalna dejavnost5

Laboratorijsko dejavnost, zlasti del, ki se nana{a na izdajanje dr`avnih potrdil oziroma

dokazil o izvoru, kakovosti ipd., izvajajo v okviru zveznih zavodov (Bundesanstalten).

Tovrstna laboratorijska dejavnost je organizirana na zvezni ravni v okviru omenjenih za-

vodov, ki so v bistvu dr`avne institucije. Ti laboratoriji so sestavni del Zveznega mini-

strstva za kmetijstvo, s ~imer je opredeljen tako njihov status, odgovornost in v na~elu

tudi financiranje. Za svoje storitve laboratoriji stankam (naro~nikom) zara~unavajo pol-

no stro{kovno ceno.

Pooblastila za izdajanje potrdil oziroma uradnih spri~eval o opravljenih analizah ure-

jajo posamezni zakoni. V ve~ini primerov zakoni dolo~ajo, da so to dr`avne institucije

(zvezni zavodi), v vedno ve~ji meri pa se ta del prena{a tudi na posamezne zasebne in-

stitucije, ki jim dr`ava podeli upravi~enje za izvajanje laboratorijske dejavnosti (npr. la-

boratoriji za analizo tal, za analizo voda).

Na ravni zveznih de`el v okviru de`elnih kmetijskih zbornic delujejo tudi laboratoriji,

katerih dejavnost je neposredno povezana s potrebami kmetijstva v dolo~eni de`eli.

Tako npr. delujejo laboratoriji za vino, za `ivinsko krmo. Ti laboratoriji se financirajo iz

sredstev de`elnih kmetijskih zbornic, za svoje storitve pa zara~unavajo tudi ustrezno

ceno.
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Danska

1. Uvod

Pomembne institucije s podro~ja kmetijstva so:

Danski kmetijski svet (The Agricultural Council of Denmark), ki je krovna organizaci-

ja (de`nik), ki zdru`uje:

• Zdru`enje kmetov, ki je organizirano tristopenjsko, na nacionalni ravni deluje Zveza

danskih kmetov (The Danish Farmers Union),

• Zdru`enje malih (dru`inskih) kmetov, na nacionalni ravni organizirani kot Zveza

dru`inskih kmetij (The Danish Family Farmers Association),

(Obe omenjeni zdru`enji vklju~ujeta 95% od 66.000 danskih kmetov.)

• Zadru`ne dru`be, na nacionalnem nivoju Zveza danskih zadrug (Federaction of Da-

nish Co-operatives),

• Dansko zdru`enje komercialnih kmetov (Danish Commercial Farmers Association),

• 8 klju~nih kmetijskih tr`nih odborov.

Navedene intitucije so vse osebe zasebnega prava.

Poleg teh so ~lanice Danskega kmetijskega sveta brez glasovalne pravice {e: Kraljev-

ska danska kmetijska dru`ba (The Royal Danish Agricultural Society), Danski mladi

kmetje (Danish Young Farmers) in kot posebna skupina razli~ne organizacije in dru`be

s podro~ja kmetijstva.

Zadru`ni sistem se za~ne na stopnji predelave in prodaje (ne na ravni pridelave !). Za-

druge so gospodarske organizacije in so organizirane pano`no. So v lasti ~lanov, ki z

njimi tudi upravljajo. Politika nanje neposredno ne vpliva. Zadru`ni{tvo ni zakonsko

urejeno. Medsebojna razmerja ~lanov so urejena s statutom. Temeljijo na tr`nem na~elu

(ni dr`avnih dotacij). ^lanstvo v zadrugah je prostovoljno, vendar je velika ve~ina kme-

tov ~lanov zadrug. ^lanstvo pomeni pogodbo za vse kmetijske proizvode s kmetije.

Prodaja zadruga je za kmeta tako pravica, kot tudi obveza. Izstop iz zadruge je potrebno

napovedati eno leto prej. Pano`no se zadruge zdru`ujejo v zvezo, pano`ne zveze pa so

~lanice zveze zadrug (Federation of Danish Co-operatives). ^lani upravnih odborov so

kmetje.

Naloge Danske zveze zadrug:

• politi~na vloga predstavni{tva zadrug do vlade in parlamenta,

• vzdr`evanje stikov z mednarodnimi organizacijami,

• skrb za informiranje in izobra`evanje.
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V sestavi Ministrstva za kmetijstvo in ribi{tvo so naslednji direktorati, instituti in

slu`be:

• Danski direktorat za rastline (Danish Plant Directorate), ki ima 500 zaposlenih, od

tega 100 sezonsko, v njegovem okviru deluje tudi eksperimentalna kmetija.

V njegove naloge sta vklju~ena tudi izbor in laboratorijsko testiranje. Nekatere njego-

ve pristojnosti izhajajo iz mednarodnih aktov. Odgovornost se nana{a na kvaliteto in

zdravstveno neopore~nost rastlinskih proizvodov (semen, hranil, umetnih gnojil, sa-

dik, krompirja, sadja in zelenjave, gozdnega reproduktivnega materiala) ter bolezni

~ebel. Drug del njegove pristojnosti se nana{a na okoljevarstveno zakonodajo s po-

dro~ja proizvodnje kmetijskih proizvodov. Ta direktorat je zadol`en tudi za izvajanje

nadzora, ki se nana{a na strukturno in tr`no regulativo EU.

• Danska veterinarska slu`ba (Danish Veterinary Service) nadzoruje in pregleduje

zdravje `ivali, izvor hrane in `ivali, namenjenih za prehranjevanje ljudi. V njegovi pri-

stojnost je tudi nadzor mleka in mle~nih izdelkov, margarine, jajc ter varstvo `ivali.

Zaposlenih ima 300 ljudi ter dodatno 870 ljudi za nadzor mesa v klavnicah. 12 po-

dro~nih veterinatrskih postaj izvaja nadzor `ivih `ivali na podlagi poro~il veterinar-

skih in laboratorijskih testov in poro~il Danskega veterinarskega instituta za virusne

raziskave. Laboratoriji v okviru te slu`be skrbijo za mikrobiolo{ko, kemi~no in organ-

sko analizo `ivil `ivalskega izvora.

Danski veterinarski laboratorij (Danish Veterinary Laboratory) ima 290 zaposlenih. V

njegovi pristojnosti so: diagnoze, nadzor, svetovanje in konzultacije ter raziskave. Je

pravno samostojna oseba,njegov ustanovitelj je dr`ava.

Danski veterinarski institut za virusne raziskave (Danish Veterinary Institute for Virus

Research). V njegovi pristojnosti so virusne bolezni in tudi tuje (ekzoti~ne) bolezni.

• Danski direktorat za razvoj kmetijstva in ribi{tva (Danish Directorate for Develop-

ment in Agriculture and Fisheries) ima160 zaposlenih. Skrbi za strukturni razvoj in

subvencionira dolo~ena podro~ja.

• Danska komisija za upravljanje in intervencije (Danish Market Managment and Inter-

vention Board) ima 200 zaposlenih, letno obravnava pol milijona primerov, (11,5 mi-

lijard DK vredne subvencije, od tega polovico za izvoznike). Ta komisija administrira

tr`ne ukrepe EU s podro~ja kmetijskih proizvodov, sadja, vrtnarskih in ribi{kih proi-

zvodov. Komisija sprejema in obdeluje pro{nje kmetov in dru`b za subvencije v okvi-

ru pribli`no 30 razli~nih shem.

• Danski direktorat za ribi{tvo (Danish Directorate for Fisheries), ima 72 zaposlenih,

142 in{pektorjev na kopnem in 93 na morju (s 5 plovili) ima pooblastila s podro~ja ri-

bolova (EU in nacionalna zakonodaja). V okviru tega direktorata je tudi ribi{ka

in{pekcija.
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• Danski raziskovalni sekretariat za kmetijske in ribi{ke raziskave (Danish Research se-

cretariat for Agricultural and Fishery Reasearch) ima 14 zaposlenih in predstavlja po-

vezavo med ministrstvom in raziskovalnimi in{titucijami ministrstva, ki so:

• Danski institut za znanost s podro~ja rastlin in tal (Danish Institute of Plant and Soil

Science),(560 zaposlenih, 700 ha) - raziskave,

• Danski institut za znanost s podro~ja `ivali (Danish Institute of Animal Science),

(460 zaposlenih) - raziskave,

• Danski institut za raziskave s podro~ja ribi{tva (Danish Institute for Fishery Rea-

search), (250 zaposlenih) - raziskave,

• Danski laboratorij za uni~evanje {kodljivcev (Danish Pest Infestation Laboratory),

preu~ujejo tudi vpliv pesticidov,

• Danski institut za ekonomiko kmetijstva in ribi{tva (Danish Institute of Agricultural

and Fisheries Economics),(50 zaposlenih)- makro- in mikroekonomske raziskave,

2. Svetovalna dejavnost

Izvajanje svetovalne dejavnosti na Danskem je dokaj edinstveno. Zna~ilnosti te dejav-

nosti so naslednje:

• upravljajo jo uporabniki in organizirajo jo kmetijske organizacije,

• delno jo finan~no podpira tudi dr`ava v skladu z zakonom o subvencijah, ki zahteva,

da so svetovalci nepristranski in ekonomsko neodvisni.

• splo{no sprejeto je, da so uraden posvetovalni organ in da delujejo nepristransko,

• nudijo svetovanje za vse vidike kmetijske proizvodnje,

• deluje tako na lokalni, kot nacionalni ravni.

Status kmetijsko svetovalne slu`be (Kmetijski svetovalni centri) je neodvisen. Kmetij-

ski svetovalni centri niso v povezavi z organi dr`avne uprave, razen na podro~ju delne-

ga financiranja - subvencije dr`ave so v letu 1994 zna{ale 130 milijonov DK, kar pomeni

13% stro{kov teh centrov. Ustanovitelji so kmetje preko svojih interesnih zdru`enj -

Danska zveza kmetov in Danska zveza dru`inskih kmetij.

Njihovo delo je v prete`ni meri prepu{~eno tr`nim na~elom ob tem, da jih delno sub-

vencionira dr`ava. ^lanstvo v teh organizacijah je prostovoljno, a so iz prakti~nih razlo-

gov skoraj vsi kmetje v~lanjeni. Kmetje sami odlo~ajo, ~e in kdaj potrebujejo pomo~ ter

za katero podro~je. So izklju~ni lastniki in upravitelji kmetijske svetovalne slu`be. V

njeno delo dr`ava ne posega.

Na lokalni ravni je 85 svetovalnih centrov, ki jih organizirajo in vodijo lokalna kmetij-

ske zveze (unions) in zdru`enja (associations). Lokalni centri imajo med 500 in 2000
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~lani ter 20 do 70 zaposlenih in so organizirani po podro~jih. [tirje do dvanajst kmetov

predstavlja odbor, ki za posamezno od (npr. 5 vsebinskih) podro~ij dolo~a okvir delo-

vanja. ^lane volijo na letnem sre~anju lokalnih zdru`enj kmetov in dru`inskih kmetij.

Glavne naloge kmetijskih svetovalnih centrov so:

• zagotavljanje najbolj{e tehni~ne podpore kmetom glede na proizvodne metode in

ekonomsko stanje (npr. izbira vrste hrane za `ivino),

• zagotavljanje nasvetov v specifi~nih situacijah za na~rtovanje in uporabo v proizvod-

nji (npr. premagovanje bolezni pri predelavi repi~enega semena),

• bele`enje in procesiranje tehni~nih in ekonomskih podatkov, kot osnova dnevnega

upravljanja individualnih posesti (npr. u~inkovita kontrola v svinjakih),

• prevzemanje analiz, testov in prilagoditev glede na prakti~ne okoli{~ine (npr. dolo~i-

tev hranilnih vrednosti krme in predlaganje izbolj{av za koncentracijo dodatkov),

• organiziranje te~ajev za stalno izobra`evanje kmetov (npr. tedenski te~aji, ki so osre-

doto~eni na izpopolnjevanje znanja finan~nega upravljanja),

• delovati kot povezava med kmeti in raziskovalnimi in eksperimentalnimi

organizacijami,

• priprava ra~unovodske in dav~ne dokumentacije za kmete in dajanje nasvetov glede

upravljanja kmetije, vklju~no financ.

Svetovalni centri zaposlujejo pribli`no 3250 ljudi, od tega je 1000 svetovalcev, ostali

pa so kmetijski tehniki in asistenti. Od druge skupine 2250 ljudi pa se jih kar 1800 ukvar-

ja z vpra{anji ra~unovodstva in vodenja kmetij6, saj vodijo ve~ino ra~unovodstva kmetij.

Kmetje morajo te storitve (ra~unovodstva in vodenja kmetije) pla~ati v celoti sami, saj

dr`avne subvencije ne nara{~ajo (se celo zmanj{ujejo).

Dol`nost svetovalcev in njhovih pomo~nikov je zagotavljati kmetom neodvisne,

prakti~ne nasvete, ki so prilagojeni dejanskim pogojem na posamezni kmetiji. Prav tako

morajo spodbujati izmenjavo informacij med kmeti. Pri tem morajo delovati dosledno

profesionalno in ne smejo delovati kot predstavniki dr`ave ali posebnega interesa. Se-

veda vse odlo~itve glede kmetovanja sprejmejo kmetje sami, ki so odgovorni tudi za

posledice teh odlo~itev.

Svetovanje je individualno, pa tudi skupinsko, ki postaja vedno bolj priljubljeno.

Ve~ina ~lanov uporablja center za namene bolj{ega upravljanja kmetije (dolo~itev pro-

fitnih centrov ...), kot tudi ra~unovodskih izkazov za dav~ne oblasti.
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Vsebino svetovanja oziroma vrsto strank (kmetov) lahko razdelimo v tri velike

skupine:

• skupina, ki jo svetovalci redno obiskujejo kmetije in ji svetujejo,

• skupina ve~jih kmetov, ki potrebuje pomo~ svetovalcev le {e pri strate{kem na~rtovanju,

• skupina, ki potrebuje svetovanje, da se re{ijo nekateri akutni problemi.

Leta 1994 so zna{ale dr`avne subvencije pribli`no 130 milijonov DK, kar je predstav-

ljalo pribli`no 13% celotnih stro{kov svetovalnih centrov. ^e izlo~imo stro{ke, poveza-

ne z ra~unovodstvom in upravljanjem kmetij, je dele` dr`avnih subvencij v preostalih

stro{kih svetovalnih centrov zna{al 30%. Okoli 10% stro{kov svetovalnih centrov pokri-

vajo iz ~lanarine lokalnih zvez kmetov in zvez dru`inskih kmetij. Glavnino stro{kov

pla~ajo kmetje sami kot pla~ilo za individualne storitve svetovalnih centrov.

Kmetijsko svetovalni centri imajo na nacionalni ravni organiziran Danski kmetijski

svetovalni center (The Danish Agricultural Advisory Centre).

Ta lokalnim centrom zagotavlja raziskovalne informacije z Danske in tujine. Prav tako

ima svoj program raziskav prakti~nih vpra{anj.

Danski kmetijski svetovalni center je v lasti Zveze danskih kmetov in in Danske zveze

dru`inskih kmetij. Ima 5 glavih nalog:

• podpora lokalnim kmetijskim organizacijam in svetovalnim centrom, tako da zago-

tavlja nasvete specialistov svetovalcem na lokalni ravni,

• re{evanje profesionalnih vpra{anj, ki se najbolje urejajo centralno,

• navezava stikov in izmenjava informacij s sektorjem raziskav in razvoja,

• zagotavljanje profesionalne in tehni~ne pomo~i nacionalnim organizacijam kmetov,

• pospe{evanje izobra`evanja kmetov in svetovalcev.

V Danskem kmetijskem svetovalnem centru je 360 stalno zaposlenih uslu`bencev, od

tega preko 200 specialistov za posamezna podro~ja. Dr`ava pla~a 10% stro{kov Dan-

skega kmetijsko svetovalnega centra, kmetje pa 90%.

Danski kmetijski svet in ministrstvo sodelujeta pri pripravi evropske kmetijske politi-

ke v okviru odbora, ki se sre~uje mese~no. Imajo tudi veliko neformalnih stikov.

3. Izbor (selekcija)

V okviru Danskega direktorata za rastline (Danish Plant Directorate), ki je del mini-

strstva, je eksplicitno navedeno, da se izvaja tudi izbor. Iz gradiva sicer ni mogo~e eks-

plicitno razbrati, katere institucije {e skrbe za izbor (selekcijo), v opisu dejavnosti kme-

tijskih svetovalnih centrov je zajeta tudi ta dejavnost (zlasti na ravni vsakodnevne

prakse).
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4. Laboratoriji

Pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo in ribi{tvo ter Kraljeve veterinarske in

kmetijske univerze (KVL) je ve~ina raziskovalnih institutov.7 Tudi ti se financirajo le

okoli polovice iz javnih, polovico pa iz nejavnih virov. Javna sredstva, namenjena po-

dro~ju raziskav v kmetijstvu, so v letu 1994 zna{ala 750 milijonov DK. V okviru teh insti-

tutov delujejo tudi laboratoriji, kot je razvidno iz uvodne predstavitve ministrstva za

kmetijstvo in ribi{tvo.

Slu`ba za testiranje in kontrolo kakovosti (npr. za kakovost pra{i~jega mesa) je orga-

nizirana v okviru zadru`nega sistema.

Nem~ija

1. Uvod

Kmetijske zbornice, njihova organiziranost, ~lanstvo, obveznosti ~lanstva (finan~ne)

in pravice ~lanstva so v Zvezni republiki Nem~iji urejene z zakoni posameznih zveznih

de`el.8

Ureditev, predvsem pa pristojnosti kmetijskih zbornic, so v posameznih zveznih

de`elah razli~no definirane, vendar pa prikaz njihovih pristojnosti in organiziranosti ni

predmet na{ega primerjalnega pregleda.9

2. Svetovalna dejavnost

Svetovalno dejavnost v kmetijstvu izvajajo dr`avna uprava (uprava zveznih de`el),

kmetijske zbornice, zdru`enja pridelovalcev in privatne svetovalne institucije. Dele`

posameznega nosilca svetovanja je od de`ele do de`ele razli~en, vendar je za nekatera

podro~ja svetovalne dejavnosti zna~ilno, da je pomen posameznih nosilcev svetovanja

prevladujo~. Tako je dele` dr`avne (de`elne) uprave (kmetijskih ministrstev) pomem-

ben pri svetovanju s podro~ja ekonomike poslovanja, financiranja, zahtevkov za dr`av-

ne pomo~i (tudi sredstva, ki jih kmetje pridobivajo iz prora~una EU), zavarovanja, sve-

tovanje v zvezi z gradnjami, tehnologije pridelovanja oziroma vzreje, varstvo okolja in
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gospodijsko svetovanje. Na teh podro~jih ima pribli`no enako te`o tudi svetovanje

kmetijskih zbornic, nekaterih privatnih svetovalnih institucij in deloma zdru`enj pride-

lovalcev.10

Svetovanje, ki ga izvaja dr`ava, se izvaja preko de`elnih ministrstev oz de`elne dr`av-

ne uprave (takoimenovano "dr`avno" svetovanje). V nekaterih zveznih de`elah je to

prevladujo~a oblika svetovanja - npr. v ju`nonem{kih zveznih de`elah in v Thüringenu

ter v de`eli Sachsen. Izvajajo ga krajevno pristojni uradniki, ki upravljajo tudi upravne

naloge na podro~ju kmetijstva. Za kmete je tovrstno svetovanje brezpla~no.

Kot nadgradnja takemu svetovanju imajo zvezne de`ele oziroma denarno podpirajo

praviloma tudi raziskovalne, preizkusne, razvojne in izobra`evalne institucije, deloma

pa tudi informacijske in ra~unalni{ke centre.11

V zveznih de`elah s kmetijskimi zbornicami se celotno svetovanje s podro~ja poslo-

vanja izvaja preko zbornic in ne neposredno preko dr`avne uprave. Izjema je Rhein-

land-Pfalz, kjer imamo na tem podro~ju dejavno tako de`elno upravo kot tudi zbornico.

Kmetijske zbornice kot osebe javnega prava opravljajo to dejavnost na podlagi pre-

ne{enih pooblastil dr`ave.

Razmerje med svetovanjem, upravnimi nalogami in izobra`evanjem je v severno-

nem{kih de`elah razli~no urejeno. Poleg svetovanja preko podru`nic kmetijskih zbor-

nic svetovanje neposredno izvajajo tudi same centrale zbornic, in sicer predvsem raz-

li~na specialna svetovanja. Svetovanje preko sistema kmetijskih zbornic je za kmete

brezpla~no (vsaj neposredno, sicer pa kmetje pla~ujejo ~lanarino kmetijskim zborni-

cam). Zbornice so tudi ustanoviteljice oziroma izvajalke raziskovalnih, preizkusnih de-

javnosti in aktivnosti v zvezi z dopolnilnim izobra`evanjem za kmete.12

V de`elah Schleswing-Holstein in Niedersachsen so `e desetletja, v novej{em ~asu pa

tudi v de`elah Branderburg, Rheinland-Pfalz in Baden-Würtemberg, na podro~ju sveto-

vanja dejavna tudi Zdru`enja pridelovalcev oziroma rejcev kot prostovoljne zveze

kmetov.

Pri zdru`enjih razlikujemo med tistimi, kjer svetovanje v bistvu zajema celotno vsebi-

no, in onimi, kjer je svetovanje osredoto~eno zgolj na dolo~eno podro~je (npr. mle~na

proizvodnja, sadjarstvo, pra{i~ereja).
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V de`elah s kmetijskimi zbornicami so zdru`enja pridelovalcev tesno povezana s

kmetijskimi zbornicami.

Svetovanje zdru`enj pridelovalcev v osnovi financirajo kmetje, vendar pa zdru`enja

za te namene dobivajo tudi dr`avna sredstva (ve~inoma 50% sredstev).13

V zveznih de`elah Sachsen-Anhalt, Brandenburg in Mecklenburg-Vorpommern kme-

tijsko svetovanje izvajajo privatne svetovalne pisarne. Privatno svetovanje sicer obstoja

tudi v drugih zveznih de`elah, vendar je zelo omejenega obsega in vsebinsko pokriva

predvsem pravno svetovanje, nasvete oziroma storitve arhitektov, ban~no poslovanje

(kreditiranje, investitorstvo), tudi zelo spezialna svetovanja za posamezna podro~ja pri-

delave oziroma vzreje.

Svetovanje izvajajo posamezni svetovalci (samozaposleni), ve~ji del svetovanja pa

opravljajo manj{a podjetja (partnerske pisarne, svetovalne dru`be), ki pa so jih pravilo-

ma ustanovila zdru`enja oziroma zveze kmetov (v Sachsen-Anhalt in Branderburgu),

ali pa skupaj de`ela, kme~ka zdru`enja in zveza pridelovalcev vrtnin (v

Mecklenburg-Vorpommern).

Svetovanje morajo kmetje praviloma pla~evati sami, vendar zaradi de`elnega sofi-

nanciranja ne pla~ajo celotne stro{kovne cene.

V de`elah s prete`nim privatnim svetovanjem je v pristojnosti dr`ave (de`ele) ostalo

izvajanje dodatnega izobra`evanja kmetov, informacijska in razvojna dejavnost ter de-

javnost institucij za preizku{anje.14

Raznoterost nosilcev kmetijskega svetovanja zahteva zlasti ustrezno koordinacijo,

dolo~itev osnovnih usmeritev v svetovanju, upo{tevanje potreb po razli~nih vrstah sve-

tovanja in upo{tevanje standardov kakovosti, zato so v Nem~iji vse bolj prisotna raz-

mi{ljanja o nujnosti prenosa dolo~enih aktivnosti na raven zveze (zlasti dolo~anje os-

novnih usmeritev, koordinacija).

Trenutno se svetovanje skoraj v celoti (v ve~ini primerov) {e financira iz javnih sred-

stev, vendar pa v Nem~iji poteka reforma te dejavnosti. Reforma je prednostno usmerje-

na v pove~evanje dele`a storitev svetovanja, za katere bo moral neposredni uporabnik

pla~ati. Prav tako je namen reforme tudi ~imbolj obse`en prenos svetovanja iz javne v

zasebno sfero. V poro~ilu o kmetijstvu za 13. volilno obdobje nem{kega parlamenta je

navedeno, da so v Thüringenu `e v celoti izpeljali privatizacijo kmetijskega svetovanja.

Ob tem pa je treba tudi opozoriti, da zasebni svetovalci oziroma svetovalna podjetja do-

bivajo za te namene tudi del prora~unskih sredstev de`ele.15
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Kljub poudarjanju potrebe po ve~ji komercializaciji (privatizaciji) svetovanja pa bo

tudi v bodo~e ohranjen pomemben dele` pomo~i dr`ave (sofinanciranje, usmerjevalna

vloga). Pri teh reformah bodo v veliki meri upo{tevali tudi izku{nje nekaterih drugih

dr`av iz Evropske unije (Danska, Nizozemska, Velika Britanija), kjer je prisotnost dr`a-

ve zgolj minimalna.16 V Nem~iji pa ocenjujejo, da vseh podro~ij svetovanja kmetom ni

mogo~e komercializirati (privatizirati). V javnem interesu oziroma v javni (dr`avni) pri-

stojnosti ostajajo:

• osnovno in poklicno izobra`evanje kmetov,

• razvojno - raziskovalna dejavnost in pilotski programi javnega interesa,

• analize in oblikovanje bodo~ih smeri razvoja,

• skrb za manj razvita podro~ja in ohranjanje pode`elja,

• varstvo okolja, narave in ohranjanje in izbolj{evanje `ivalskih vrst,

• delo z nepriviligiranimi skupinami (npr. mali kmetje),

• svetovanje o potrebnih ukrepih za prestrukturiranje.17

3. Selekcija v `ivinoreji

Selekcija oziroma rodovni{tvo sodi na podro~je javnega interesa in deluje pod okri-

ljem oziroma nadzorom pristojnih de`elnih ministrstev za kmetijstvo (ponekod oprav-

ljajo te naloge zdru`enja rejcev preko prene{enih pooblastil). S tem je povezano tudi fi-

nanciranje te dejavnosti, kjer prevladujejo javna sredstva, dele` sofinanciranja uporab-

nikov pa je razli~en v posameznih de`elah, vendar pa ni nikjer izrazito velik. Tudi na

tem podro~ju poteka reforma, vendar bodo spremembe praviloma manj{e kot na po-

dro~ju svetovalne dejavnosti.18
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4. Laboratoriji

Celoten sistem raziskovalnih in preizkusnih laboratorijev (organizacijske, statusne,

finan~ne povezave) je zasnovan na podobnih na~elih kot selekcijska slu`ba in je odvi-

sen od ureditve v posamezni zvezni de`eli.

Francija

1. Kmetijske zbornice

V Franciji so kmetijske zbornice ustanovljene po departmajih (zakon iz leta 1924). Po

zakonu javnopravne organizacije administrstativnega zna~aja so poleg institicij dr`a-

ve glavne nosilke razvoja na podro~ju kmetijstva. Njihov polo`aj je podrobnej{e urejen

z dekreti.

Kmetijske zbornice opravljajo dve temeljni nalogi, in sicer zastopanje in varovanje

poklicnih koristi kmetov in spodbujanje ter sprejemanje in izvajanje gospodarskih in

socialnih ukrepov v korist kmetijstva.19

2. Svetovalna dejavnost

Na podro~ju svetovanja je uveljavljen princip delitve dela in odgovornosti med dr`a-

vo (kmetijsko ministrstvo na nacionalni ravni in njegove izpostave v departmajih) in

med profesionalnimi zdru`enji kmetov ter institucijami, ki jih zdru`enja ustanavljajo.

Med zdru`enji so poleg departmajskih kmetijskih zbornic (osebe javnega prava) tudi

zveze kmetov kot zasebnopravni subjekti, predelovalne zadruge, predelovalna

industrija.

Profesionalne organizacije skrbe za tehnolo{ko svetovanje in svetovanje s podro~ja

ekonomike kmetovanja, za aplikativne raziskave, za informiranje o potrebnih ukrepih

in o novostih. Neposredno -uporabno svetovanje izvajajo takoimenovani Institutes

techniques - Tehni~ni zavodi, in sicer po posameznih vrstah kmetijske proizvod-

nje/predelave Ustanovitelji teh zavodov so profesionalna kme~ka zdru`enja. Strokovne

organizacije tudi zagotavljajo 80% sredstev za financiranje.20
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Glavne nosilke splo{nega svetovanja na podro~ju kmetijstva in posredovanja infor-

macij so departmajske kmetijske zbornice (93 departmajskih zbornic, od tega 4 za de-

partmaje izven Francije - prekomorski departmaji) kot poklicni posvetovalni organi za

podro~je kmetijstva. Vsebina svetovanja zajema poleg splo{nega svetovanja kmetom

tudi podjetni{ko svetovanje.

Zbornice lahko ustanavljajo razli~ne svetovalne ustanove oziroma svetovalne slu`be,

ki izvajajo dejavnosti, pomembne za nadaljnji razvoj kmetijstva: npr. Slu`ba za uporab-

no kmetijstvo in razvoj (SUAD - Service d´utilité agricole et de développement), raz-

li~ne institucije na ravni departmajev, ki skrbe za vzrejo, kontrolo in identifikacijo - iz-

vor `ivali (EDE - établissement départemental de l´elevage), kmetijske slu`be in slu`be,

ki skrbijo za strokovno informacijo.21 Te institucije subvencionira dr`ava in so osebe za-

sebnega prava.22

Velik poudarek je dan tudi nadaljnjemu razvoju na podro~ju kmetijstva, kjer je po-

membna prisotnost dr`ave. Dr`ava skrbi za izvajanje temeljnih raziskav, izobra`evanje

(osnovna raven in nadaljnje izobra`evanje v {olskih institucijah), za za{~ito vegetacije,

za{~ito `ivali in nadzor kakovosti, dolo~a temeljno strategijo razvoja kmetijstva, pred-

nosti in cilje, ki se izvajajo preko oblastnih organov (dr`avna administracija), kmetijskih

zbornic in ostalih institucij, ki delujejo na podro~ju kmetijstva.23

L'Agence National pour le Développement Agriculture (ANDA) je institucija nacional-

nega pomena, v kateri so udele`enci dr`ava, preko ministrstva za kmetijstvo, in kmetij-

ska stroka oziroma subjekti s podro~ja kmetijstva. Agencija je mesto, kjer se dolo~ajo

strate{ke razvojne usmeritve na podro~ju kmetijstva, zagotavljajo vzvodi za koncentra-

cijo svetovalne dejavnosti, ~eprav agencija neposredno ne izvaja svetovanja, preko nje

se usmerjajo kreditne linije za razvojne projekte. Preko delovanja ANDA dr`ava aplicira

princip soupravljanja oziroma soodgovornosti za razvoj kmetijstva med dr`avo in nosil-

ci kmetijske dejavnosti.24

Na podro~ju raziskav je najpomembnej{a javna institucija INRA (L'institut national de

la recherche agronomique - Nacionalni in{titut za raziskave v kmetijstvu), ki je nacio-

nalnega zna~aja in sodi med takoimenovane javne ustanove "znanstvenega in tehno-

lo{kega zna~aja" (EPST- établissement public national á caractere scientifique et tech-

nologie), katerih naloge so raziskave na podro~ju kmetijstva, znanstvene ekspertize,

posebno o razpolo`ljivih virih, prou~evanje vzgoje rastlin, za{~ita resursov in kmetij-
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skih povr{in. Obstajajo tudi {tevilne druge raziskovalne ustanove, ki pa so bolj po-

dro~nega pomena (po posameznih vrstah kmetijske proizvodnje, za varstvo okolja,

za{~ita zdravja `ivali in ~loveka, mikrobiologija). 25

Pospe{evalno dejavnost v kmetijstvu opravljajo takoimenovani uradi za intervencije -

les Offices par produit el les organismes d´intervention. Uradi so dejansko izpostave

kmetijskega ministrstva in poleg dodeljevanja intervencij opravljajo tudi nadzor po po-

sameznih panogah znotraj kmetijstva z vidika porabe sredstev iz evropskega kmetijske-

ga sklada, sodelujejo pa tudi pri oblikovanju nastopa na trgu in pri promociji (npr. l´Of-

fice national interproffesionel des viandes, de l´élevage et de l´aviculture, l´Office na-

tional interproffesionel du lait et des produits laitiers, l´Office national interproffesionel

des fruits, des legumes et de l´horticulture, l´Office national interproffesionel des vins,

l´Office national interproffesionel des plantes á parfum, aromatiques et médicinales,

l´Office de developement de l´economie agricole dans les départements d´ou-

tre-mer).26

Financiranje svetovalne dejavnosti poteka iz javnih sredstev (prora~unska postavka

v ministrstvu za svetovanje na nacionalni ravni in v departmajih, Nacionalni sklad za

razvoj kmetijstva - Fonds national de devéloppement agricole), z dodatnimi dav{~ina-

mi, ki jih pla~ujejo lastniki kmetijskih povr{in, in s pla~ilom za nekatere vrste svetovalnih

storitev. Svetovanje je za uporabnike brezpla~no, ~e gre za svetovanje skupini kmetov,

dolo~eni zvrsti kme~ke proizvodnje ipd. Individualno svetovanje pa se zara~unava.27

Prora~une departmajskih kmetijskih zbornic potrjujejo prefekti.28

Veterinarsko in fitosanitarno svetovanje izvajajo strokovne organizacije, v katere se

kmetje zdru`ujejo prostovoljno (npr. des Groupementes de Défense Sanitaire, des

Groupementes de Défense Phytosanitaires). Te skupine delujejo v povezavi z javnimi

(dr`avnimi) veterinarskimi in fitosanitarnimi slu`bami. Tudi na tem podro~ju uveljavlja

Francija princip soupravljanja in delitve odgovornosti med dr`avo in organizacijami s

podro~ja kmetijstva.

Na podro~ju svetovalne dejavnosti pa sre~amo tudi povsem zasebne firme z zelo spe-

cifi~nim podro~jem svetovanja (npr. ra~unalni{ke firme). Cene njihovih storitev se pro-

sto oblikujejo na trgu.
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3. Selekcija

Tudi na podro~ju selekcijske dejavnosti obstaja delitev dela in odgovornosti med

dr`avo ter med profesionalnimi organizacijami na podro~ju kmetijstva (zasebnoprav-

nimi subjekti) - soupravljanje oziroma delitev odgovornosti za izvajanje dejavnosti. Se-

lekcijsko dejavnost ureja zakon o selekciji in na njegovi podlagi izdani dekreti, ki po-

drobneje urejajo selekcijo na aplikativni ravni. Izvajajo jo takoimenovane institucije/za-

vodi za selekcijo (établissement) - profesionalne organizacije in ustanove (npr.UPRA -

Unités Nationales de Sélection et de promotion des races na nacionalni ravni, ki skrbi za

ohranitev starih rodovni{kih knjig, promocijo pasem ipd., in splo{no raz{irjene EDE -

établissement départemental de l´elevage na ravni departmajev) v soglasju z ministrs-

tvom za kmetijstvo in pod njegovo kontrolo (Urad za selekcijo `ivali - Bureau de la

Sélection Animale). Te institucije opravljajo selekcijo v {ir{em pomenu besede (ple-

menske ~rede,semenska banka, umetno osemenjevanje, kontrola porekla...). Financi-

rajo se prete`no s prodajo svojih storitev. Dr`ava za selekcijo ne daje neposrednih sub-

vencij, ministrstvo ima v svojem prora~unu zgolj postavko za obdelavo podatkov za po-

trebe selekcije.

Poleg dolo~anja okvirov politike selekcije in kontrole je vloga ministrstva zlasti zbira-

nje in obdelovanje podatkov, pomembnih za selekcijo in izvajanje tehni~ne koordinaci-

je. 29

Departmajske kmetijske zbornice na podro~ju selekcij nimajoe vidnej{e vloge oziro-

ma jim zakonodaja ne namenja nobenih posebnih kompetenc. Vendar pa je v nekaterih

departmajih prav departmajska kmetijska zbornica ustanoviteljica departmajskih selek-

cijskih institucij/zavodov - EDE, ki se lahko razli~no imenujejo. Ena takih institucij je

npr. `e omenjena Slu`ba za uporabno kmetijstvo in razvoj (SUAD - Service d´utilité agri-

cole et de développement). V {estih departmajih EDE niso v nobeni povezavi s kmetij-

skimi zbornicami.30

Tehni~ni zavodi (Les institutes techniques) - ITEB za govejo `ivino, ITOVIC za ovce,

ITP za pra{i~e, ITAVI za perutnino (zakonsko definirani v letu 1960, 1962 in 1966) imajo

dolo~eno vlogo na podro~ju aplikativnih raziskav. Ta je predvsem izvajanje poizkusov,

koordinacija, oblikovanje in posredovanje informacij.

Poleg `e omenjenih institucij se na podro~ju selekcije pojavljajo tudi posamezne se-

lekcijske firme (posebej na podro~ju pra{i~jereje), ki so podvr`ene nadzoru kmetijske-

ga ministrstva in tehni~nih institutov. Gre v bistvu za komercialne firme, zelo tesno po-
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vezane s proizvajalci (rejci), vendar ne v smislu statusne povezanosti, temve~ s pogod-

beno dogovorjenimi storitvami (`ivali s kontroliranim poreklom, semena).31

Na podro~ju selekcije se pojavljajo tudi nekatere javne raziskovalne ustanove, npr. `e

omenjena INRA l´Institut national de la recherche agronomique - Nacionalni in{titut za

raziskave v kmetijstvu.

4. Laboratoriji

Laboratorijska dejavnost, zlasti del, ki se nana{a na izdajanje dr`avnih potrdil oziro-

ma dokazil o izvoru, kakovosti ipd., se ve~inoma izvaja v neodvisnih laboratorijih (ose-

be zasebnega prava). Gre za takoimenovane referen~ne laboratorije - Laboratories des

references. Dr`ava jim je za opravljanje te dejavnosti dala javno pooblastilo.

INAO -L´Institut national des appelations d´origine - Nacionalni in{titut za nadzor po-

rekla je zagotovilo za kakovost kmetijskih izdelkov, in sicer z izvajanjem dr`avne politi-

ke nadzora kakovosti, porekla, z razdelitvijo pridelovalnih podro~ij (geografsko) in po-

gojev za pridelovanje posameznih pridelkov, ki `elijo dobiti potrdilo o ustreznem pore-

klu. [e posebej je INAO pozoren na nadzirano poreklo, ki ga proizvod pridobi glede na

posebne pogoje - geografsko poreklo, kvaliteta, vino, mleko,sir, maslo, med itd).

Obstajajo {e nekateri drugi znaki za kakovost kot npr. "rde~a etiketa", certifikat o potr-

ditvi in biolo{ko kmetijstvo. V letu 1996 je ve~ kot 120 000 kmetov upo{tevalo kakovost-

ne standarde INAO in si tako pridobilo ustrezno potrdilo o kakovosti oziroma o pore-

klu.32

Mad`arska

1. Kmetijske zbornice

Pravna podlaga za ustanovitev kmetijskih zbornic na Mad`arskem je zakon o gospo-

darskih zbornicah iz leta 1994. Na podlagi 20. ~lena tega zakona je bila decembra 1994

ustanovljena Kmetijska zbornica Mad`arske, ki jo sestavljajo 20 regionalnih kmetijskih

zbornic in kmetijska zbornica Budimpe{te. Kmetijska zbornica Mad`arske in regional-

ne kmetijske zbornice so osebe javnega prava. Na zbornice so prene{ena tudi nekatera

javna pooblastila z namenom, da se zmanj{a aktivno poseganje dr`ave na podro~je gos-

105

31 Vir: gradivo Ministrstva za kmetijstvo in ribi{tvo, Pariz, 1998

32 Ibidem



podarstva oziroma kmetijstva. Glavna naloga kmetijskih zbornic pa je zastopanje inte-

resov kmetov in s kmetijstvom povezanih subjektov.

^lanstvo v zbornicah je obvezno za kmete, kmetijska podjetja in kmetijske organizaci-

je. Kmetijska zbornica Mad`arske ima 182.500 ~lanov, od tega 8500 pravnih oseb,

24.000 podjetij - individualnih proizvajalcev in okrog 150.000 majhnih kmetov.33 ^lans-

tvo je v regionalne zbornice razporejeno glede na sede` opravljanja dejavnosti.

Naloge Kmetijske zbornice Mad`arske so zbiranje ekonomskih, pravnih in tehni~nih

informacij za ~lane, sodelovanje v regionalnih razvojnih svetih, mednarodno sodelova-

nje, promocija razvoja in raziskav na podro~ju kmetijstva, nadzora kakovosti in urejanja

tega podro~ja, nadzor nad te~aji za prakti~no usposabljanje kmetov, izvajanje izpopol-

njevalnih izobra`evalnih oblik in sodelovanje pri strokovnem izobra`evanju. Pomem-

bna vloga kmetijske zbornice je tudi vodenje registra kme~kih proizvajalcev, priprava

tr`nih pravil na podro~ju kmetijstva in nadzor nad njihovim upo{tevanjem, pridobiva-

nje javnih pooblastil in vodenje registra pooblastil, izdaja potrdil, ki se uporabljajo v

trgovini.

Kmetijska zbornica ima pomembno vlogo tudi pri uveljavljanju interesov kmetijstva

pred oblastnim organom (lahko nastopijo kot pobudniki za spremembo zakonov).

Kmetijska zbornica Mad`arske in tudi regionalne zbornice imajo zelo pomembne

"upravne" 34 naloge, in sicer:

• organiziranje in izvajanje porabe dr`avnih subvencij za kmetijstvo in nadzor nad

porabo,

• Kmetijska zbornica Mad`arske izvaja strokovno svetovanje za podro~je upravljanja v

kmetijstvu in gozdarstvu, vodi register svetovalcev in re{uje morebitne probleme v

zvezi s tem,

• koordinira delo kmetijskih proizvajalcev, zbira informacije o njihovi aktivnosti in

vzdr`uje za to potreben informacijski sistem. Vzdr`uje tudi informacijski sistem o

kmetijskem svetovanju,

• vodi in vzdr`uje svetovalno mre`o za dolo~ene naloge oziroma podro~ja dejavnosti

zbornic, zlasti za tista podro~ja, ki posegajo v sfero javne uprave in dr`avne admini-

stracije. 35

Znotraj Kmetijske zbornice Mad`arske delujejo naslednji oddelki (predstavljajo posa-

mezne zvrsti kmetijske proizvodnje:
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• oddelek za `itarice,

• oddelek za industrijske rastline

• oddelek za vrtnartsvo

• oddelek za vzrejo rastlin

• oddelek za gozdarstvo in primarno lesno proizvodnjo

• oddelek za pra{i~jerejo

• oddelek za govedorejo

• oddelek za ostale `ivali

• oddelek za perutnino

• oddelek za ribi{tvo in lov

• oddelek za materialne in tehni~ne storitve in oskrbo

• oddelek za strokovno izobra`evanje in izpopolnjevanje, raziskave in tehni~ni raz-

voj.36

Kmetijske zbornice se financirajo iz sredstev ~lanarine, s pla~ili za storitve zbornic, s

sredstvi, ki jih pridobivajo iz naslova pooblastil, z dr`avnimi subvencijami in iz drugih

prihodkov.37

2. Svetovalna dejavnost

Glavne nosilke kmetijskega svetovanja so Kmetijska zbornica Mad`arske in regional-

ne kmetijske zbornice (glej opis nalog Kmetijske zbornice Mad`arske).

V decembru 1997 je mad`arski parlament dopolnil zakon o gospodarskig zbornicah,

s katerim je bilo celotno podro~je svetovanja prene{eno na kmetijske zbornice. Kmetij-

ska zbornica Mad`arske je razvila (prevzela pod svoje okrilje) svetovalno mre`o, v kate-

ri deluje 560 svetovalcev na celotnem mad`arskem ozemlju. Svetovalci so zaposleni v

kmetijski zbornici. Podro~je svetovanja zajema tako svetovanje s podro~ja prakti~nega

usposabljanja kmetov za bolj{e obdelavanje zemlje kot tudi za uveljavljanje sodobnih

metod vzreje `ivine (tehnologija in tehnika), pravno svetovanje kot tudi na~ine pridobi-

vanja in porabe dr`avnih subvencij za podro~je kmetijstva.

Zasebnih svetovalnih podjetij oziroma samostojnih svetovalcev zaenkrat {e ni.

Ministrstvo za kmetijstvo zaenkrat nima neposrednih pristojnosti na podro~ju sveto-

valne dejavnosti. Njegovo vlogo je mogo~e opaziti predvsem pri opredeljevanju in

koordinaciji izobra`evalnih programov na podro~ju strokovnega izobra`evanja med
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razli~nimi {olami (fakultete, srednje strokovne {ole) skupaj z Ministrstvom za izobra`e-

vanje.38

3. Selekcija

Selekcijsko dejavnost (tako v `ivinoreji kot pri rastlinah) izvaja Nacionalni kmetijski

kvalifikacijski in{titut (National Agriculture Qualification Institute), ki je dr`avna institu-

cija in deluje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo. Dejavnost je sicer centralizirana v

okviru omenjenega instituta, vendar pa so razli~ni njegovi oddelki razprostranjeni po

celotnem ozemlju Mad`arske, sede` pa je v Budimpe{ti.39

4. Laboratoriji

V okviru Ministrstva za kmetijstvo deluje fitosanitarna in veterinarska slu`ba z vsemi

spremljajo~imi laboratoriji.

Kmetijska zbornica nima pristojnosti na podro~ju laboratorijske dejavnosti.

Nadzor kakovosti v okviru svojih laboratorijev opravlja Nacionalni kmetijski kvalifi-

kacijski in{titut (National Agriculture Qualification Institute) v Budimpe{ti.40

III. ZAKLJU^EK

Primerjalni pregled organiziranosti, statusnih oblik, institucionalnih povezav in finan-

ciranja svetovalne, selekcijske, kontrolne in laboratorijske dejavnosti v petih evropskih

dr`avah - v Avstriji, Nem~iji, Danski, Franciji in na Mad`arskem, je pokazal, da se uredi-

tve razlikujejo med seboj, vendar pa je pri vseh dr`avah, razen na Danskem, dr`ava raz-

meroma mo~no prisotna na kmetijskem sektorju. V Franciji je celo v veljavi izrek, da "se

nobeno kmetijsko gospodarstvo kjerkoli na svetu ne more razvijati brez intervencije

dr`ave".41
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Vpliv dr`ave, predvsem njena neposredna vklju~enost v samo izvajanje posameznih

dejavnosti v kmetijstvu (svetovanje, selekcija, kontrola, raziskave), se giblje od zelo

majhne vloge dr`ave in njenih institucij, ki se ka`e predvsem kot oblikovanje okvirov

kmetijske politike in sofinanciranje svetovalnih, selekcijskih in kontrolnih dejavnosti,

na eni strani kontinuuma do aktivne vloge dr`ave kot izvajalca omenjenih dejavnosti

oziroma pomembnega partnerja pri izvajanju teh dejavnosti skozi dr`avne oziroma pa-

radr`avne institucije na drugi strani kontinuuma. Danska se tako pribli`uje minimalni

vlogi dr`ave, na drugi strani kontinuuma z razmeroma pomembno, ~eprav v nekaterih

primerih predvsem posredno vlogo dr`ave pa so Mad`arska, Francija, Avstrija in

Nem~ija.
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II.

PRAVNI IN

POLITI^NI SISTEM



Kodeks etike poslancev*

Geslo: Etika; Poslanci;

I. TEORETI^NA IZHODI[^A

Prava odgovornost je tam, kjer je pravo odgovarjanje.

(Martin Buber)

Etika in eti~nost, odnos do vrednot ter klasifikacija le-teh je ve~no vpra{anje v dru`bi.

Zakaj tolik{no zanimanje za etiko in eti~nost? Obi~ajno velja, da se ve~ pozornosti na-

menja dolo~eni tematiki, ko dose`e svoje krizno `ari{~e (veliko je govora o krizi vred-

not ipd.). Zanimanje za dru`bene vrednote, eti~ne in moralne norme pa {e posebej na-

raste ob prelomnih zgodovinskih, politi~nih, pravnih, ekonomskih, in drugih spre-

membah. To hkrati pomeni izziv oziroma prilo`nost za (pre)ureditev dolo~enega po-

dro~ja. Potemtakem v~asih ureditev dolo~enega vpra{anja narekuje praksa.

Postavitev osnovnih eti~nih norm pomembno prispeva k spo{tovanju demokrati~nih

temeljev in krepi zaupanje v demokrati~ni sistem kot tak. Znano je, da v sodobnih de-

mokrati~nih dr`avah demokracijo ogro`a korupcija, ki postaja vse bolj del sistema in ni

ve~ le izjema.1 Zato se zdi prav, da dr`ava stori vsaj najmanj kar pa~ lahko stori, da do

tega ne bi pri{lo. Zelo pomembno je, da se v dr`avah v tranziciji te norme postavijo `e

zelo zgodaj, ker gre skupaj z drugimi spremembami tudi za obse`ne spremembe misel-

nosti in zavesti o novem sistemu. Poleg tega je zna~ilno tudi pomanjkanje politi~ne

kulture.

Pri nas je bila `e leta 1993, torej v prej{njem mandatu s strani poslancev dana pobuda

za oblikovanje eti~nega kodeksa poslancev: "Kodeks etike poslancev in drugih nosilcev

javnih funkcij je pravna podlaga za ugotavljanje odgovornosti ali neodgovornosti."2

Do pobude je pri{lo ob obravnavi predloga za izdajo zakona o parlamentarni preiskavi

z osnutkom zakona. Dr`avni zbor Republike Slovenije je ob tem sprejel dodatni sklep,
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po katerem naj bi Odbor za notranje zadeve in pravosodje v roku 60 dni pripravil pred-

log kodeksa etike poslancev in drugih nosilcev javnih funkcij.

Glede na to, da razprave o etiki, vrednotah in pravilih obna{anja spet pridobivajo na

pomenu, je na{ osrednji cilj poudariti pomen in vlogo etike v politiki ter javni upravi. Na

podlagi {tudija relevantne literature ter primerjalnega pregleda bomo preverjali hipote-

zo o pomembnosti in potrebnosti ureditve eti~nih vpra{anj tudi pri nas, in sicer tako v

politiki kot v javni upravi na splo{no.

Teoreti~ni utemeljitvi naloge sledi kratka opredelitev pojmov etike in morale. Poglav-

je profesionalne etike zajema poleg etike javnih uslu`bencev tudi nekatera na~ela, ki so

bolj ali manj sorodna oziroma uporabna v ve~ eti~nih kodeksih. Nalogo zaklju~ujemo s

primerjalno - pravnim prikazom ureditve eti~nih norm poslancev v izbranih dr`avah.

S tem `elimo zadostiti izhodi{~nemu namenu naloge t.j. kriteriju aplikativnosti, hkrati

pa dopu{~amo dovolj velik manevrski prostor za lastno "eti~no" presojanje vsebine.

II. ETIKA IN MORALA

Morala in etika vsebujeta tiste vrednote, ki oblikujejo moralno integriteto ~loveka in

plemenitijo odnos ~loveka do ~loveka ter odnos ljudi do dru`benega okolja. Te norme,

ki zajemajo sklop pravil, navad in idealov, predstavljajo v praksi po pravilu ve~jo med-

sebojno skladnost kot pravno predpisane norme. (Bosti~, 1994:29)

1. Etika in eti~nost

Gr. ethika pomeni nauk o nraveh, del filozofije, ki se ukvarja z nravnim. Poizku{a najti

odgovor na vpra{anje: kaj naj delamo? Ukvarja se bodisi z nravnim prepri~anjem bodisi

z u~inki ~love{kega (ne)nravnega delovanja. Dolo~a, kaj je za ~loveka vrednota in kaj

ni.

Etika je torej filozofska disciplina, ki obravnava merila ~love{kega hotenja in ravnanja

glede na dobro in zlo. To so pravila ravnanja ljudi, ki imajo moralno naravnanost oziro-

ma, ki bi naj veljala kot moralna pravila. Etika je teorija o moralnem ravnanju in kot taka

bodisi filozofija ali znanost. Etika je celota moralnih vrednot in obi~ajev v neki dru`bi;

celota pravil vedenja, ki izhajajo iz pojmovanja morale; dojetih kot absolutno veljavnih.

Lahko gre za moralna na~ela, norme ravnanja v dolo~enem poklicu - poklicna etika, ko-

deks obna{anja ipd. Eti~nost pa pomeni etiko takega ravnanja. 3
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2. Morala in moralnost

Morala (lat. moralis od mores "nravi") je znanost o dobrem in zlem ter o ~lovekovem

delovanju, kolikor je podvr`eno dol`nosti in ima za cilj dobro. Morala je skupek pravil

ravnanja, ki so ~asovno, krajevno in dru`beno pogojena kot nekaj, kar velja v dolo~e-

nem ~asu in kraju. Socialnopsiholo{ko in prosto po Nietzscheju je morala skupek pravil

ravnanja, ki ga posameznik ali posameznica ~uti kot ponotranjeni "prisilni jopi~", Se

pravi kot del svoje osebnosti oziroma vest.

Danes je morala teorija med~love{kih odnosov. Pod pojmom morala lahko razu-

memo tudi nauk, ki sledi iz kakega dogodka ali pripovedke (basen). Moralen potemta-

kem pomeni nravno dober, moralizirati pomeni preudarjati o pou~nih mislih, izrekati

sodbe s stali{~a morale, moralist je nravni pridigar, opazovalec nravi.

2.3. Eti~ni kodeks

^e na podlagi goraj navedenih opredelitev po silogisti~ni poti izpeljemo pojem

eti~nega kodeksa, potem je ta na podlagi znanstveno-filozofskih dognanj utemeljen kot

skupek predpisov ravnanja, ki ga posamezniki ~utijo kot zunanjo prisilo, ne pa kot no-

tranjo nujo.

Zakaj sploh potrebujemo eti~ne kodekse?

"Demokracija po~iva na eti~ni zavesti Moralno ~lovekovo dostojanstvo je vrednostni

temelj demokracije, ~eprav liberalni teoretiki trdijo, da mora biti dr`ava eti~no nevtral-

na." (Stres, 1998:371)

III. PROFESIONALNA ETIKA

Danes poznamo mno{tvo eti~nih profesionalnih kodeksov, njihovo {tevilo in pomen

pa iz dneva v dan nara{~a. Razlog ni le skromna `elja po ohranitvi minimalnega standar-

da osnovnih vrednot, za katere si dru`ba prizadeva, pa~ pa tudi bojazen pred {iritvijo

raznih korupcij in drugih "neprijaznih" ravnanj.

Eti~ni kodeks zagotavlja odgovorno ravnanje ljudi v posameznih strokah, ter {~iti lju-

di, ki jim je ravnanje odgovornih namenjeno. Trdna eti~na infrastruktura krepi zaupanje

javnosti, ve~a ugled institucije ipd..

Eti~ni kodeks se v razli~nih poklicih ali strokah izkazuje kot potreben pravilnik k dia-

logu... Profesionalna etika je posebna potreba razvite civilne dru`be. (Trstenjak,

1996:11)
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V razli~nih poklicih poznamo razli~ne vsebine kodeksov, ki so specifi~ne delu, na ka-

terega se kodeks nana{a. Kljub temu lahko povzamemo nekatera sorodna na~ela iz raz-

li~nih profesionalnih kodeksov etike:

• pravi~nost in po{tenost: po tem na~elu naj bi svoje delo opravljali vestno, v skladu z

veljavnimi normativnimi ter moralnimi na~eli - pravi~no in po{teno. V skladu s tem je

nedopustno ravnanje, ki bi ogrozilo ugled dolo~ene stroke zaradi neprimernega dela

ali zlorabe.

• strokovnost in odgovornost: delo je potrebno opraviti po svojih najbolj{ih strokovnih

zmo`nostih in razvijati nove skozi kontinuirano dopolnilno izobra`evanje. Odgovor-

nost ravnanja pomeni nedopustno zlorabo polo`aja zaradi svojih osebnih koristi.

• zaupnost in prizadevnost: po tem na~elu mora biti delavec vreden zaupanja, zaupnih

nalog, lahko tudi ravnanja z zaupnim gradivom. Delavec si mora prizadevati za dose-

ganje najbolj{ih mo`nih rezultatov dela in s tem prispevati k ugledu institucije, ki ji

pripada.

• neodvisnost: delavec je pri svojem strokovnem delu suveren, samostojno izbira po-

stopke, na~ine in metode dela. Pri delu ga obvezujejo veljavne pravne norme, more-

bitna razvojna programska strategija institucije ter profesionalni eti~ni kodeks, v okvir

katerega sodi njegovo profesionalno delo.

• medsebojna pomo~: delavec je dol`an nuditi drugemu delavcu strokovno pomo~,

vendar ne v smislu poseganja na njegovo suvereno podro~je. Delavec mora kon-

struktivno prispevati k skupinskemu vzdu{ju in s svojim zgledom dvigovati raven

sodelovanja.

• spo{tovanje ~lovekovega dostojanstva: pri opravljanju dela je treba v enaki meri

spo{tovati vse ljudi (enakopravnost), sprejemati razli~nosti (enak profesionalen od-

nos ne glede na verske, rasne ipd. razlike).

• prepre~evanje osebnega nadlegovanja in nasilja: vedenje posameznega uslu`benca

mora biti zgledno, vzorno. To pomeni, da se ne sme uporabljati neprimernih, `aljivih

besed v odnosu z drugimi sodelavci ali strankami niti spodbujati `aljivo govorjenje ozi-

roma nasilna dejanja. Prav tako ni dopustno kakr{nokoli nadlegovanje druge osebe.

• princip raziskovanja: v primeru, da gre za raziskovanje, kjer so predmet raziskave

posamezne osebe ali skupine le-teh, je nujna njihova prostovoljna privolitev ter sez-

nanitev udele`enih s smotri, rezultati oziroma morebitnimi posledicami raziskovanja.

V primeru pomembnega analiti~nega dela, za katerega vemo, da ima lahko odlo~ujo~

vpliv neposredno na delo in `ivljenje posameznikov ali skupine ljudi, je potrebno v

kontekst raziskovanja vklju~iti elemente eti~ne analize.

• spo{tovanje kodeksa poklicne etike: delavci so dol`ni upo{tevati kodeks poklicne

etike.
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Seveda pa ni dovolj taksativno na{tevanje na~el v eti~nih kodeksih. Potrebno je opre-

deliti tudi mehanizem sankcij. ^e ho~emo zadovoljiv u~inek, morajo biti za kr{itve

eti~nega kodeksa predvidene sankcije.

1. Eti~ni kodeks javnih uslu`bencev

Glede na to, da razprave o etiki in krizi vrednot pri nas pridobivajo na pomenu in gle-

de na to, da je v pripravi tudi zakon o javnih uslu`bencih, bi bilo smotrno razmisliti o

vgraditvi eti~nih norm v predlog zakona ali bolje o oblikovanju eti~nega kodeksa javnih

uslu`bencev.

Bistvena na~ela, ki naj bi jih tak{en kodeks zajemal, si oglejmo na primeru ameri{kega

kodeksa, ki ga je ameri{ka zvezna vlada sprejela ob koncu 70-ih let.

1. Lojalnost javnih uslu`bencev, uradnikov, funkcionarjev najvi{jim nravstvenim na-

~elom in dr`avi - pred lojalnostjo lastni instituciji, svoji stranki ali dolo~eni osebi.

2. Delovanje po ustavi, zakonih, predpisih dr`ave ter podpiranje le-teh.

3. Javni uslu`benec mora nuditi celodnevno delo za celodnevno pla~ilo; pri svojem

delu naj javni uslu`benec uporabi optimalen napor, ustvarjalnost, prizadevati si mora,

da bo delo ~imbolje opravil.

4. Prizadevanje in odkrivanje novih gospodarnih ter u~inkovitej{ih na~inov za izvaja-

nje slu`benih nalog.

5. Ne sme sodelovati pri kakr{nikoli diskriminaciji v smislu privilegijev, nudenju po-

sebnih uslug dolo~enim posameznikom ali skupinam - za od{kodnino, podkupnino ali

brez nje.

6. Dr`avni uslu`benec ne sme dajati zasebnih obljub, ki bi bile obvezujo~e glede na

dol`nosti, ki izhajajo iz slu`benega polo`aja.

7. Dr`avni uslu`benec se ne sme niti posredno niti neposredno vklju~evati v posle z

vlado, ki niso skladni z vestnim izvajanjem obveznosti dr`avnega uslu`benca, uradni-

ka, funkcionarja.

8. Javni uslu`benec ne sme uporabiti nobene zaupne informacije, dobljene ob oprav-

ljanju slu`benih dol`nosti, za pridobivanje zasebnega dobi~ka.

9. Odkrivati morajo korupcijo, kjerkoli in kadarkoli se pojavi.

10. Ta na~ela je treba izpolnjevati ob zavesti, da pomeni javna dol`nost tudi zaupanje

javnosti (Weihrich, H... v Sruk, 1996).

Klju~nega pomena za dosledno spo{tovanje eti~nega kodeksa je, da ima eti~ni ko-

deks podporo politike. "Brez politi~ne podpore, ki se izra`a z javnimi nastopi, pisnimi

izjavami politi~nih voditeljev, govori in dajanjem dodatnih sredstev, je vsaka iniciativa

na podro~ju etike obsojena na neuspeh." (Kos, 1998:266)

116



2. Etika v politiki

Spremembe v javni upravi v 70-ih letih so bile klju~ne tudi za krepitev eti~nosti v javni

politiki. (Douglas, 1988:45) Sredi sedemdesetih ni bilo ve~ dvoma o potrebnosti etike,

pa~ pa, kako naj bo le-ta videti v praksi.

Lake (v Douglas, 1988) meni, da zanemarjanje eti~ne analize vodi do neeti~nih in ne-

prakti~nih re{itev.Odlo~evalci, ki so zainteresirani za u~inkovito in pragmati~no odlo-

~anje, morajo biti zainteresirani za vse vidike njihovih dejanj, vklju~ujo~ tudi moralne

posledice. Proces odlo~anja temelji na realnosti, ignoriranje eti~nih posledic zmanj{uje

utemeljenost odlo~itev v realnosti - dela jih nerealne.

"Eti~ni standardi omogo~ajo nadzor in ravnote`je za prepre~evanje samovolje dr`av-

ne oblasti, prav tako so klju~ za zagotavljanje u~inkovitega demokrati~nega upravlja-

nja." (Washington v Kos, 1998:263)

IV. ETIKA V POLITIKI - PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED
KODEKSOV ETIKE V PARLAMENTIH NEKATERIH DR@AV

1. Splo{no

Parlamenti v nekaterih evropskih in drugih dr`avah so sprejeli kodekse etike za ~lane

parlamenta. Imenujejo jih kodeksi obna{anja (Code of conduct, Verhaltensregeln). Vse-

binsko se precej razlikujejo. Nekateri vsebujejo le t.im. pravila obna{anja poslancev v

o`jem smislu - gre za pravila lepega vedenja na sejah odborov in na plenumu, drugi vse-

bujejo na~ela, po katerih morajo poslanci ravnati pri politi~ni dejavnosti, spet tretji pa se

osredoto~ajo na povsem druga vpra{anja - predvsem tista, povezana z omejitvami in

obveznostmi poslancev na podro~ju njihovih finan~nih interesov. Ve~ina kodeksov

kombinira zgoraj omenjene vsebine. Njihov skupni namen je dvigovanje ugleda parla-

mentov in same poslanske funkcije ter v krepitvi zaupanja javnosti v delo parlamenta. V

ve~ini dr`av so sprejeli posebne kodekse obna{anja, v nekaterih pa so dolo~be s tak{no

vsebino vklju~ene v poslovnik parlamenta.
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2. Kratek pregled kodeksov v nekaterih dr`avah

Avstralija

Delovna skupina avstralskega parlamenta je v juniju 1995 oblikovala okvir eti~nih na-

~el za ~lane parlamenta (Framework of ethical principles for members and senators).

Gre za minimalne standarde vedenja, ki jih Avstralci pri~akujejo od izvoljenih

predstavnikov.

Ta na~ela so naslednja:

• lojalnost Avstraliji in njenim ljudem,

• delavnost pri izvr{evanju javne slu`be ter var~nost pri uporabi javnih sredstev,

• primeren odnos do pravic in obveznosti vseh Avstralcev,

• po{teno ravnanje, prizadevanje za vzdr`evanje zaupanja javnosti,

• upo{tevanje javnega interesa pri svojem delovanju, izogibanje in hitro re{evanje

konfliktov med osebnimi interesi in interesi javne slu`be,

• uporaba vpliva, pridobljenega v okviru izvr{evanja javne slu`be, le v korist javnega

interesa - skladnost osebnega vedenja z dostojanstvom in integriteto parlamenta.

Indija

Tudi v Indiji se pri~akuje, da ~lani parlamenta upo{tevajo dolo~ene standarde vede-

nja tako znotraj parlamenta kot tudi zunaj njega. Vedenje ~lana parlamenta mora krepiti

dostojanstvo parlamenta in vseh njegovih ~lanov. Zato vedenje poslancev ne sme biti v

nasprotju s standardi, ki jih parlament pri~akuje od njegovih ~lanov. V nasprotnem pri-

meru jih lahko parlament kaznuje z naslednjimi kaznimi: opomin, ukor, odstranitev iz

parlamenta, suspenz, zapor in izklju~itev iz parlamenta. Parlament v primeru kr{itev

pravil imenuje ad hoc odbor, ki razi{~e obna{anje poslanca in ugotovi, ali je tak{no ob-

na{anje v nasprotju z dostojanstvom parlamenta.

V indijskem parlamentu (Lok Sabha) so sprejeli ve~ kodeksov, ki vsebujejo pravila ve-

denja v razli~nih okoli{~inah. Tako poznajo naslednje kodekse:

1. Kodeks obna{anja znotraj parlamenta

Ta vsebuje splo{na pravila vedenja (npr. prepoved branja knjige, ~asopisa ali pisma,

ki nima zveze z dogajanjem v parlamentu, prepoved prekinjanja poslancev med govo-

rom, prepoved no{enja zna~k, prepoved vstajanja s stola med nagovorom predsednika

itd.) in pravila, ki jih mora poslanec spo{tovati med govorom (prepoved govorenja o
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sodni odlo~itvi, ki {e ni pravnomo~na, prepoved uporabe `aljivih izrazov o vodenju

parlamentarne procedure, prepoved obrekovanja itd.)

2. Kodeks obna{anja v primeru nagovora parlamenta s strani predsedni-
ka dr`ave

Kodeks med drugim dolo~a, da morajo poslanci govor puslu{ati z dostojanstvom in s

spodobnim vedenjem, da ne sme nih~e zapustiti sede`a med govorom in tudi ne govo-

riti itd.

3. Kodeks obna{anja ~lanov delegacij v tujih dr`avah

Kodeks prepoveduje, da ~lani delegacije dajejo izjave za tisk in intervjuje. To je dovo-

ljeno le {efu delegacije.

4. Kodeks obna{anja na sejah parlamentarnih odborov

Kodeks dolo~a, da mora ~lan odbora, ki ima kakr{nikoli premo`enjski interes v zade-

vi, ki jo odbor obravnava, to sporo~iti predsedniku odbora. Nadalje prepoveduje, da bi

~lani odbora dajali novinarjem informacije o sprejetih sklepih, dokler poro~ilo odbora

ni predstavljeno parlamentu.

5. Kodeks obna{anja zunaj parlamenta

Kodeks inter alia prepoveduje {irjenje zaupnih informacij zunaj parlamenta oz. upo-

rabo le-teh pri opravljanju poklica, prepoveduje vplivanje na uradnike ali ministre v za-

devah, ki jih neposredno zadevajo, prepoveduje zagotavljanje sklepanja pravnih po-

slov vlade s podjetji, ki jih posredno ali neposredno zadevajo itd.

Anglija

1. Zgornji dom (House of Lords)

Zgornji dom je pravila lepega vedenja vklju~il v poslovnik (Standing Orders). Gre za

dve dolo~bi, ki imata `e zelo dolgo tradicijo, saj izvirata iz 17. stoletja. Prva prepoveduje

neuglajena, nesramna in `aljiva izvajanja, druga pa dolo~a v izogib prepirom in sporom

postopek in sankcijo v primeru raz`alitve.
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2. Spodnji dom (House of Commons)

Spodnji dom je sprejel kodeks obna{anja (The Code of Conduct - glej prilogo) leta

1996, skupaj z njim pa {e t.im. vodi~ k pravilom tega kodeksa (The Guide to the rules to

the conduct of members of House of Commons).

Kodeks v prvem ~lenu dolo~a, da je njegov namen pomagati poslancem pri izpolnje-

vanju njihovih obveznosti do parlamenta, volilnih okro`ij in javnosti. Njihova javna

dol`nost je zvestoba in vdanost kraljici ter njenim dedi~em. Poslanci morajo spo{tovati

zakone in v vseh okoli{~inah ravnati v skladu z javnim zaupanjem, ki ga u`ivajo. Njiho-

va splo{na dol`nost je, da ravnajo v skladu z interesi cele nacije, njihova posebna

dol`nost pa gre njihovim volilcem. V posebnem poglavju je dolo~enih sedem na~el ob-

na{anja poslancev in drugih nosilcev javnih funkcij, ki jih je pripravil odbor pod vods-

tvom lorda Nolana (Committee on Standards in Public Life). To so naslednja:

• nesebi~nost: sprejemanje odlo~itev izklju~no v skladu z javnim interesom, ne pa za

pridobivanje premo`enjskih koristi zase, svoje dru`ine ali prijatelje,

• integriteta: prepoved podvr`enja finan~nim ali drugim obveznostim s strani zunanjih

organizacij, ki bi lahko vplivalo nanje pri izvr{evanju javne slu`be,

• objektivnost: sprejemanje odlo~itev na podlagi upo{tevanja vseh argumentov za in

proti,

• odgovornost: odgovornost javnosti za svoje odlo~itve in dejanja,

• odprtost: obveznost podajanja razlogov za svoje odlo~itve, pri ~emer se dajanje infor-

macij lahko omeji le, kadar to zahteva {ir{i javni interes,

• po{tenost: dol`nost prijaviti zasebne interese, ki se nana{ajo na javno dol`nost,

• vodstvo: dol`nost biti za zgled pri promoviranju in podpiranju vseh omenjenih na~el.

V nadaljevanju kodeks med drugim dolo~a, da se morajo poslanci obna{ati tako, da

krepijo javno zaupanje v integriteto parlamenta in ne smejo nikoli ravnati tako, da bi

spravili dom komun ali njegove ~lane na slab glas.

Kodeks prepoveduje sprejemanje podkupnin, katerih namen bi bil vplivanje na rav-

nanje poslanca kot ~lana parlamenta. Poslancem nalaga, da svoje premo`enjske intere-

se registrirajo v ustreznem registru (Register of Members Interest). Noben poslanec ne

sme v postopkih v parlamentu nastopati kot odvetnik za pla~ilo. Poslancem nalaga

dol`nost varovati zaupne informacije, do katerih pridejo pri opravljanju parlamentarnih

dol`nosti, in prepoveduje uporabo le-teh za doseganje finan~ne koristi.

Vodi~ h kodeksu pa je namenjen pomo~i poslancem pri izpolnjevanju obveznosti iz

kodeksa obna{anja. Prvi del ureja registracijo premo`enjskih interesov poslancev v us-

treznem registru. Le-ta vsebuje vse informacije o premo`enjskih koristih, ki jih poslanec
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pridobi in ki so tak{ne narave, da lahko vplivajo na poslan~eva dejanja, govore in glaso-

vanja v parlamentu. Obstaja deset kategorij podatkov, ki jih je poslanec dol`an registri-

rati: vodenje javnih in zasebnih dru`b, pla~ana zaposlitev, stranke, sponzorstvo, darila,

prekomorska potovanja, prekomorska darila, zemlja in lastnina, delni~arstvo in ostalo.

Drugi del ureja objavo premo`enjskih interesov, tako v debatah kot tudi na papirju, npr.

pri predlo`itvi predloga zakona ali pri vlo`itvi amandmaja. Tretji del vsebuje t.im. od-

vetni{ko pravilo (Advocacy Rule), ki prepoveduje poslancu, da sprejme pla~ilo za go-

vor ali glasovanje v parlamentu, za postavitev vpra{anja, vlo`itev amandmaja itd. ^etrti

del ureja postopek v zvezi z prijavo kr{itve kodeksa obna{anja.

V spodnjem domu deluje poseben odbor, ki obravnava prito`be glede obna{anja po-

slancev (Committee on Standards and Priviliges). Poleg odbora deluje tudi t.im. parla-

mentarni poobla{~enec za standarde (Parlamentary Commissioner for Standards), ki je

neodvisni uslu`benec parlamenta in ki daje poslancem nasvete v zvezi s kodeksom ob-

na{anja, ga tolma~i, preu~uje prito`be zoper ravnanja poslancev in o tem poro~a

odboru.

Zdru`ene dr`ave Amerike

Ameri{ki Kongres je na podro~ju kodeksa obna{anja opravil pionirsko delo. Tako Se-

nat kot tudi Predstavni{ki dom imata svoj odbor, ki se ukvarja s temi vpra{anji.

1. Senat (Senate)

Senat je svoj prvi kodeks obna{anja (Code of Official Conduct) sprejel leta 1968, ki pa

je bil leta 1977 bistveno spremenjen. Temelji na ustavni dolo~bi, ki dolo~a, da lahko

vsak dom sprejme svoja pravila postopanja, kaznuje svoje ~lane za neprimerno vedenje

in z dvotretjinsko ve~ino tudi izklju~i svojega ~lana. Tudi ta kodeks vsebuje predvsem

obveznosti in omejitve na podro~ju finan~nih interesov senatorjev. Njihova glavna ob-

veznost je, da vsako leto sestavijo finan~no poro~ilo o svojih dohodkih iz naslovov pla-

~il namesto honorarjev, dobi~kov, daril, pogodb, potovalnih povra~il itd. Pravila zelo

podrobno urejajo naslednja vpra{anja: najve~je dovoljene vrednosti prejetih daril, po-

goje za sponzoriranje potovanj, prepoveduje sprejemanje honorarjev za govore ali

~lanke, ki neposredno zadevajo senatorjeve dol`nosti, dolo~a omejitve pri zaposlitvi iz-

ven senata, predvsem glede vi{ine dohodka, dolo~a omejitve za biv{e senatorje, ki med

drugim ne smejo vplivati na odlo~itve sedanjih senatorjev in uradnikov, dolo~a pogoje

za uporabo po{tnine, ki se sme uporabljati zgolj za uradne namene itd.
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V senatu deluje posebni odbor za etiko (Select Committee on Ethics), ki preu~uje pri-

jave o neustreznem obna{anju senatorjev, o kr{itvah zakonov in kodeksa obna{anja.

Odbor lahko predlaga sprejem disciplinskega ukrepa proti kr{itelju.

2. Predstavni{ki dom (House of Representatives)

Tudi v okviru predstavni{kega doma deluje poseben odbor, ki se ukvarja z uresni~e-

vanjem pravil obna{anja poslancev (House Committee on Standards of Official con-

duct). Od leta 1798 do 1967 je predstavni{ki dom sprejel disciplinske ukrepe proti sed-

mim poslancem. Kr{itve so bile razli~ne, od pretepov do nespodobnega govorjenja.

Tudi ta dom je sprejel svoja pravila vedenja (Rules and statutes of the House of Repre-

sentatives), ki pa so zelo podobna zgoraj navedenim pravilom iz kodeksa obna{anja

Senata.

Poljska

Poljski Sejm je sprejel kodeks obna{anja (Code of conduct) poslancev leta 1997. To je

zelo kratek tekst, ki dolo~a osnovna na~ela obna{anja poslancev. Gre v bistvu za kopijo

sedmih na~el, ki jih je pripravil `e omenjeni odbor angle{kega parlamenta pod vods-

tvom lorda Nolana. Poleg tega je sejm leta 1996 sprejel tudi zakon o izvr{evanju manda-

ta poslanca ali senatorja (Act on the Exercise of the mandate of a deputy or senator), ki

vsebuje {e ve~ dolo~b, ki se lahko {tejejo kot del kodeksa obna{anja v {ir{em smislu. Ta

zakon vzpostavlja {tevilne omejitve na podro~ju finan~nih interesov poslancev in dolo-

~a obveznost registracije le-teh v ustreznem registru (Register of Members Interests), ki

je javen. Tudi pravila tega zakona so napisana na podlagi kodeksa obna{anja angle{ke-

ga parlamenta.

V okviru sejma deluje odbor za etiko (Committee on Ethics), ki je bil ustanovljen leta

1997. Odbor je precej obremenjen. Ukvarja se predvsem z psovkami, s katerimi se ob-

metavajo poslanci, precej manj pa z drugimi vpra{anji. Seje odbora so zaprte za javnost.

^e ugotovi kr{itev kodeksa, lahko sprejme disciplinske sankcije opominjevalne narave,

ki jih objavi v parlamentarnem ~asopisu (Kronika Sejmowa).

Zvezna republika Nem~ija

Tudi nem{ki parlament je sprejel kodeks obna{anja poslancev (Verhaltensregeln).

Kodeks dolo~a obveznost poslancev, da predsednika parlamenta obvestijo o vseh po-

membnej{ih aktivnostih, ki mu prina{ajo dolo~ene dohodke (npr. poklic, ~lanstvo v
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upravnih in nadzornih odborih gospodarskih dru`b, sklenjene pogodbe o svetovanjih,

devidende itd.). Nadalje dolo~a obveznost poslanca, ki zastopa dr`avo na ali izven so-

di{~a oz. koga tretjega v postopku proti dr`avi, da obvesti predsednika o tem, ~a doho-

dek iz zastopanja presega dolo~en znesek, ki ga dolo~a predsednik. Poslanec mora

imeti lo~en ra~un o denarnih in drugih darilih premo`enjskih vrednosti, ki so mu bili

dani za politi~no dejavnost. ^e darilo presega dolo~en znesek, mora to sporo~iti pred-

sedniku s podatki o darovalcu. Vsak poslanec, ki ga zadeva kak{en predmet razprave

na odboru, mora povedati, v kak{ni smeri predmet razprave prizadeva njegove intere-

se. Poslanec za izvr{evanje svoje funkcije ne sme sprejeti nobenega pla~ila z izjemo ti-

stih, ki jih dovoljuje zakon. ^e obstaja sum, da poslanec ne izpolnjuje zgoraj navedenih

pravil, predsednik po zasli{anju poslanca preu~i zadevo. ^e ugotovi kr{itev, se to javno

objavi.

V. ZAKLJU^EK

Na podlagi navedenega lahko v celoti potrdimo uvodno hipotezo o potrebnosti ure-

ditve eti~nih pravil za poslance in druge nosilce javnih funkcij pri nas.

Primerjalno - pravni pregled potrjuje, da imajo eti~ne kodekse tako mnoge evropske

kot neevropske dr`ave.

Sprejem ter spo{tovanje kodeksa etike bi lahko pripomogel k ve~jemu ugledu dr`av-

nega zbora in tudi poslanske funkcije ter okrepil zaupanje javnosti v delo parlamenta.

Pojem eti~ni kodeks pomeni mnogo ve~ kot le pravila lepega vedenja. Trend sodob-

nega sveta je pove~ano zanimanje za eti~nost. Temu prispeva `e sam dru`beni razvoj

ter ~as, v katerem `ivimo, ki dobesedno sili v nova razmi{ljanja o odpravi posledic nee-

ti~nega ravnanja, pa ~etudi gre le za onesna`evanje okolja.

Razse`nost eti~nih pravil je zlasti pomembna v politiki, kjer imajo morebitne neeti~ne

odlo~itve zelo neeti~ne posledice za veliko {tevilo dr`avljanov. Oblikovanje eti~nega

kodeksa je sila zahtevno. Ne le zaradi besedila, pa~ pa zaradi oblikovanja eti~ne zavesti

na temelju osebne odgovornosti. Te pa `al primanjkuje {e posebej v postsocialisti~nih

dr`avah, katere so prestale ve~desetletni odmor, v katerem je otopel ~ut za osebno ini-

ciativo ter osebno odgovornost.

Menimo, da je v Sloveniji potrebno oblikovati eti~ne kodekse tako v politiki kot v jav-

ni upravi ter v strokah, kjer eti~nih kodeksov {e nimajo. Po sprejetju kodeksa je potreb-

na promocija le-tega, izobra`evanje - poduk o rabi kodeksa znotraj institucije za njego-

vo dosledno izvajanje.

123



Ali kot pravi dr. Ramov{: "Dobro poklicno delo je rezultat strokovnosti in po{tenosti,

torej znanja in etike."
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Ureditev civilne odgovornosti poslancev

za izgovorjeno v parlamentu pri nas

in v drugih evropskih dr`avah*

Geslo: Imuniteta; Odgovornost; Poslanec;

I. UREDITEV CIVILNE ODGOVORNOSTI POSLANCEV ZA
IZGOVORJENO V PARLAMENTU PRI NAS IN V DRUGIH
EVROPSKIH DR@AVAH

Zgodovinski razvoj, pojem in namen poslanske imunitete

^e ho~emo jasno in razumljivo odgovoriti na zastavljeno vpra{anje, moramo najprej

na kratko povedati nekaj o razvoju, pojmu in namenu instituta poslanske imunitete.

Ideja poslanske imunitete izvira predvsem iz zgodovine angle{kega parlamentariz-

ma, kjer se je razvila kot rezultat politi~nega boja med parlamentom in monarhom. Ta

boj se je odvijal ve~ stoletij, ko se je preko posami~nih primerov uveljavilo na~elo, da je

potrebno poslancem zagotoviti svobodo govora in ostale svobo{~ine in pravice, ki naj

jim omogo~ajo svobodno izra`anje politi~nih stali{~. Od takrat dalje je v Angliji izrecno

priznano, "da svoboda govora, razpravljanja in postopanja v parlamentu ne sme biti

predmet obto`be ali preiskave s strani kateregakoli sodi{~a ali mesta izven parlamenta".

S tem je bila v Angliji poslancem zagotovljena t.i. poklicna imuniteta, ki pomeni, da po-

slanec ni kazensko odgovoren za dejanja, ki jih stori pri opravljanju svoje poslanske

funkcije. Poklicna imuniteta je absolutna, kar pomeni, da varuje poslanca tudi po izteku

mandata in mu je ni mogo~e odvzeti.

Nepoklicna imuniteta se je v Evropi uveljavila v Franciji po revoluciji leta 1789, ko je

francoska nacionalna skup{~ina institucionalizirala obe navedeni vrsti imunitete. Za

razliko od poklicne imunitete, ki varuje poslanca pri izvr{evanju njegove poslanske

funkcije, je bila nepoklicna imunitete, ki varuje poslanca pred uvedbo kazenskega po-

stopka za kazniva dejanja, ki jih stori, ko ne opravlja poslanske funkcije, osmi{ljena kot

dodatno varstvo pred izvr{ilno oblastjo. Vlada namre~ lahko na poslanca vr{i velik pri-
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tisk, ~e mu npr. grozi s kazenskim pregonom ter lahko tako povzro~i motnje v delu par-

lamenta. Nepoklicna imuniteta je relativna, saj varuje poslanca le v ~asu trajanja njego-

vega mandata ter le v primeru, ko se poslanec nanjo sklicuje oziroma, ~e mu jo vzposta-

vi (prizna) parlament.

Imuniteta poslancev torej pomeni njihovo za{~ito pred kazensko odgovornostjo ali

kazenskim pregonom.

Tako iz zgodovinskih vidikov kot tudi iz sodobne prakse lahko povsem jasno ugoto-

vimo, da je imuniteta ustanovljena v javnem interesu ter da je neposredno namenjena

zagotovitvi nemotenega delovanja parlamenta in njegovih ~lanov. Imuniteta poslancev

torej ni, kot se v~asih napa~no razume, ustanovljena zaradi neposrednega interesa po-

slancev kot posameznikov, zato ni pravica poslanca, ki se ji tudi ne more dokon~no

odre~i, kajti dokon~na odlo~itev je v pristojnosti parlamenta.

Tak{en namen instituta poslanske imunitete potrjuje tudi dejstvo, da se imuniteta pra-

viloma nana{a le na kazniva dejanja, kjer se lahko obdol`encu odvzame prostost, ter se

lahko na tak{en na~in posredno ovira delo parlamenta. Zato se imuniteta ne razteza na

druga protipravna ravnanja, vklju~no s civilnimi delikti, kajti ti postopki bistveno ne

morejo ovirati poslan~evega udejstvovanja v parlamentu, predvsem tu ni ogro`ena nje-

gova prostost.1

Poslanska imuniteta v na{i ureditvi

Ustava dolo~a, da poslanec dr`avnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje ali

glas, ki ga je izrekel na sejah dr`avnega zbora ali njegovih delovnih teles (poklicna imu-

niteta). V nadaljevanju dolo~a, da ne sme biti priprt niti se zoper njega, ~e se sklicuje na

imuniteto, ne sme za~eti kazenskega postopka brez dovoljenja dr`avnega zbora, razen

~e so ga zalotili pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let

(nepoklicna imuniteta). Dr`avni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo

ni skliceval ali so ga zalotili pri kaznivem dejanju.

Zakon o poslancih to ustavno dolo~bo povzema.

Iz ustave izhaja, da imuniteta poslance varuje le pred kazensko odgovornostjo za

mnenje ali glas v parlamentu oz. pred uvedbo kazenskega postopka brez dovoljenja

dr`avnega zbora za kazniva dejanja izven parlamenta. Ker predstavlja imuniteta izjemo

od splo{nega pravila enakosti pred zakonom, saj pomeni svojevrsten suspenz nekate-

rih kazenskopravnih norm, ki so jih dol`ni dr`avni organi uporabljati enako zoper vse

dr`avljane, jo je treba restrikivno tolma~iti.2 Tako lahko zaklju~imo, da se v na{i ustavni
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ureditvi poklicna kot tudi nepoklicna imuniteta ne raztezata na druga protipravna deja-

nja, kot so prek{ki, disciplinski prestopki in tudi civilni delikti. Tak{en zaklju~ek pa sle-

di tudi z gramatikalne razlage te ustavne dolo~be, ki izrecno govori le o izklju~itvi ka-

zenske odgovornosti.

Poklicna poslanska imuniteta v nekaterih drugih dr`avah

Dolo~be o poklicni imuniteti vsebujejo praviloma vse sodobne ustave. V primerjavi z

na{o ureditvijo je v nekaterih dr`avah obseg te imunitete nekoliko {ir{e dolo~en, ker ne

izklju~uje le kazensko, ampak tudi druge oblike odgovornosti poslanca za mnenje ali

glas.3 Primerjalno pravni pregled ureditve poklicne imunitete v nekaterih dr`avah ka`e,

da ustave nekaterih evropskih dr`av izklju~ujejo tudi civilno odgovornost poslanca za

mnenje ali glas v parlamentu, kar prakti~no torej pomeni, da poslanec ne odgovarja za

{kodo, ki jo morebiti povzro~i drugemu s kak{no izjavo v parlamentu.

Ustava Portugalske v 1. odst. 160. ~lena dolo~a, da poslanec ni civilno, kazensko ali

disciplinsko odgovoren za glas ali mnenje, ki ga je izrekel pri izvr{evanju svojih dol`no-

sti.4

Ustava Nizozemske v 71. ~lenu dolo~a, da poslanci, ministri, dr`avni sekretarji in os-

tali udele`enci razprav v parlamentu ne morejo biti predmet pravnih postopkov za

izra`eno mnenje v parlamentu ali na sejah odborov. Pri tem se imuniteta nana{a tako na

kazensko kot tudi na civilno jurisdikcijo.5

Ustava Zvezne republike Nem~ije v 1. odst. 46. ~lena dolo~a, da poslanec ne morejo

klicati na kazensko, disciplinsko ali katerokoli drugo odgovornost za glasovanje ali izja-

vo v parlamentu ali na odborih. To pa ne velja za obrekljive `aljivke. Imuniteta velja

tako glede kazenske in disciplinske kot tudi glede civilne odgovornosti,6 pri ~emer so

izvzete obrekljive `aljivke, kar pomeni, da poslanec odgovarja za morebitno {kodo, ki

jo povzro~i drugemu zaradi `aljivega izvajanja v parlamentu.

Ustava [panije v 1. odst. 71. ~lena dolo~a, da poslanci in senatorji u`ivajo poklicno

imuniteto za mnenja, izra`ena pri izvr{evanju svojih dol`nosti. Poklicna imuniteta se

nana{a na vse vrste pravne odgovornosti - kazensko, civilno in disciplinsko.7
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Ustava Francije v 1. odst. 26. ~lena dolo~a, da poslanec ne more biti predmet pravne-

ga postopka, preiskave, zapora, pripora ali sojenja za mnenje ali glas, ki ga da pri oprav-

ljanju svojih dol`nosti. Poklicna imuniteta tako varuje ~lane parlamenta pred kazensko

in civilno odgovornostjo za mnenje ali glas v parlamentu.8

Zaklju~ek

Glede na navedeno lahko zaklju~imo, da na{a ustava v primerjavi z ustavami nekaterih

evropskih dr`av o`je ureja poklicno imuniteto, saj izklju~uje le kazensko odgovornost po-

slancev za izre~eno v parlamentu. Zato s spremembo zakona o poslancih ni mogo~e vzpo-

staviti poslanske imunitete tudi za podro~je civilnih deliktov, ki jih poslanci storijo z mne-

njem, izra`enim v parlamentu. Tak{na ekstezivna ureditev poslanske imunitete bi bila v ne-

posrednem nasprotju z ustavo, pa tudi s samim prvotnim bistvom instituta imunitete, ki je,

kot `e omenjeno, namenjen zagotovitvi nemotenega delovanja parlamenta. Postopek v ci-

vilnem sporu namre~ ne omogo~a odvzema prostosti, pa tudi sankcija za civilni delikt je le

premo`enjske narave in kot tak{na ne more prepre~iti poslancu udejstvovanja v parlamen-

tu. Na drugi strani pa ni mogo~e spregledati dejstva, da v {tevilnih dr`avah poznajo tudi t. i.

"civilno" poklicno imuniteto, to je izklju~itev civilne odgovornosti za izre~eno v parlamen-

tu. Te dr`ave o~itno dajejo prednost interesom nacionalnega zastopstva pred zasebnimi in-

teresi ostalih poslancev in drugih dr`avljanov, ki jih imajo npr. v primeru, ~e poslanec z

izre~eno besedo prizadene drugo osebo. To je eden izmed argumentov za tak{no ureditev

poklicne imunitete tudi v na{em pravnem sistemu, seveda ob predpostavki, da se najprej

spremeni ustava. Pri odlo~anju o tem pa bi moral ustavodajalec skrbno prou~iti vse argu-

mente za in proti tak{ni re{itvi, vklju~no z zgoraj navedenimi stali{~i pravne teorije.

II. UREDITEV STATUSA (ZAPOSLITVE) POSLANCEV PO
PRENEHANJU POSLANSKEGA MANDATA PRI NAS IN V
NEKATERIH EVROPSKIH DR@AVAH

Ureditev pri nas

Poslanec, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju, ima pravico, da se v treh mesecih

od prenehanja poslanskega mandata vrne na delo, ki ga je opravljal. ^e je pred izvolitvi-
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jo opravljal funkcijo sodnika ali drugo funkcijo v dr`avnem organu, ima po prenehanju

poslanskega mandata pravico dalje opravljati prej{njo funkcijo, ~e izpolnjuje pogoje in

~e to `eli. Poslanec, ki pa po prenehanju mandata iz objektivnih razlogov ne more

opravljati prej{njega dela in ne dobi druge ustrezne zaposlitve, ima pravico do nadome-

stila v vi{ini pla~e, ki bi jo prejemal, ~e bi opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli oziro-

ma upokoji, vendar najdlje eno leto od prenehanja mandata. Pravica do nadomestila se

lahko podalj{a {e za eno leto do izpolnitve pogojev za upokojitev.9

Ustavno sodi{~e pa je razveljavilo 39. ~len zakona o poslancih, ki je dolo~al ugod-

nej{e pogoje za poslance pri pridobivanju in uveljavljanju pravice do pokojnine z ute-

meljitvijo, da izpodbijane dolo~be nasprotujejo na~elu pravne in socialne dr`ave, ker

dodeljujejo poslancem ugodnosti zgolj na temelju okoli{~ine, da so bili poslanci, ne da

bi bile te ugodnosti utemeljene z naravo in trajanjem poslanske funkcije, in ker dodelju-

je te ugodnosti nesorazmerno z ugodnostmi drugih kategorij upravi~encev, kar naspro-

tuje na~elu pravne in socialne dr`ave, v kateri morajo biti pravice najvi{jih nosilcev

dr`avne oblasti v razumnem sorazmerju s pravicami, ki jih dr`ava zagotavlja drugim

dr`avljanom.10

V zakonodajni postopek je bil leta 1996 vlo`en predlog o spremembah in dopolni-

tvah zakona o poslancih, ki pa je bil kasneje umaknjen. Predlog zakona je inter alia

predlagal tudi spremembe ~lenov, ki urejajo status poslancev po prenehanju mandata.

Predlagal je ~rtanje pravice poslanca do vrnitve na prej{nje delovno mesto, s tem da je

zagotavljal poslancu pravico do prejemnja denarnega nadomestila za obdobje enega

leta, ne da bi pri tem dokazoval, da se iz objektivnih razlogov ne more zaposliti. Predlog

zakona je dolo~al tudi ugodnej{e pogoje za upokojitev poslancev. Poslanec bi se lahko

pod pogojem, da je opravljal funkcijo polno mandatno dobo, upokojil, ko bi dopolnil

50 let starosti in imel 25 let zavarovalne dobe. Pokojnina bi zna{ala 75 % pokojninske

osnove, s tem da bi se pove~ala za 1 % za vsako dopolnjeno leto zavarovalne dobe, ven-

dar najve~ do 85 %. 11

Tudi sedaj je v zakonodajnem postopku predlog novele tega zakona, ki predlaga

zman{anje denarnega nadomestila, do katerega imajo poslanci pravico po prenehanju

mandata, za polovico.12
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Ureditev v nekaterih evropskih dr`avah

1. Avstrija

Pri ponovnem zaposlovanju poslancev po prenehanju mandata je treba razlikovati

med poslanci, ki so bili pred nastopom poslanskega mandata uradniki (Beamten) in

drugi javni uslu`benci (öffentlich Bediensteste), in drugimi poslanci. Prvim v ~asu op-

ravljanja poslanskega mandata pravice in obveznosti iz slu`benega razmerja mirujejo,

pri ~emer obdr`ijo pravico, da se po prenehanju mandata vrnejo na prej{nje delovno

mesto. Drugim poslancem, ki so pred nastopom poslanskega mandata opravljali poklic

izven javne slu`be, pa zakon ne zagotovlja pravice do vrnitve na prej{nje delovno

mesto.

^e poslanec nima pravice do vrnitve na prej{nje delovno mesto, mu po prenehanju

mandata pripada pravica do pla~e, in to tako dolgo, dokler ne dobi te pravice iz naslova

izvr{evanja politi~ne funkcije ali kak{nega drugega dela ali dokler ne izpolni pogojev za

upokojitev, vendar najdalj {est mesecev.

Za poslance, ki so bili 1. avgusta 1997 ~lani parlamenta, se uporabljajo posebni, ugod-

nej{i pogoji za pridobitev pravice do pokojnine, ki pa za naprej ne veljajo ve~ (pogoja:

deset let opravljanja funkcije poslanca in starost 55 let). Poslanci morajo pla~ati za vsak

mesec opravljanja poslanske funkcije prispevek za pokojninsko zavarovanje v vi{ini

11,75 % njihove pla~e. To je obvezno zavarovanje. Poleg tega pa se lahko zavarujejo

tudi prostovoljno.13

2. Hrva{ka

Poslanci imajo po prenehanju mandata pravico do pla~e {e {est mesecev oziroma {e

za nadaljnih {est mesecev, ~e v tem ~asu izpolnijo pogoje za upokojitev. To pravico iz-

gubijo, ~e v omenjenem ~asu izpolnijo enega izmed pogojev za starostno pokojnino, ~e

se stalno zaposlijo ali ~e pravico do pla~e na osebno zahtevo izkoristijo v obdobju, kraj-

{em od {est mesecev, pred iztekom ~asa, za katerega so bili izvoljeni.

Po prenehanju mandata imajo poslanci pravico do starostne pokojnine, ~e imajo naj-

manj 20 let pokojninske dobe in dopolnjenih 55 let (mo{ki) oziroma 50 let (`enske) sta-

rosti. Pokojninska osnova zna{a 60% (mo{ki) oziroma 65% (`enske) pla~e v zadnjem

letu poslanskega mandata in se za vsako leto pokojninske dobe pove~a za 2%, vendar

najve~ do 85% pokojninske osnove. 14
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3. ^e{ka

Poslanci imajo pravico do odpravnine v vi{ini ene mese~ne pla~e za vsako leto oprav-

ljanja poslanske funkcije. Nimajo pravice do vrnitve na delo, ki ga je poslanec opravljal

pred nastopom dela v parlamentu. Ni posebnih pogojev za upokojitev po prenehanju

poslanskega mandata.15

4. Italija

Poslanec ima po prenehanju mandata pravico, da se vrne na svoje delovno mesto. Za

samostojne delavce, obrtnike in trgovce ni poskrbljeno, vendar prejme poslanec ob iz-

teku mandata t.im. od{kodnino za ponovno vklju~itev v dru`bo, ki zna{a pol leta me-

se~nih prejemkov za vsak mandat posebej.

Poslanci, ki so opravljali funkcijo eno mandatno dobo, imajo pravico do t.im. do`iv-

ljenjske rente, ko izpolnijo 65 let starosti. ^e pa je poslanec opravljal funkcijo dva ali ve~

mandatov, prejme rento ob izpolnitvi 60. leta starosti. Pred tem letom pa lahko vnov~i

rento le, ~e doka`e invalidnost. Ta renta je rezultat obveznega zavarovanja, za katerega

poslanci med mandatom pla~ujejo mese~no premijo.

Po prenehanju mandata poslanec ohrani brezpla~no vo`njo z vlaki, dolo~eno {tevilo

brezpla~nih letalskih prevozov znotraj dr`ave, brezpla~no vo`njo po avtocestah in po-

greb na dr`avne stro{ke.16

5. Velika Britanija

Po prenehanju mandata poslancu pripadajo za dobo treh mesecev sredstva za vzdr-

`evanje pisarne, ki mu omogo~ajo, da do konca izpelje obveznosti do svojega volilnega

okro`ja.

Po prenehanju mandata poslancu pripada odpravnina (termination allowance), ~e je

vsaj {est mesecev nepretrgoma opravljal javno funkcijo in je s splo{nimi volitvami izgu-

bil svoj polo`aj pod pogojem, da ne postane ponovno ~lan parlamenta in da ga vlada ne

imenuje v stalno funkcijo v dr`avni upravi.Odpravnina zna{a dve mese~ni pla~i, ki ju je

prejemal, ko je opravljal javno funkcijo.
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^e pa je poslanec vsaj tri leta neprekinjeno opravljal javno funkcijo, ima pravico do

dolo~enih mese~nih pla~il iz naslova prekinitve javne funkcije, in sicer v razponu od

enega pla~ila po triletni javni funkciji do dvanajstih pla~il po {tirinajstletni javni funkciji.

Prvih {est tovrstnih pla~il zna{a 75% mese~ne pla~e, vsa nadaljna pa 50% mese~ne pla-

~e.

Poslanec ima pod dolo~enimi pogoji pravico do pokojnine, ki se za~ne izpla~evati {e-

le po prenehanju mese~nih pla~il iz naslova prekinitve javne funkcije. Vendar pa se po-

slanec lahko kadarkoli odlo~i, da bo raj{i prejemal pokojnino, ~e je zanj ugodnej{a. Po-

kojnina mu pripada pri starosti 50 let, pri ~emer lahko `e pri 45 letih izbere zni`ano pla-

~ilo za pred~asno upokojitev. Vi{ina pokojnine je odvisna od dol`ine trajanja javne

funkcije. ^e je trajala manj kot tri leta, se mu povrnejo vsi pla~ani prispevki, ~e pa je tra-

jala ve~ kot tri leta, pokojnina zna{a 1/40 letne pla~e v javni funkciji, pod pogojem, da

ne prese`e polovice pla~e. Temu znesku se pri{teje {e pav{al v vi{ini 3/40 letne pla~e v

javni funkciji.17

6. Zvezna Republika Nem~ija

Pri ponovnem zaposlovanju poslancev po prenehanju mandata je treba razlikovati

med poslanci, ki so bili pred nastopom poslanskega mandata uradniki (Beamten), in

drugimi poslanci. Poslanci - biv{i uradniki imajo v skladu s prvim odstavkom 6. ~lena

zakona o poslancih pravico do vrnitve v prej{nje delovno razmerje. Poslanca morajo

najkasneje v treh mesecih po prenehanju mandata na njegovo zahtevo namestiti nazaj v

prej{nje slu`beno razmerje. Podobno velja za profesorje, ki jih je treba po prenehanju

mandata namestiti na njihovo dotedanje slu`beno mesto na isti visoki {oli. Za druge po-

slance pa velja, da imajo le pravico do nadaljnje zaposlitve pri delodajalcu, pri katerem

so bili zaposleni pred nastopom mandata.

Po prenehanju mandata poslancu pripada t.im prehodna pla~a (Übergangsgeld), ~e

je bil poslanec vsaj eno leto, in sicer v vi{ini ene poslanske pla~e za vsako leto ~lanstva v

parlamentu, vendar najve~ osemnajst mesecev.

Po prenehanju mandata pripada poslancu starostno nadomestilo (Altersentschädi-

gung), ~e je dopolnil 65 let starosti in je bil poslanec zveznega parlamenta vsaj osem let.

Z vsakim nadaljnjim letom ~lanstva v parlamentu, vendar najdalj do osemnajstega leta,

mu pripada pravica do starostega nadomestila eno leto prej. Vi{ina je odvisna od dol`i-

ne ~lanstva v zveznem parlamentu. ^e je ~lan zveznega parlamenta osem let, zna{a sta-
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rostno nadomestilo 24% poslanske pla~e. Ta odstotek se pove~uje za vsako nadaljnje

leto ~lanstva za 3%, vendar najve~ do 69%.

^e poslanec med opravljanjem poslanskega mandata brez svoje huj{e malomarnosti

utrpi okvaro zdravja, zaradi katere ne more ve~ opravljati dejavnosti, ki jo je opravljal do

nastopa mandata ali katere druge dejavnosti, mu pripada starostno nadomestilo, ne gle-

de na prej navedene pogoje.

Poslanec, ki po prenehanju mandata ne dobi pravice do starostnega nadomestila, ima

pravico do odpravnine (Versorgungsabfindung). Njena vi{ina je odvisna od dol`ine

~lanstva v zveznem parlamentu (za vsak mesec ~lanstva mu pripada odpravnina v vi{ini

za tisti mesec veljavnega najvi{jega prispevka za pokojninsko zavarovanje name{~en-

cev s pribitkom 20%).18

Zaklju~ek

Glede na navedeno lahko povzamemo, da v nobeni omenjeni ureditvi poslancem po

prenehanju poslanskega mandata ni zagotovljena splo{na pravica do vrnitve na

prej{nje delovno mesto. Izjema velja v dr`avah z germanskim pravnim sistemom za po-

slance - biv{e dr`avne uradnike, ki jim med trajanjem mandata pravice in obveznosti iz

slu`benega razmerja zgolj mirujejo in imajo po prenehanju mandata pravico do vrnitev

na prej{nje delovno mesto.

V ve~ini dr`av poslancem po prenehanju mandata pripada pravica do denarnega na-

domestila v razli~nih dol`inah trajanja, od dveh do osemnajstih mesecev.

V nekaterih dr`avah imajo poslanci pravico tudi do upokojitve pod ugodnej{emi po-

goji. Ta pravica je odvisna od trajanja poslanskega mandata, pogojena pa z dolo~eno

starostjo in vi{ino zavarovalne dobe.

De lege ferenda bi lahko glede na navedeno in v skladu z odlo~bo ustavnega sodi{~a

tudi za na{e poslance druga~e uredili njihov status po prenehanju mandata. Predvsem

to velja za dolo~itev ugodnej{ih pogojev za upokojevanje, saj je to v ve~ini dr`av pravilo

in ne izjema, pri ~emer bi v skladu z odlo~bo ustavnega sodi{~a morali to pravico vezati

na dolo~eno dol`ino trajanja poslanske funkcije in pri tem upo{tevati tudi stali{~e so-

di{~a, da bi morale biti te ugodnosti v sprejemljivem razmerju s splo{no ureditvijo pra-

vic do pokojnine, z dotedanjo ureditvijo enakega posebnega podro~ja in s splo{nimi

dru`benimi razmerami.
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III. PODATKI O IZRABI PRAVIC POSLANCEV DR@AVNEGA
ZBORA PO PRENEHANJU MANDATA V MANDATNEM
OBDOBJU 1992 - 1996

Na volitvah leta 1996 je bilo ponovno izvoljenih 32 poslancev, ki so bili poslanci `e v

mandatnem obdobju 1992 - 1996. Njihovi mandati so bili verificirani na seji dr`avnega

zbora 28.11.1996.

Pravice po prenehanju mandata je uveljavljalo 61 poslancev, in sicer do treh mesecev

(t.j. ~as, ki ga ima poslanec na razpolago za iskanje zaposlitve) skupaj 5, po treh mese-

cih pa 56. Od teh 56 jih je denarno nadomestilo v trajanju enega leta prejemalo 42

poslancev.

V enem letu po prenehanju mandatnega obdobja 1992 - 1996 je za priporo~ilo Ob-

mo~nim enotam Zavoda za zaposlovanje za uveljavljanje pravice iz zavarovanja za pri-

mer brezposelnosti zaprosilo 13 poslancev, iz ~esar lahko sklepamo, da je bilo v enem

letu od prenehanja mandata nezaposlenih 13 poslancev. 19

VIRI:
1. Abgeordnetesgesetz

2. Cerar, Poslanska imuniteta, Teoreti~ni in prakti~ni vidiki, mandatno obdobje 1992-1996, januar 1997

3. Grad, Kau~i~, Ribi~i~, Kristan: Dr`avna ureditev Slovenije, Ljubljana 1996, str. 337

4. odgovor na vpra{alnik KVIAZ - a, ki ga je pripravil dr. Erich Saurugger, Nationalratdienst, marec 1998

5. odgovor na vpra{alnik KVIAZ -a, ki ga je pripravilo slovensko veleposlani{tvo v Pragi, februar 1998

6. odgovor na vpra{alnik KVIAZ- a, ki ga je pripravilo slovensko veleposlani{tvo v Rimu, marec 1998

7. Odlo~ba Ustavnega sodi{~a, Uradni list RS, {t. 44/94

8. Parlamentary immunity in the member states of the European Community and in the European Parlia-

ment, European Parliament, Directorate General for Research (Legal affairs Series), 1992

9. Predlog zakona o spremebah in dopolnitvah zakona o poslancih, Poro~evalec, {t. 36/96

10. Predlog zakona o spremebah in dopolnitvah zakona o poslancih, Poro~evalec, {t. 26/97

11. Salaries and financial entitlements, priloga k odgovoru na vpra{alnik KVIAZ -a, ki ga je pripravilo sloven-

sko veleposlani{tvo v Londonu

12. Wiefelspütz: Imunitätsrecht, Deutscher Bundestag, junij 1996

13. Zakon o poslancih, Uradni list RS, {t. 48/92 in 44/94 - odlo~ba ustavnega sodi{~a

14. Zakon o pravima zastupnika u Saburu Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 88/92, 87/94
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Parlamentarni in sodni nadzor nad

uporabo posebnih operativnih metod in sredstev*

Geslo: Parlamentarni nadzor; Kazenska zakonodaja

I. UVOD

Varnostno obve{~evalne slu`be in kriminalisti~ne slu`be pri svoji dejavnosti opravlja-

jo nadzor nad telefonskimi linijami posameznikov, nadzor pisemskih po{iljk, tajno

vstopajo v tuja stanovanja, prislu{kujejo in snemajo pogovore ter zasledujejo posamez-

nike, skratka, uporabljajo posebne operativne metode in sredstva. Naloga, ki je pred

vami, prou~uje parlamentarni in v omejenem obsegu tudi sodni nadzor nad temi

slu`bami in v okviru tega nad uporabo operativnih metod in sredstev v dr`avah Evrop-

ske unije. Predvsem odgovarja na vpra{anja, kateri so parlamentarni organi nadzora

nad varnostno-obve{~evalnimi slu`bami, kak{na je njihova politi~na sestava, mandat in

pristojnosti ter kateremu organu in kako pogosto omenjene slu`be poro~ajo o svojem

delu. @e uvodoma moramo povedati, da obstaja zelo malo informacij v zvezi s tem nad-

zorom, {e najve~ smo jih pridobili iz Zvezne republike Nem~ije, ki ima ta nadzor {e naj-

bolj pravno urejen, kar je, kot ugotavlja Ohler, posledica negativnih izku{enj Nemcev s

svojimi varnostno-obve{~evalnimi slu`bami v preteklosti (Gestapo, Stasi). Poleg sled-

njih imajo parlamentarni nadzor zelo pravno izdelan tudi v Zdru`enih dr`avah Ameri-

ke, vendar se naloga v skladu z naro~ilom omejuje le na primerjalni pregled v dr`avah

~lanicah Evropske unije, med tem ko Zdru`ene dr`ave omenja na koncu zgolj kot zani-

mivost. Glede dr`av Evropske unije, ki niso navedene v nadaljevanju, nismo dobili no-

benih informacij o morebitnem obstoju parlamentarnega nadzorstva nad varnost-

no-obve{~evalnimi slu`bami.

135

* Katarina Kralj. Izdelano 27.1.98. Objavljeno 28.1.98



II. UREDITEV V POSAMEZNIH DR@AVAH

Zvezna republika Nem~ija1

V Nem~iji obstajajo tri varnostno-obve{~evalne slu`be:

• Zvezni urad za za{~ito dr`avne ureditve (BfV, Bundesamt für Verfassungsschutz),

• Zvezna obve{~evalna slu`ba (BND, Bundesnachrichtendienst),

• Voja{ka protiobve{~evalna slu`ba (MAD, Militärischer Abschirmdienst).

Nem{ki parlament je leta 1978 sprejel zakon o parlamentarnem nadzoru obve{~eval-

ne dejavnosti zveze2, ki je bil leta 1992 noveliran. Zakon dolo~a, da nadzorstvo nad

zvezno vlado v zvezi z delovanjem obve{~evalnih slu`b opravlja parlamentarna nad-

zorna komisija (Parlamentarische Kontrollkommission, v nadaljevanju: komisija).

Ta komisija opravlja nadzor tako, da se jo obve{~a o splo{nih dejavnostih zgoraj nave-

denih slu`b in o operacijah posebnega pomena. Zvezna vlada sicer lahko posamezno

informacijo zavrne iz nujnih razlogov, to odlo~itev pa je treba na `eljo komisije uteme-

ljiti. Po spremembah zakona iz leta 1992 je dol`nost vlade po dajanju informacij bistve-

no bolj raz{irjena. Pred letom 1992 je namre~ vlada sama dolo~ala ~as, vrsto in obseg in-

formiranja, po letu 1992 pa ima komisija pravico za dajanje pobud glede vsebin informi-

ranja. V praksi poteka informiranje tako, da vlada predstavi dolo~eno informacijo, po

mo`nosti opremljeno s komentarji predstojnikov raznih slu`b, nakar sledi razprava. Na-

men razprave je utemeljiti dejanja, ki jih spro`ijo obve{~evalne slu`be in vlada. ^lani

komisije z razpravo dolo~ajo smernice za nadaljnje delo obve{~evalnih slu`b.

Pristojnosti te komisije so torej naslednje:

• obravnava poro~ila zvezne vlade in obve{~evalnih slu`b,

• obravnava predlog prora~una za obve{~evalne slu`be,

• zahteva od vlade, da vsem ali le poobla{~enim ~lanom komisije omogo~i vpogled v

dosjeje in zasli{uje agente slu`b, 3

• razpravlja o neposrednih informacijah delavcev slu`b, t.j. obravnava informacije, ki jih agent-

je slu`b neposredno naslovijo nanjo, ~e njihovi predstojniki ne sprejemajo ukrepov za iz-

bolj{anje dela itd., kar pomeni, da lahko agentje na lastno pobudo stopijo v stik s komisijo.4
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zervirano za operativo, kar ka`e na to, da je zvezna vlada raz{irila obseg parlamentarnih pravic na {kodo

operative



Zakon ne dolo~a {tevila ~lanov, sestave in na~in dela komisije, ampak dolo~a zgolj

dol`nost parlamenta, da ob za~etku volilnega obdobja izmed svojih ~lanov imenuje ~la-

ne te komisije. Za izvolitev vsakega ~lana je potrebna ve~ina vseh ~lanov parlamenta.

@e od prvega sestanka leta 1978 je njena sestava enaka: 3 poslanci CDU/CSU, 3 poslanci

SPD in 2 poslanca FDP. Obstaja parlamentarna praksa, po kateri so ~lani komisije pred-

sedniki poslanskih skupin ali parlamentarni sekretarji. Zakon tudi dolo~a, da v primeru,

~e poslancu preneha mandat ali izstopi iz svojega poslanskega kluba, poslancu prene-

ha mandat tudi v komisiji. Komisija nadaljuje z delom tudi po koncu mandatnega ob-

dobja, in to vse dotlej, dokler novoizvoljeni parlament ne izvoli nove komisije. S tem je

dose`ena trajnost nadzorstva nad obve{~evalnimi slu`bami.

Po zakonu se je komisija dol`na sestajati vsaj enkrat v ~etrtletju. Toda praksa ka`e, da

se sestaja pogosteje, kar je posledica tega, da lahko vsak ~lan skli~e sestanek zato, da se

seznami z neko dolo~eno temo.

Seje komisije so tajne. ^lani komisije so zavezani k varovanju tajnosti vseh zadev, s

katerimi so se seznanili. To jih obvezuje na naslednje na~ine: tajnost morajo spo{tovati

tudi po prenehanju mandata, ne smejo dajati poslanskih pobud na osnovi informacij, ki

so jih pridobili v komisiji, niti jih razkriti ~lanom svojih poslanskih skupin ali stranke. Po

spremembah zakona iz leta 1992 obstaja ena izjema od zapovedanega varovanja tajno-

sti, in sicer se nana{a na oceno dogodkov izjemnega pomena ob omejitvi, da se dve tret-

jini prisotnih ~lanov strinja z objavo.

Komisija po{ilja parlamentu poro~ilo o svojem delu, in sicer sredi in ob koncu

mandata.

Nadzoru komisije pa je izvzeto nadziranje po{te in telekomunikacij. Ta nadzor ureja

zakon o omejevanju pisemske in po{tne tajnosti ter tajnosti komunikacijskih sporo~il

(G10).5 Tovrstno nadzorstvo opravljata posebna skupina, t.j. skupina petih poslancev

G10, ki jih imenuje parlament, in poseben odbor G10, ki je imenovan s strani teh petih

poslancev.

Skupina petih poslancev G10 opravlja nadzor tako nad individualnimi kot tudi nad

strate{kimi omejevalnimi ukrepi. Individualno nadzorstvo, t.j nadzor po{tnih in teleko-

munikacijskih sporo~il posameznikov, odredi zvezni notranji minister, strate{ko, t.j.
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4 Ohler, s. 7, ugotavlja,da je s tem komisiji omogo~eno pridobiti informacije in predloge ne le od vodij slu`b, am-

pak tudi od njihovega osebja

5 Gesetz über Einschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (G10), 13.8.1968, Bonn; zakon je bil spre-

jet na podlagi 10. ~lena ustave, ki dolo~a, da lahko samo zakon dolo~a omejitve tajnosti pisem in drugih ob~il, pri ~e-

mer v primeru, da so omejitve dolo~ene v korist varovanja svobodne demokrati~ne ureditve ali polo`aja ali varnosti

dr`ave, lahko zakon dolo~i, da preverjanje teh omejitev namesto sodi{~a opravljajo organi, ki jih imenuje parlament



nadzor komunikacijskih vodov kot celote, pa zvezni minister za obrambo. Nadzor po-

teka v obliki poro~il o odobrenih operacijah, ki jih je pristojni zvezni minister dol`an

predstaviti skupini vsakih {est mesecev. Na teh sejah minister ne predstavi podrobnosti

o posameznih operacijah, ampak govori na splo{no o bistvenih zadevah, povezanih s

temi operacijami. Vendar pristojnost skupine ni omejena le na poslu{anje poro~il, am-

pak je skupina upravi~ena kadarkoli zahtevati, da pristojna ministra poro~ata o vseh vi-

dikih po{tnega in telefonskega nadzora, poleg tega pa ima skupina besedo tudi pri od-

lo~anju, katere po{tne in telekomunikacijske linije z Nem~ijo so lahko podvr`ene stra-

te{kemu nadzoru.

Poseben odbor G10, ki ga imenuje skupina petih poslancev G10 po predhodnem

posvetovanju z zvezno vlado, sestavljajo predsednik, dva ~lana in trije namestniki. Svoj

mandat opravlja eno volilno obdobje. Predsednik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so

potrebni za funkcijo sodnika. ^lani odbora ponavadi niso poslanci, praviloma pa so

~lani politi~nih strank. Odbor je neodvisen, njegove seje so tajne.

Odbor G10 po uradni dol`nosti ali na podlagi prito`be odlo~a o upravi~enosti nadzo-

ra nad po{tnimi in telekomunikacijskimi linijami. To stori tako, da prou~i mese~ni infor-

maciji ministra za notranje zadeve in ministra za obrambo, ki odrejata ukrepe za izved-

bo nadzora, o odobrenih operacijah, preden jih za~nejo izvajati. Odbor se opredeli, ali

so odobrene nadzorne operacije v skladu z zakonom ter ~e so potrebne. ^e ugotovi, da

je operacija nezakonita ali nepotrebna, mora pristojni zvezni minister odobritev takoj

preklicati. Le v nujnih primerih lahko minister odredi izvr{itev omejitvenih ukrepov, {e

preden je o tem obvestil odbor.

Po prenehanju operacij mora pristojni zvezni minister obvestiti osebe, ki so bile pred-

met nadzora, ~e to ne {koduje namenu operacij. Pristojni zvezni minister enkrat me-

se~no obvesti odbor G10 o osebah, ki so prejele njegovo obvestilo o nadzornih operaci-

jah ali pa obrazlo`i razloge, zaradi katerih prizadetih oseb o tem ni obvestil. Odbor lah-

ko v vsakem primeru nalo`i zveznemu ministru, da prizadeto osebo obvesti o operaciji,

~e se mu zdi to potrebno. Pravni pomen tega obvestila je v tem, da je slednje predpogoj

za to, da prizadete osebe terjajo pravno varstvo pred upravnim sodi{~em. To pomeni,

da dr`avljani, razen v primeru, da so bili obve{~eni o nadzoru, nimajo pravice do sod-

nega varstva, kar pomeni, da je odbor G10 tisti, ki bedi nad kr{enjem pravic posamezni-

ka. Glavna naloga odbora torej ni politi~ni ampak pravni nadzor.6
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6 Ohler, s. 34, zaradi tak{nih pristojnosti odbora G10 ugotavlja, da se postavlja vpra{anje polo`aja tega odbora s sta-
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operacije. Zato po njegovem mnenju lahko ta odbor v dolo~eni meri opi{emo kot "parlamentarno vlado v senci".



Prados7 ugotavlja, da ima Nem~ija najve~ mehanizmov parlamentarnega nadzora v

vseh zahodnih demokracijah. Ima namre~ ve~ odborov, ki izvajajo parlamentarni nad-

zor, poleg tega pa je najbr` edina dr`ava, ki `e v ustavi daje pravno podlago za obliko-

vanje parlamentarnega nadzornega odbora (G10).

Italija8

V Italiji delujeta naslednji varnostno obve{~evalni slu`bi:

• SISMI (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare), ki deluje na voja{kem po-

dro~ju;

organizirana je znotraj ministrstva za obrambo in je za svoje delo odgovorna tako mi-

nistru za obrambo kot tudi medministrskemu odboru za obve{~evanje in varnost

(CESIS), direktorja slu`be imenuje minister za obrambo v soglasju s CESISom,

• SISDE (Servizio per le informationi e la Securezza Democratica); za svoje delo je od-

govorna ministru za notranje zadeve, ki imenuje direktorja slu`be v soglasju s

CESISom.

Pripadniki teh dveh slu`b nimajo procesnih pooblastil, imajo pa pravico uporabljati

posebne metode in sredstva. Parlamentarno nadzorstvo obsega poleg SISMI in SISDE

{e kriminalisti~no policijo (ko uporablja posebne metode in sredstva) in centralni urad

za splo{ne preiskave in specialne akcije.

Italijanski parlament je leta 1977 sprejel zakon o ustanovitvi in organizaciji obve{~e-

valnih in varnostnih slu`b ter ureditvi dr`avne tajnosti, t.im. zakon {t. 801.9 V njem je kot

osrednji organ nadzorstva opredeljen parlamentarni nadzorni odbor (Comitato parla-

mentare per i servizi di informatione e sicurezza e per il segreto di Stato, COPACO). Od-

bor sestavlja osem ~lanov, in sicer so {tirje ~lani senata, {tirje pa ~lani poslanske zborni-

ce. Imenuje jih predsednik senata oz. poslanske zbornice na osnovi proporcionalne za-

stopanosti strank.

Odbor izvr{uje svoje funkcije v skladu s poslovnikom parlamenta, svojega poslovni-

ka pa nima.

Odbor nadzoruje izvajanje na~el, ki jih dolo~a zakon {t. 801. Pristojnosti odbora so

naslednje:
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9 Gazzeta ufficiale della Repubblica Italiana, no. 303, Roma, 7.11.1977



• obravnava poro~ila vlade o informativni in varnostni politiki ter o rezultatih dela teh

slu`b, ki jih je vlada dol`na poslati dvakrat letno; ~eprav ta poro~ila niso naslovljena

na sam odbor, ampak na parlament, so zelo pomembna za izvajanje funkcij odbora,

• obravnava informacije, ki jih predsednik vlade na zahtevo odbora po{ilja o bistvenih

obrisih struktur in dejavnosti slu`b; pri tem lahko sprejema dolo~ene predloge in pri-

poro~ila,

• ~e predsednik vlade odkloni informacijo iz razloga varovanja dr`avne tajnosti, lahko

odbor z absolutno ve~ino oceni, da je ugovor predsednika vlade neutemeljen, nakar

o tem poro~a senatu in poslanski zbornici, ki podata politi~no oceno glede te

odklonitve,

• opravlja nadzorno funkcijo tudi v zvezi z aktivnostjo varnostno obve{~evalnih slu`b v

boju zoper organiziran kriminal.

^lani odbora so zavezani k varovanju tajnosti informacij, ki so jih pridobili na sejah,

prav tako pa morajo varovati tajnost predlogov in priporo~il, ki jih je sprejel odbor.

Prados10 ugotavlja, da je pravna ureditev parlamentarnega nadzora v Italiji zelo ome-

jena. Predvsem zato, ker pristojnosti parlamentarnega nadzornega odbora niso do-

lo~no opredeljene. Tako npr. odbor nima nobenih pristojnosti na podro~ju prora~un-

skega financiranja obve{~evalnih slu`b.

Danska11

Na Danskem obstajata dve obve{~evalni slu`bi, in sicer policijska obve{~evalna

slu`ba (Police Intelligence Service) in voja{ka obve{~evalna slu`ba (Defence Intelligen-

ce Service). Prva je podrejena ministru za pravosodje, druga pa ministru za obrambo.

Nadzor nad delovanjem varnostno obve{~evalnih slu`b je dvojen, izvr{ilni in parla-

mentarni. Izvr{ilni nadzor opravlja posebna nadzorna komisija (Special Controll Ko-

mission), ki jo sestavljajo pravniki, imenovani s strani ministra za pravosodje. Komisija

je pristojna za obvarovanje pravilnosti in tajnosti vladnih datotek o danskih dr`avljanih

in skrbi za to, da v zvezi s temi datotekami ne prihaja do nezakonitosti ali zlorab.

Parlamentarni nadzor ureja zakon o nadzoru nad slu`bami iz leta 198812. To je zelo

kratek zakon, ki vsebuje {est ~lenov. Zakon ustanavlja nadzorni odbor, ki ga sestavlja
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12 Act on the Establishment of a Committee on the Defence and Police Intelligence services



pet poslancev. Ti poslanci prihajajo iz petih najve~jih politi~nih strank, ki sodelujejo v

predsedstvu danskega parlamenta (konzervativna stranka, napredna stranka, liberalna

stranka, socialdemokratska stranka in socialisti~na ljudska stranka), preostale tri manj{e

politi~ne stranke pa v odboru niso zastopane.

Nadzorni odbor nadzoruje obe varnostni slu`bi. Zakon dolo~a, da je vlada dol`na ob-

ve{~ati odbor o smernicah obeh obve{~evalnih slu`b in o njunih obve{~evalnih aktiv-

nostih. Odbor lahko ustno ali pisno poda vladi svoje mnenje o zadevah, o katerih je raz-

pravljal. Zakon dolo~a, da odbor ne nadzoruje prora~unske porabe obve{~evalnih

slu`b. Lahko pa je obve{~en o splo{nih prora~unskih razmerah v okviru obve{~evalnih

slu`b.

Seje odbora so zaprte za javnost. Sklic seje lahko zahteva vlada z namenom, da poro-

~a odboru o pomembnih obve{~evalnih aktivnostih in vsak ~lan odbora z zahtevo, da

mu vlada pripravi poro~ilo o dolo~enih aktivnostih slu`b, ki so zbudile njegovo

pozornost.

Prados13 ugotavlja, da je vloga nadzornega odbora razmeroma omejena. Predvsem

zato, ker odbor ne sodeluje v prora~unski razpravi glede financiranja obve{~evalnih

slu`b, praksa pa ka`e, da so zasedanja odbora zelo redka, praviloma enkrat na leto.

Nizozemska14

Nizozemska ima naslednje varnostne slu`be:

• Slu`bo za notranjo varnost (BVD, Binnenlandse Veiligheidsdienst),

• Voja{ko obve{~evalno slu`bo (MID, Militaire Inlichtingendienst).

Parlamentarni nadzor nad delom varnostno obve{~evalnih slu`b opravlja Stalni od-

bor za varnostne in obve{~evalne slu`be. To je odbor spodnjega doma nizozemskega

parlamenta. Ustanovljen je bil s poslovnikom parlamenta. Slednji dolo~a, da {tevilo ~la-

nov odbora dolo~i predsednik parlamenta, ki jih tudi imenuje.

Od leta 1977 odbor sestavljajo vodilni poslanci spodnjega doma, ki predstavljajo {tiri

najve~je politi~ne stranke. Nezapisano pravilo je, da je predsednik odbora {ef najve~je

politi~ne stranke. Odbor se sklicuje kadarkoli je potrebno, njegov sklic pa lahko zahte-

va tudi minister, ki je vpleten v dolo~eno varnostno in obve{~evalno zadevo. Seje odbo-

ra so zaprte za javnost, niti samo dejstvo, da se bo odbor sestal, ni objavljeno. Njegovi

~lani so zavezani k mol~e~nosti. Na sejah je prisoten minister za notranje zadeve, ki je
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politi~no odgovoren za delo Slu`be za notranjo varnost (BVD).Enkrat letno odbor

predlo`i poro~ilo spodnjemu domu, ki ga obravnava. Poleg tega poro~ila pa tudi

Slu`ba za notranjo varnost (BVD) parlamentu preko ministra za notranje zadeve pred-

lo`i poro~ilo o svojem delu. Spodnji dom potem opravi javno razpravo o obeh predlo-

`enih poro~ilih. Voja{ko obve{~evalna slu`ba (MID) izda letno poro~ilo ministru za

obrambo. Obe slu`bi (BVD in MID) naredita {e tajno razli~ico tega poro~ila, ki jo prej-

me le parlamentarni odbor, in jo obravnava. Javno razli~ico tega poro~ila pa obravnava-

ta odbor za notranje zadeve in odbor za obrambo.

Odbor se petkrat do {estkrat letno sestane z ministri.

Na sejah odbora vlada poda vse informacije, ki so potrebne za razpravo na odboru.

Vlada lahko odkloni razkritje kak{ne informacije sklicujo~ se na nacionalno varnost, v

praksi pa tega nikoli ne stori, kajti obstaja veliko zaupanje med vlado in ~lani odbora:

odbor zaupa ministru, da bo razkril vse pomembne informacije, minister pa zaupa ~la-

nom odbora, da bodo varovali zaupnost le-teh.

Glavna naloga odbora je v tem, da skrbno nadzoruje, ali varnostne slu`be delujejo v

skladu z zakonom. Van der Windt meni, da je parlamentarni nadzor nad varnostno ob-

ve{~evalnimi slu`bami na Nizozemskem u~inkovit. @e sam obstoj odbora je namre~ za-

gotovil vzpostavitev dolo~enih kontrolnih mehanizmov v samih varnostno obve{~eval-

nih slu`bah. ^e varnostne slu`be ne delujejo v skladu z zakonom, potem lahko odbor

spro`i parlamentarno preiskavo. Preiskovalna komisija lahko zasli{uje pri~e in ima do-

stop do vseh dokumentov. 15

Slu`ba za notranjo varnost (BVD) uporablja pri svojem delu posebne operativne me-

tode in sredstva. Najpomembnej{a metoda je nadzorovanje telefonskih linij. Predlog za

uporabo te metode da sama slu`ba, ki potrebuje dovoljenje predsednika vlade, ministra

za notranje zadeve (on je politi~no odgovoren za delo te slu`be), ministra za pravosodje

in ministra za zveze. Naslednja metoda je prislu{kovanje, za katero slu`ba potrebuje

podpise vseh prej navedenih ministrov z izjemo ministra za zveze. Slu`ba nima pravice

odpirati pisem, z dovoljenjem predsednika sodi{~a pa lahko dobi dostop do elektron-

skih sporo~il. Slu`ba ni dol`na poro~ati odboru o uporabi teh metod in sredstev, v prak-

si pa se vedno poro~a o nadzorovanju telefonskih linij. Minister obrazlo`i odboru razlo-

ge in na~in uporabe teh sredstev ter druge okoli{~ine.

Odbor lahko sklene pogodbe tudi z zunanjimi sodelavci, da opravijo dolo~eno stro-

kovno delo. Tako je bil npr. nadzor nad uni~enjem dolo~enih datotek Slu`be za notra-
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njo varnost (BVD) zaupan trem znanim politi~nim strokovnjakom, ki so potem o tem

poro~ali odboru.

Prados16 ugotavlja, da je odbor pristojen za nadzor nad vsemi obve{~evalnimi slu`ba-

mi, da pa ni jasen obseg obve{~evalne dejavnosti, ki sodi pod njegov nadzor. Sklepa, da

je javni nadzor nad obve{~evalno dejavnostjo omejen.

Zdru`eno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske17

Zdru`eno kraljestvo ima naslednje obve{~evalne slu`be:

• Varnostno slu`bo (Security service, M15),

• Tajno obve{~evalno slu`bo (Secret Intelligence Service, M16),

• Obrambno obve{~evalno slu`bo (Defence Intelligence Staff; DIS),

• Vladni informativni oddelek (Governement Communications Headquaters, GCHQ),

• Posebni oddelek Scotland Yarda.

Vse slu`be so odgovorne vladi, zadnja pa spodnjemu domu parlamenta.Prora~un za

delo M15 in M16 sprejme parlament, ki pa za razliko od ostalih ra~unov ni pristojen za

nadzor ra~unov, ki izvirajo od teh dveh slu`b.

Zakon o varnostnih slu`bah iz leta 1989 (Security Service Act) pa vsebuje dolo~be, ki

urejajo poseben nadzor nad varnostno slu`bo, t.j. M15. Zakon ustanavlja neodvisnega

komisijonarja, ki ga imenuje predsednik vlade. Komisijonar pregleduje izdajanje nalo-

gov za izvr{evanje razli~nih vrst obve{~evalnih aktivnosti, ki v nasprotnem primeru ne

bi bile odobrene. Enkrat letno poro~a predsedniku vlade, ki potem poro~ilo po{lje

parlamentu.

Poleg tega zakon ustanavlja sodni zbor treh do petih pravnikov. Ti sprejemajo pri-

to`be, ki se nana{ajo na delo varnostne slu`be. ^lane sodnega zbora imenuje njegovo

veli~anstvo in so lahko odpoklicani samo na podlagi lastne zahteve ali formalne zahte-

ve obeh domov parlamenta. Njegove odlo~itve so dokon~ne in zoper njih ni prito`be.

Parlamentarni nadzor opravlja Odbor za nadzor obve{~evalnih in varnostnih slu`b

(Intelligence and Security Committee). Ustanovljen je bil z zakonom o obve{~evalnih

slu`bah iz leta 1994 (Intelligence Service Act). Sestavljen je iz ~lanov obeh domov an-

gle{kega parlamenta. V odboru je osem ~lanov in predsednik,18 ki prou~ujejo porabo,
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upravljanje in politiko treh obve{~evalno varnostnih slu`b: Varnostne slu`be (M15),

Tajne obve{~evalne slu`be (M16) in Vladnega informativnega oddelka (GCHQ). ^lane

odbora imenuje predsednik vlade.

O svojem delu odbor enkrat letno poro~a predsedniku vlade in preko njega parla-

mentu. Poro~ilo je precej obse`no, saj odbor povzema svoje ugotovitve o problemih

varnosti, na~rtih varnostno obve{~evalnih slu`b, njihovih izdatkih itd., sprejeme pa tudi

sklepe in priporo~ila ter prihodnji program dela.

Odbor pridobiva informacije predvsem preko zasli{anj vodij vseh treh slu`b ter dru-

gih njihovih uslu`bencev, vi{jih uradnikov, ki so odgovorni za osrednji obve{~evalni

mehanizem v Whitehallu, ter uradnikov ministrstev za obrambo, zunanje zadeve, trgo-

vino in industrijo ter kabineta. Tako je npr. odbor v letu 1996 opravil zasli{anja 41 pri~.

Seznam zasli{anih objavi v letnem poro~ilu, pri ~emer so imena nekaterih posamezni-

kov iz varnostnih razlogov izpu{~ena.

^e odbor zaprosi direktorja katere izmed treh varnostno obve{~evalnih slu`b za po-

sredovanje dolo~enih informacij, jih je direktor dol`an posredovati, razen ~e gre za zelo

ob~utljive informacije. Zakon dolo~a, da je tak{na tista informacija, ki lahko razkrije

svoj vir. Poleg tega je tak{na tudi informacija o dolo~enih operacijah, ki so v fazi izvaja-

nja ali so predlagane s strani slu`b.

Med zasedanji parlamenta se odbor sestaja najmanj enkrat tedensko. Tako je imel v

letu 1996 42 sestankov, 1998. pa 30. Zakon dolo~a, da lahko odbor sprejme svoj po-

slovnik. ^e je izid glasovanja neodlo~en, ima predsednik odbora odlo~ilen glas. Odbor

je sklep~en, ~e so prisotni trije poslanci.

Belgija19

Belgija ima zelo majhno obve{~evalno skupnost. Sestoji iz dveh organizacij, in sicer

uprave za javno varnost, ki je podrejena ministrstvu za pravosodje, in uprave policije, ki

je podrejena ministrstvu za notranje zadeve.

Parlamentarni nadzor nad slu`bama izvajata odbora, ki nadzorujeta obe ministrstvi,

t.j. odbor za pravosodje in odbor za notranje zadeve. Sestavljena sta proporcionalno

glede na sestavo parlamenta.

Francija20

V Franciji obstajajo naslednje varnostno obve{~evalne slu`be:
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• Splo{ni direktorat za zunanjo varnost (DGSE, Direktion Generale de la Securite

Exterieure),

• Direktorat za nadzor nad ozemljem (DST, Direktion de la Surveillance du Territoire),

• Skupina za radijske zveze (GCR, Groupement de Comminications Radio-Electriques),

• Voja{ka obve{~evalna slu`ba.

V Franciji ne poznajo parlamentarnega nadzora nad delom teh slu`b, ampak njihovo

delo nadzorujejo trije odbori, ki sodijo v izvr{ilno sfero oblasti. To so :

• medministrska skupina za komunikacije, ki je pristojna za pregledovanje nadzora te-

lefona (v dolo~enih pogledih je primerljiva z nem{kim odborom G10),

• medresorski odbor za informacije, ki koordinira informacijske in analiti~ne oddelke,

• posebni odbor za protiobve{~evalno dejavnost, ki nadzira kontraobve{~evalne

operacije.

V posebnih primerih pa so bile ustanovljene posebne komisije, ki so preiskovala po-

ro~ila o napa~nih ravnanjih obve{~evalnih slu`b (npr. znana zadeva Rainbow Warrior iz

leta 1985).

[vedska21

[vedska ima dve varnostno obve{~evalni slu`bi:

• varnostna slu`ba, ki je podrejena ministrstvu za pravosodje,

• voja{ka obve{~evalna slu`ba, ki je podrejena ministrstvu za obrambo.

Nadzor nad obve{~evalnimi slu`bami poteka na razli~nih ravneh. Glavni nadzorni or-

gan nad varnostno slu`bo je Nacionalna policijska komisija (National Police Board), ki

jo sestavlja {est ~lanov parlamenta, ponavadi ~lanov odbora za pravosodje. Poleg te ko-

misije opravljajo nadzor v dolo~enih pogledih tudi drugi odbori {vedskega parlamenta,

predvsem tisti, ki se ukvarjajo s prora~unskimi zadevami in parlamentarni ombudsman.

Vsak mesec se sestajajo tudi ~lani parlamenta in ministri, ki razpravljajo o delu posa-

meznih oddelkov vlade, vklju~no z varnostnimimi slu`bami.

Nadzor nad voja{ko obve{~evalno slu`bo pa opravlja obrambna obve{~evalna komi-

sija (Defence Intelligence Board). Sestavljajo jo {tirje ~lani, ki jih imenuje vlada. Ponava-
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di so ti {tirje imenovani ~lani parlamenta. To je edinstven primer nadzornega organa, ki

je po naravi parlamentarni, njegove ~lane pa imenuje vlada.

Zdru`ene dr`ave Amerike22

Oba domova kongresa imata svoj odbor za nadzor nad varnostno obve{~evalnimi

slu`bami. V senatu je to The Senate Select Committee on Intelligence, v predstavni{kem

domu pa The House Permanent Select Committe on Intelligence.

Nadzorni odbor senata je bil ustanovljen z resolucijo senata {t. 400 iz leta 1976, nad-

zorni odbor predstavni{kega doma pa z resolucijo predstavni{kega doma {t. 658 iz leta

1977.

Delo obeh nadzornih odborov temelji na dveh na~elih. Prvo je potreba po dostopu

do zelo ob~utljivih informacijah o zmo`nostih in aktivnostih varnostno obve{~evalnih

slu`b, druga pa je potreba po omejitvi vloge strank pri delovanju odbora. Parlamentarni

nadzor je zelo u~inkovit. Klju~ do u~inkovitosti je v pristojnosti odbora, da nadzoruje te

slu`be preko instituta nadzora prora~unske porabe teh slu`b.

Odbora sta sestavljena proporcionalno s strankarsko sestavo senata oz. predstav-

ni{kega doma. Odbor predstavni{kega doma ima 19 ~lanov, odbor senata pa med 13 in

17. Sestavljajo ju predvsem tisti poslanci, ki so hkrati ~lani odborov, ki se tudi ukvarjajo

z obve{~evalnimi zadevami, npr. odbora za pravosodje, odbora za zunanje zadeve itd.

V obeh odborih je postavljena zgornja meja trajanja ~lanstva v odboru. Ta je v senatu

osem, v predstavni{kem domu pa {est let. Omenjena omejitev omogo~a stalno rotacijo

poslancev v obeh odborih. ^lane odbora imenuje predsednik senata oz. predstavni{ke-

ga doma

Pristojnosti obeh nadzornih odborov so naslednje:

Glavna pristojnost odborov je odobritev prora~unskih sredstev za financiranje ob-

ve{~evalnih slu`b. Slednje ne morejo uporabljati sredstev, ki jih imajo na razpolago, ~e

niso odobrene s strani kongresa. Predsednik dr`ave v predlogu prora~una zaprosi za

odobritev dolo~enih sredstev za delo obve{~evalnih slu`b. Predlog prora~una je zelo

podroben, najprej je razdeljen v glavne programe teh slu`b, nato pa {e v podprograme.

Predlog prora~una je v tem delu zaupne narave. Odbora ocenita predlog prora~una v

delu, ki se nana{a na financiranje teh slu`b. V ta namen opravita formalna zasli{anja

predstavnikov slu`b, obiskujeta uslu`bence, na slu`be naslavljata vpra{anja z zaprosi-

lom za pisne odgovore in opravljata poglobljene poizvedbe in preiskave. O tem zavza-
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meta stali{~e in poro~ata senatu ali predstavni{kemu domu, ki potem sprejmeta ali zavr-

neta predlog prora~una. ^e ga sprejmeta, ga mora podpisati {e predsednik dr`ave. S

tem postane zakon.

Odbora opravljata preiskave in poizvedbe glede obve{~evalnih aktivnosti. Informaci-

je, zaradi katerih spro`ita te preiskave in poizvedbe, dobita tako iz uradnih kot tudi iz

neuradnih virov. Uradni viri so poro~ila CIA, poro~ila dr`avnega to`ilstva, ki opisuje

uporabo elektronskega nadzora po odredbi sodi{~a, poro~ila ministrstva za obrambo

itd. Neuradni viri pa so izjave v javnih medijih, zaupne komunikacije z uslu`benci ali

biv{imi uslu`benci obve{~evalnih slu`b itd. Te preiskave in poizvedbe se pogosto na-

na{ajo na zaupne zadeve, o katerih ni mogo~e razpravljati javno. Kljub temu pa oba od-

bora posku{ata izdajati javna poro~ila povsod tam, kjer so bile `e trditve o nepravilnosti

v delovanju teh slu`b izre~ene javno.

Na splo{no se odbora ne spu{~ata v posami~ne primere, razen ~e dejstva posamezne-

ga primera ka`ejo na sistemati~ne probleme ali slabosti v obve{~evalnih slu`bah. Pa {e

v tem primeru se odbor ne vme{a, ~e je primer prizadetega pred sodi{~em.

Naslednja pristojnost odborov je spremljanje svetovnih dogodkov, ki zadevajo intere-

se Zdru`enih dr`av. To poteka v obliki poro~anj ali zasli{evanj predstavnikov obve{~e-

valnih slu`b, ki pri~ajo o pomembnosti teh dogodkov in odgovarjajo na vpra{anja po-

slancev. Na podlagi tega se ~lani odborov seznanijo z dobrimi in slabimi stranmi ob-

ve{~evalnih slu`b, kar vpliva predvsem na prora~unsko razpravo v odborih glede teh

slu`b.

Senatni odbor obravnava predloge kandidatur za direktorja CIA, ki ga predlaga pred-

sednik dr`ave, kajti direktorja CIA imenuje predsednik v soglasju s senatom. Predlagani

kandidat je dol`an opraviti javno zasli{anje pred odborom. Na tem zasli{anju predlaga-

ni kandidat predstavi svoje poglede v zvezi z razvojem obve{~evalnih slu`b, odbor pa

ga seznani tudi s svojimi stali{~i glede nadzora nad obve{~evalno dejavnostjo.

III. ZAKLJU^EK

Glede na navedeno lahko zaklju~imo, da je nadzor nad kriminalisti~nimi in varnostno

informativnimi slu`bami in v okviru tega nad uporabo posebnih operativnih metod in

sredstev, ki jih uporabljajo, v dr`avah Evropske unije zelo razli~no urejen. V ve~ini

omenjenih dr`av obstajajo posebni parlamentarni odbori za nadzor nad delom teh

slu`b, ki so ustanovljeni z zakoni ali s poslovnikom parlamenta. Njihova politi~na sesta-

va, mandat, predvsem pa pristojnosti pa so zelo razli~ne. Prados23 ugotavlja, da je trend

v zahodnih demokracijah v krepitvi in uveljavljanju novih modelov nadzora nad var-
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nostno obve{~evalnimi slu`bami. Dejstva ka`ejo, da nobena dr`ava, ki je enkrat uzako-

nila nadzor nad temi slu`bami, s kasnej{imi spremembami teh zakonov ni odstopila od

`e uveljavljenih nadzornih mehanizmov in to kljub spoznanju, da lahko tak{en nadzor

posledi~no oslabi operativne sposobnosti varnostno obve{~evalnih slu`b. Slednje spo-

znanje je le v dolo~eni meri zadr`alo krepitev nadzornih mehanizmov, ni pa jih

zaustavilo.
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Preiskovalne komisije v dr`avah Evropske unije

s poudarkom na nem{ki ureditvi*

Geslo: Evropska unija; Preiskovalna komisija; Zvezna republika Nem~ija

I. UVOD

Naloga, ki je pred vami, vsebuje kratek primerjalni prikaz pravne ureditve in prakse

preiskovalnih komisij v vseh parlamentih dr`av Evropske unije, pri ~emer v skladu z na-

ro~ilom najve~ prostora namenja ureditvi v Zvezni republiki Nem~iji. Predvsem odgo-

varja na vpra{anja o pravnih podlagah za ustanovitev preiskovalnih komisij, pogojih za

ustanovitev komisij, trajanju mandata le-teh, njihovih pooblastilih, rezultatih in delova-

nju teh komisij v praksi. Poleg tega posku{a v skladu z naro~ilom odgovoriti tudi na

vpra{anja glede za~etka prakticiranja s parlamentarnimi preiskavami, o {tevilu zaposle-

nih in o posledicah preiskav za nosilce javnih funkcij, spet s poudarkom na nem{ki

ureditvi.

II. UREDITEV V POSAMEZNIH DR@AVAH

Nem~ija1

1. Pravna podlaga

Na podlagi 44. ~lena ustave ima Bundestag pravico oziroma na podlagi zahteve ~etrti-

ne poslancev dol`nost, da ustanovi preiskovalno komisijo. Bundestag {e ni sprejel za-

kona o parlamentarni preiskavi, ~eprav je bilo izdelanih `e precej predlogov zakonov.

Postopkovne dolo~be vsebujejo tudi poslovniki posameznih preiskovalnih komisij, ki

jih slednje sprejmejo vsakokrat ob ustanovitvi.
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2. Postopek ustanovitve

Predlog za ustanovitev preiskovalne komisije lahko da vsaka poslanska skupina ali

pet odstotkov ~lanov Bundestaga. Predlog mora vsebovati preiskovalno temo in prei-

skovalno nalogo, ki mora biti ~im bolj dolo~no opredeljena.

Glede na {tevilo predlagateljev poznamo ve~insko preiskavo, ki jo predlaga manj kot

~etrtina poslancev Bundestaga, in manj{insko preiskavo, ki jo predlaga kvalificirana

manj{ina, t.j. ~etrtina vseh poslancev.

V primeru ve~inske preiskave svet stare{in (Ältestenrat) dolo~i, kdaj bo predlog

uvr{~en na dnevni red plenuma. Predlog je sprejet, tako kot vse ostale odlo~itve, ~e

dobi ve~ino oddanih glasov. V praksi imajo tak{ni ustanovni predlogi zelo malo

mo`nosti za sprejetje (v povojnem obdobju so bili tako ustanovljene le 3 preiskovalne

komisije od 26).

Tudi v primeru manj{inske preiskave svet stare{in dolo~i, kdaj bo predlog uvr{~en na

dnevni red plenuma, s tem da imajo predlagatelji v skladu s poslovnikom pravico po

preteku {estih tednov od razdelitve predloga vsem poslancem pravico zahtevati, da se

njihov predlog obravnava na naslednjem zasedanju Bundestaga. Postopek je neproble-

mati~en, ~e ve~ina v Bundestagu zoper predlog nima ustavnopravnih zadr`kov. V tem

primeru se komisija ustanovi, kot je predlagano. V praksi to poteka tako, da predsedu-

jo~i po razpravi ugotovi, da predlog izpolnjuje manj{inski kvorum, dolo~en v ustavi, in

da je komisija zato ustanovljena. Molk ve~ine {teje kot sogla{anje s predlogom. Te`ave

pa bi lahko nastale v primeru, da bi ve~ina zavrnila predlog iz razlogov protiustavnosti.

To pravico ve~ina ima, saj se mora tudi manj{inski predlog gibati v mejah ustave. Ven-

dar se v dosedanji praksi Bundestaga to {e ni zgodilo, ker so, kot poudarja Engels2, do

sedaj vse ve~inske frakcije spo{tovale manj{insko pravico in visoko cenile njen ustav-

nopravni in politi~ni pomen, poleg tega pa se vsaka ve~inska frakcija tudi zaveda, da

lahko po volitvah preide v vlogo opozicijske manj{ine.

3. Sestava, konstituiranje in za~etek dela preiskovalne komisije

Bundestag hkrati z ustanovitvijo preiskovalne komisije dolo~i tudi {tevilo njenih ~la-

nov. To {tevilo je bilo v zadnjih letih enajst, razdeljeni pa so proporcionalno z mo~jo po-

sameznih poslanskih skupin v parlamentu.

Po imenovanju ~lanov komisije in njihovih namestnikov predsednik Bundestaga

skli~e komisijo na konstitutivno zasedanje, ki je javno in ga vodi predsednik Bundesta-
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ga. Predsednik komisije je imenovan po t.im. Sainte Laugevi formuli, po kateri predsed-

ni{ko funkcijo ne zaseda vedno najmo~nej{a poslanska skupina ali tista, ki je predlagala

ustanovitev.

Ob konstituiranju preiskovalne komisije uprava Bundestaga ustanovi sekretariat ko-

misije, ki ga vodi visok uradnik, praviloma pravnik. Skupaj s svojimi sodelavci ima nalo-

go, da pod vodstvom predsednika administrativno-organizacijsko podpira delo prei-

skovalne komisije, t.j. vodi korespondenco, pripravlja seje komisije ter pripravlja in ob-

deluje informacije. Poleg tega tudi sekretar komisije svetuje predsedniku v razli~nih

procesno pravnih vpra{anjih. Pri tem moramo poudariti, da je pregledovanje, urejanje

in ocenjevanje dokaznih gradiv predvsem v rokah strokovnih sodelavcev poslanskih

skupin, {ele zatem pa v rokah sekretariata. V praksi3 sestavljajo sekretariat komisije se-

kretar in najmanj dva svetovalca, ki sta visoka uradnika, ter {e dolo~eno {tevilo drugih

sodelavcev, katerih {tevilo pa je odvisno od obsega in teme preiskave.

4. Pravni status preiskovanca, pri~e in imetnika pomembnega
dokaznega gradiva

Preiskovalni postopek preiskovance posebej obremenjuje, saj ni mogo~e izklju~iti,

da bo privedel do ugotovitev, iz katerih se lahko izvajajo politi~ne, pravne in eti~no mo-

ralne sodbe o njegovih ravnanjih. Oseba postane preiskovanec na podlagi ve~insko

sprejetega sklepa preiskovalne komisije. Ima pravico do zasli{anja v postopku, do prav-

nega zastopnika, pravico do prisostvovanja pri vseh javnih pridobivanjih dokazov, do

dajanja dokaznih predlogov in vse pravice, ki pripadajo pri~i in imetniku pomembne

dokazne dokumentacije.

Ker so pri~e za razliko od kazenskega postopka lahko vpletene v preiskovalne po-

stopke, imajo poleg pravice, da lahko na za~etku zasli{anja predstavijo svoje videnje za-

deve, in pravice, da odklonijo odgovor na posamezno vpra{anje, ~e bi lahko odgovor

njo ali njenega sorodnika spravil v kazenski pregon, tudi pravico do pravnega zastopni-

ka. Njene dol`nosti pa so, da se odzove na pri~anje, pri~a in zaprise`e, ~e se tako zahte-

va. V praksi se je nekajkrat zgodilo, da so pri~e sicer pri{le na sejo preiskovalne komisi-

je, a so zavrnile pri~anje. To vpra{anje je v glavnem razre{ila odlo~ba zveznega ustavne-

ga sodi{~a v zadevi Lappas4. ^e se pri~a ne odzove pri~anju, jo lahko komisija kaznuje z

denarno kaznijo do 1000 nem{kih mark, lahko pa odredi tudi njeno prisilno privedbo.
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^e pa pri~a neupravi~eno zavrne pri~anje, lahko preiskovalna komisija pri ob~inskem

sodi{~u v Bonnu predlaga odredbo pripora za dosego pri~anja.

Imetniki pomembnega dokaznega gradiva so lahko zvezna vlada in zasebna podjetja.

Pravica preiskovalne komisije, da lahko od zvezne vlade in njej podrejenih organov

zahteva predlo`itev spisov, ki so pomembni za preiskavo, izhaja iz preiskovalne pravi-

ce parlamenta, ki jo dolo~a 1. odstavek 44. ~lena ustave. Pri tem morajo biti podani na-

slednji pogoji: komisija mora biti ustanovljena v skladu z zakonom, dokumentacija

mora biti dokazilno primerna, dokazna tema ne sme zadevati teko~ih vladnih postop-

kov, obstajati mora na~elo sorazmernosti in preiskovalna komisija mora sprejeti potreb-

ne ukrepe za varovanje tajnosti v skladu s pravilnikom Bundestaga o varovanju tajnosti.

Zvezna vlada ima torej na voljo precej manevrskega prostora, da zavrne zahtevo za

predlo`itev dokumentacije. Zvezno ustavno sodi{~e je odlo~ilo, da mora zvezna vlada v

primeru, ~e no~e predlo`iti dokumentacije, preiskovalno komisijo "na seji, ki mora biti

po potrebi zaupna, podrobno in iz~rpno obve{~ati o vrsti dokumentacije, naravi v njej

vsebovanih informacij, nujnosti varovanja tajnosti in stopnji potrebnosti varovanja taj-

nosti, ki je po njenem mnenju potrebna za ta dejstva"5. ^e pa {e vedno ne pride do po-

trebnega sodelovanja med zvezno vlado in preiskovalno komisijo, je mogo~e spor re{iti

v t.im. predsedni{kem postopku. Bistvo le-tega je, da zvezna vlada omogo~i predsedni-

ku preiskovalne komisije in njegovemu namestniku vpogled v svojo dokumentacijo.

Tako si lahko ustvarita podobo o njeni vsebini in prou~ita, ali je zvezna vlada iz uteme-

ljenih razlogov zavrnila njeno izro~itev. Zadnja mo`nost preiskovalne komisije v prime-

ru, da zvezna vlada zavrne kakr{nokoli sodelovanje, pa je v tem, da svojo pravico do

dokumentacije uveljavlja z ustavno to`bo pri zveznem ustavnem sodi{~u.

V skladu s 2. odstavkom 44. ~lena ustave so tudi zasebna podjetja dol`na na zahtevo

komisije omogo~iti ~lanom komisije vpogled v svojo dokumentacijo, kolikor vsebuje

podrobnosti, ki zadevajo predmet preiskave in so nujno potrebna za njegovo razjasni-

tev. V praksi se najprej posku{a dose~i dogovor o prostovoljni predlo`itvi dokumenta-

cije, lahko pa posredovanje opravi nekdo tretji (npr. v primeru Nova domovina je selek-

cijo dokumentacije opravil upokojeni sodnik). ^e pa prizadeto podjetje ni pripravljeno

sodelovati, kar se v praksi zgodi precej pogosto, lahko preiskovalna komisija predlaga

pristojnemu sodi{~u odreditev zasega dokumentacije. Zakonitost prisilnega zasega je

potrdilo zvezno ustavno sodi{~e, ko je ve~krat zavrnilo ustavne prito`be prizadetih

podjetij zaradi prisilnih zasegov dokumentacije. V primeru, da dokumentacija vsebuje

tudi podatke, ki so poslovna skrivnost, jo je prizadeto podjetje sicer dol`no izro~iti, ven-

dar pod pogojem, da komisija zagotovi zadostne ukrepe za varovanje skrivnosti v skla-
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du z `e omenjenim pravilnikom o varovanju tajnosti (npr. obravnavanje dokumentacije

na strogo zaupnih sejah).

5. Zbiranje dokazov

Dokazni predlog lahko da vsak ~lan odbora. Velja na~elni dogovor, da mora med

vlo`itvijo dokaznega predloga in odlo~anjem o njem prete~i dolo~en ~as, ki ga ~lani od-

bora izkoristijo za njegovo prou~itev. V praksi se dokazni predlogi najprej predlo`ijo na

eni izmed sej, razprava in odlo~anje o njih pa poteka na naslednji seji.

Dokazi so lahko dani v obliki pisne dokumentacije, v obliki izjav pri~ in izjav

izvedencev.

Ko komisija sprejme dokazni predlog, njen predsednik pozove imetnike te doku-

mentacije (zvezno vlado, druge organe ali tudi zasebna podjetja) k predlo`itvi le-te. ^e

imetniki zavrnejo predlo`itev, pride do pogajanj o le-tej, ~e pa slednja niso uspe{na,

lahko komisija od sodi{~a izposluje sodno odredbo o predlo`itvi. V praksi je pisna do-

kumentacija zelo obse`na (npr. v Flickovi aferi podkupnin je obsegala 100.000 strani, v

primeru Nova domovina pa preko 1.000.000). Zato se preu~evanje spisov deloma pre-

nese na druge osebe, in sicer po eni strani na sodelavce poslanskih skupin, ki pregleda-

jo dokumentacijo z vidika zanje pomembnih to~k, po drugi strani pa na strokovne sode-

lavce komisije, ki dokumentacijo pregledajo z vidika dejanskega stanja, ki ga strnejo v

povzetek in predlo`ijo komisiji.

Pri~e zasli{ujejo javno, kar pomeni, da ima vsakdo v okviru prostorskih mo`nosti par-

lamenta dostop do sej komisije, na katerih poteka zasli{anje pri~e. To pa ne pomeni, da

se lahko zasli{anja radijsko ali televizijsko prena{ajo. Pri~a se mora odzvati povabilu in

pri~ati, v nasprotnem primeru se zoper njo lahko uporabijo prisilna sredstva. Pravico do

izpra{evanja dobi najprej predstavnik tiste najve~je poslanske skupine, ki ji ne pripada

predsednik, in tako naprej po vrsti. Predsednik skrbi za red na seji in lahko zavrne posa-

mezno vpra{anje, ~e meni, da ni upravi~eno. Dokon~no o upravi~enosti posameznega

vpra{anja odlo~i komisija na nejavni seji. V praksi zato med zasli{anji prihaja do pogo-

stih prekinitev. Pri~a ima pravico, da jo na zasli{anju spremlja njen pravni zastopnik, kar

se je v praksi izkazalo za upravi~eno, saj je pri~anje pred preiskovalno komisijo poveza-

no z velikimi psihi~nimi in fizi~nimi pritiski.

Kot pri~e so lahko zasli{ani tudi ~lani zvezne vlade ter uradniki in uslu`benci zveznih

organov. Pri njih veljata dve omejitvi, in sicer se jih ne sme zasli{evati o teko~ih vladnih

poslih in brez dovoljenja nadrejenih o zadevah, na katere se nana{a dol`nost uradne

mol~e~nosti. To dovoljenje morajo na~eloma dobiti, predvsem se, kot je odlo~ilo zvez-

no ustavno sodi{~e, ne sme zavrniti, ~e sta parlament in vlada zagotovila u~inkovite
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ukrepe za varovanje tajnosti, ~e torej preiskovalna komisija zagotovi, da bo zasli{anje

potekalo na nejavni in po potrebi celo tajni seji komisije.

Poleg te pravice ima preiskovalna komisija tudi pravico zahtevati prisotnost vsakega

~lana zvezne vlade. Engels6 ugotavlja, da ta pravica daje komisiji zelo pomembno sreds-

tvo za pridobivanje informacij s strani zvezne vlade, saj namre~ vklju~uje dol`nost mini-

stra, ki ga komisija pozove predse, da odgovarja na njena vpra{anja. Na drugi strani pa

imajo ~lani zvezne vlade pravico dostopa do vseh javnih in nejavnih sej preiskovalne

komisije. Kljub tej pravici pa zvezna vlada v nekaterih primerih ni vztrajala pri svoji pri-

sotnosti na nejavnih sejah komisije, ~e je komisija iz posebnih razlogov izrazila tak{no

`eljo. Tu je {lo zlasti za interne posvetovalne seje, na katerih se je pripravljal dokazni

postopek. Poleg te pravice pa imajo ~lani zvezne vlade tudi pravico, da jih preiskovalna

komisija na njihovo zahtevo kadarkoli zasli{i.

Zasli{evanje izvedencev poteka v obliki hearingov in ponuja v praksi veliko stvarnih

informacij in pravnih priporo~il, ki jih ponavadi potem pripravi komisija.

6. Zaklju~ek postopka in kon~no poro~ilo

Preiskovalni postopek se lahko zaklju~i na tri na~ine:

• s sklepom Bundestaga, pri ~emer v primeru manj{inske preiskave ta sklep ne more

biti sprejet v nasprotju z mnenjem manj{ine, na zahtevo katere je bila preiskovalna

komisija ustanovljena,

• z iztekom mandata Bundestaga (npr. primer Rauschenbach iz leta 1981), Pri ~emer

lahko Bundestag v naslednjem mandatu ustanovi novo preiskovalno komisijo z isto

nalogo (npr. podmorni{ka afera iz leta 1983)

• ali pa z zaklju~kom svojega dela in sestavo poro~ila, ki ga po{lje Bundestagu.

Poro~ilo je sestavljeno iz {tirih delov:

• opis poteka postopka,

• ugotovitve o dejstvih, ki jih je preiskovalna komisija sprejela na podlagi dokaznega

postopka,

• politi~na ocena teh ugotovitev,

• predlogi Bundestagu in zvezni vladi, s kak{nimi zakonskimi, strukturnimi ali admini-

strativnimi ukrepi bi se bilo treba odzvati na preiskanih problemskih podro~jih.
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Manj{ina, ki se ne strinja z mnenjem ve~ine v preiskovalni komisiji, lahko v poro~ilu

poda lo~eno odklonilno mnenje, in to glede kateregakoli dela poro~ila.

Poro~ilo se predlo`i Bundestagu, ki ga obravnava na plenumu. Formalnopravno se

preiskava kon~a s tem, ko Bundestag seznanijo s poro~ilom in sprejmejo predloge

komisije.

V praksi7 preiskovalne komisije ve~inoma pravo~asno, t.j. {e pred koncem mandata

Bundestaga, zaklju~ijo svoje delo in Bundestagu predlo`ijo kon~no poro~ilo. Politi~ne

in zakonodajne posledice teh preiskav se razlikujejo od primera do primera. Njihove re-

zulate predvsem mediji, ki zelo intenzivno spremljajo potek teh preiskav, ocenjujejo

zelo razli~no, deloma pozitivno deloma pa negativno. V nekaterih primerih so rezultati

teh preiskav spro`ili tudi kazenske postopke (npr. v primerih Flick in Nova domovina).

Za nosilce javnih funkcij izvedene parlamentarne preiskave nimajo neposrednih u~in-

kov, z izjemo mo`nosti odstavitve kanclerja. Morebitni kazenski pregon le-teh pa je v

rokah dr`avnega to`ilstva

Engels8 ugotavlja, da skeptiki vedno bolj postavljajo pod vpra{aj koristnost in u~inko-

vitost teh preiskovalnih komisij. Opozarjajo na to, da so imeli preiskovalni postopki le

izjemoma ustrezne kadrovske posledice. Poleg tega pa v zadnjem ~asu bolj redko pri-

haja do soglasno sprejetih zaklju~nih poro~il, zaradi ~esar se je mo~no raz{irilo stali{~e,

da se preiskave kon~ujejo zelo klavrno. Njihovi nasprotniki pa menijo, da u~inki parla-

mentarnih preiskav res niso pogosto izmerljivi, da pa so njihovi u~inki realni. @e sama z

ustavo predvidena mo`nost parlamentarne preiskave ima u~inke preventivne narave,

ki so v tem, da vlada in uprava parlamentu ne prikrivata nujnih informacij, prepre~uje

pa tudi nezakonitosti pri delovanju uprave in vlade. Poleg tega pa so prakti~ni u~inki

opazni `e med samim postopkom, saj preiskava spro{~a tak{en politi~en pritisk, da po-

stane ukrepanje udele`enih nujno potrebno.

7. Praksa

V praksi se preiskovalnih komisij kot oblike nadzora nad vlado poslu`uje predvsem

opozicija z namenom, da opozori na nepravilnosti v izvr{ilni sferi oblasti. V praksi se je

pokazalo, da so {iroke pravne mo`nosti za ustanovitev preiskovalne komisije pripeljale

do ustanovitve {tevilnih preiskovalnih komisij v Bundestagu.

Prva preiskovalna komisija je bila ustanovljena `e v prvem mandatnem obdobju po

vojni (1949 - 1953), in sicer v marcu 1950.
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Od leta 1949 do 1998 je bilo ustanovljenih 35 preiskovalnih komisij, torej pribli`no 3

preiskovalne komisije v enem mandatu, pri ~emer je bilo npr. v drugem mandatnem ob-

dobju po drugi svetovni vojni (1949-1953) ustanovljenih kar 9 preiskovalnih komisij.

Od tega dve preiskovalni komisiji svojega dela do konca mandata nista zaklju~ili (prei-

skava primera Rauschenbach iz leta 1981 sploh ni bila zaklju~ena, preiskava podmor-

ni{ke afere iz leta 1986 pa se je nadaljevala v naslednjem mandatnem obdobju). Dve

preiskavi pa formalno sploh nista bili zaklju~eni. V tem mandatnem obdobju, ki se je za-

~elo v oktobru 1998, {e niso ustanovili nobene preiskovalne komisije. Te so svoje delo

zaklju~ile v razli~no dolgih rokih, od najmanj 5 mesecev pa vse do 2 let in 8 mesecev,

povpre~no pa v 14 mesecih.

Avstrija9

Zvezni svet lahko ustanovi preiskovalno komisijo na podlagi 53. ~lena ustave iz leta

1920, podrobnej{e dolo~be o tem pa vsebuje poslovnik zveznega sveta.

Predlog za ustanovitev komisije lahko da vsak poslanec. Predlog vsebuje predmet

preiskave in ~lanstvo v komisiji. Sklep o ustanovitvi komisije je sprejet, ~e zanj glasuje

ve~ina navzo~ih poslancev, ob pogoju, da je navzo~ih vsaj tretjina vseh poslancev. ^e

tako zahteva petina poslancev, se morata razprava in glasovanje o predlogu opraviti na

dveh lo~enih sejah.

Mandat komisije na~eloma ni dolo~en, zvezni svet pa lahko ~asovno omeji njeno

delo. ^e je ta rok prekora~en, mora predsednik komisije o razlogih prekora~itve poro-

~ati zveznemu svetu, ki potem dolo~i nov rok, do katerega mu mora komisija predlo`iti

pisno poro~ilo. Poleg tega komisija preneha z delom ob koncu mandata parlamenta. ^e

ho~e nadaljevati z delom tudi v novem mandatu, mora tako odlo~iti zvezni svet.

Preiskovalna komisija ima enaka pooblastila kot kazensko sodi{~e. Pri~e in izvedenci

so se dol`ni odzvati vabilu komisije. V primeru, da pri~a ne pride na zasli{anje in svoje-

ga izostanka ne opravi~i, jo lahko privedejo s silo. Tudi ~lani vlade so lahko zasli{ani kot

pri~e. Javni uslu`benci brez dovoljenja nadrejenih ne smejo pri~ati, ~e bi s tem prekr{ili

dol`nost varovanja tajnosti. Sodi{~a in drugi dr`avni organi so dol`ni nuditi komisiji vso

pomo~ pri izvajanju dokazov. Vlada je na zahtevo komisije dol`na predlo`iti svojo

dokumentacijo.
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Ko je preiskava kon~ana, komisija izdela kon~no poro~ilo, ki vsebuje ugotovitve prei-

skave. Preiskovalna komisija lahko poda tudi politi~ne ocene in predloge. Poro~ilo

po{ljejo zveznemu svetu in ga objavijo. Zvezni svet potem sprejme odlo~itve, s katerimi

se izvr{ijo sklepi komisije. Poro~ilo zaradi svoje politi~ne narave nima nobenih nepo-

srednih pravnih posledic za nosilce javnih funkcij, v primeru pa, da njihova ravnanja

vsebujejo znake kaznivih dejanj ali disciplinskih kr{itev, pristojni organi pregona uve-

dejo ustrezne postopke. V praksi preiskovalne komisije praviloma zaklju~ijo svoje delo

{e pred koncem mandatnega obdobja zveznega sveta.

Od leta 1949 do 1990 je bilo ustanovljenih 15 preiskovalnih komisij. V dveh primerih

preiskava ni bila zaklju~ena. Prva preiskovalna komisija je bila ustanovljena `e leta

1921, zadnje pa v mandatnem obdobju 1986 - 1990, in sicer tri. Majhno {tevilo preisko-

valnih komisij je posledica dejstva, da slednje lahko ustanovijo le na podlagi ve~inske

odlo~itve zveznega sveta. Zato se vsaki~ znova odvija razprava o tem, ali ne bi tudi par-

lamentarni manj{ini dali pravico, da zahteva uvedbo parlamentarne preiskave.

Sekretariat komisije sestavljata dva svetovalca, eden od njiju pomaga predsedniku

komisije pri vodenju sej. Poleg tega je bil sprejet sklep, v skladu s katerim ima vsaka po-

slanska skupina, ki je zastopana v komisiji, pravico, da imenuje enega strokovnjaka, ki

se lahko udele`uje sej komisije. Pa tudi posamezne poslanske skupine imajo razli~no

velike skupine strokovnjakov za pripravo sej komisije in za obravnavo komisiji predlo-

`enega gradiva.

Belgija10

V 56. ~len belgijske ustave je dolo~eno, da imata oba domova parlamenta pravico us-

tanoviti preiskovalno komisijo. Podrobnej{e dolo~be glede preiskovalnih komisij vse-

buje zakon iz leta 1880.

Kot vse ostale odlo~itve, je predlog za ustanovitev preiskovalne komisije sprejet, ~e

zanj glasuje ve~ina poslancev.

Mandat komisije traja, dokler ne zaklju~i svojega dela ali dokler je parlament ne

razpusti.

Preiskovalna komisija ima enake pristojnosti kot preiskovalno sodi{~e v kazenskem

postopku. Lahko zasli{uje pri~e in postavlja izvedence, ki so se dol`ni odzvati vabilu

komisije. Prisilne ukrepe proti pri~am lahko komisija izvede le na podlagi odlo~be so-

di{~a. Pristojni ministri in sodi{~a so dol`ni komisiji nuditi vso pomo~ pri zbiranju doka-

zov, in to tudi v primeru, ~e so postopki, iz katerih izvirajo ti dokazi, v teku.
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Na koncu komisija pripravi poro~ilo o svojem delu, v katerem povzame svoje ugoto-

vitve. Na podlagi tega poro~ila potem parlament sprejme dolo~ene pravne in politi~ne

sklepe.

V parlamentarni praksi se ne ustanavlja veliko preiskovalnih komisij, v zadnjih letih

pa {tevilo le-teh nara{~a. Tako je bilo v obdobju 1985 - 1995 ustanovljeno sedem prei-

skovalnih komisij. Leta 1993 je parlament odlo~il, da lahko hkrati potekata le dve parla-

mentarni preiskavi.

Danska11

V danskem parlamentu obstajajo tri razli~ne oblike preiskovalnih komisij:

• "klasi~na" preiskovalna komisija, ki jo lahko parlament ustanovi na podlagi 51. ~lena

ustave; to pravico je parlament v tem stoletju uresni~il le dvakrat, in sicer v letih 1918

in 1945,

• ad hoc komisija, ki raziskuje specifi~no vpra{anje; tak{na komisija je bila ustanovljena

dvakrat, v letu 1971 (prou~evanje obve{~evalnih slu`b) in v letu 1994 (prou~evanje

ravnanja ministra, pristojnega za davke),

• stalni odbor, kateremu se lahko nalo`i preiskava dolo~ene zadeve; v praksi so odbori

trikrat dobili preiskovalne pravice in to v letih 1985, 1988 in 1993.

Predlog za ustanovitev komisije lahko da vsak poslanec. Komisija je ustanovljena, ~e

je za predlog glasovala ve~ina poslancev.

Mandat komisije traja, dokler slednja ne opravi svojega dela ali do izteka mandata

parlamentu.

"Klasi~na" preiskovalna komisija lahko zahteva informacije in dokumente od vlade in

zasebnikov. Ne more pa jih prisiliti v izro~itev, ampak lahko to dose`e le preko odlo~be

sodi{~a, vendar je posredovanje sodi{~a v praksi bolj izjemno. Ad hoc komisije in stalni

odbori lahko zahtevajo predlo`itev dokazov od vladnih uradnikov. Ministri so dol`ni

pomagati komisiji pri zbiranju dokazov, prav tako pa jih komisija lahko pozove k pri~a-

nju. V praksi ministri sodeljujejo s preiskovalnimi komisijami, saj jim v nasprotnem pri-

meru grozi glasovanje o nezaupnici.

Na koncu komisija pripravi poro~ilo o svojem delu in ga po{lje parlamentu. Na podla-

gi tega parlament opravi razpravo in sprejme dolo~ene ukrepe.

"Klasi~no" preiskovalno komisijo so torej v danskem parlamentu pa drugi svetovni

vojni ustanovili le enkrat. V praksi pa sodi{~a, ki opravljajo sodno preiskavo, ki se nana-
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{a na ministre, izdelajo poro~ilo o rezultatih preiskave in ga po{ljejo parlamentarni ko-

misiji za poslovnik, ki predlaga parlamentu sprejem dolo~enih ukrepov. Obi~ajno od-

bor predlaga le izrek kritike dolo~enemu ministru, enkrat pa je predlagal tudi izvedbo

postopka impeachmenta.12

Finska13

Finska je edina dr`ava med petnajsterico, ki nima pravnih pravil glede preiskovalnih

komisij. To pa {e ne pomeni, da parlament nima nobenih preiskovalnih pravic. Parla-

mentarni odbori imajo namre~ pravico, da vlado prisilijo k izro~itvi dolo~enih doku-

mentov, ki jih potrebujejo za razpravo. Predsednik vlade ali pristojni minister morata na

zahtevo odbora priskrbeti zahtevane dokumente brez zavla~evanja. Odbor lahko, ~e

meni da je to potrebno, na podlagi obravnave teh dokumentov, sprejme izjavo, ki jo na-

slovi na ministra.

Francija14

Pravno podlago za ustanovitev preiskovalnih komisij predstavlja pravilnik o organi-

zaciji delovanja obeh domov parlamenta iz leta 1958. Na podlagi tega pravilnika imata

oba domova parlamenta pravico ustanoviti preiskovalno komisijo.

Ta je ustanovljena, ~e je za predlog glasovala ve~ina poslancev senata oziroma nacio-

nalne skup{~ine.

Mandat komisije traja, dokler komisija ne opravi svojega dela, najkasneje pa {est me-

secev po ustanovitvi. To torej pomeni, da mora komisija svoje delo zaklju~iti najkasneje

v {estih mesecih. Poleg tega komisija zaklju~i svoje delo, ~e se o isti zadevi za~ne sodna

preiskava.

Najpomembnej{e pooblastilo komisije je mo`nost zasli{evanja vseh, katerih pri~anje

je lahko uporabno za potek preiskave. Vklju~uje tudi javne uslu`bence, ki pa za to po-

trebujejo dovoljenje. Dr`avni organi so dol`ni komisiji predlo`iti zahtevano dokumen-

tacijo, razen v primerih, ~e gre za dokumente zaupne narave iz razlogov nacionalne
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varnosti, obrambe ali zunanjih odnosov. Predsednik komisije lahko opravlja preisko-

valna dejanja tudi zunaj parlamenta. Komisija se pri izvajanju svojih pooblastil lahko za-

te~e tudi k prisilnim ukrepom. Odsotnost pri~e, zavrnitev pri~anja in nepredlo`itev zah-

tevane dokumentacije je kaznivo. Ustrezen postopek se za~ne na zahtevo predsednika

odbora.

Ob zaklju~ku komisija izda poro~ilo, v katerem povzame svoje ugotovitve in ocene.

Seveda pa v skladu z na~elom delitve oblasti izvr{itev zaklju~kov komisije le`i izven pri-

stojnosti le-te. Poro~ilo se objavi v glasilu tistega doma parlamenta, ki je ustanovil prei-

skovalno komisijo. ^e iz poro~ila izhaja, da ravanja dolo~enih oseb vsebujejo znake

kaznivih ravnanj, se lahko s tem seznani sodi{~e.

V praksi se zelo pogosto ustanavljajo preiskovalne komisije. Tako je bilo v teko~em

mandatu z za~etkom v sredini leta 1997 ustanovljenih sedem preiskovalnih komisij. Od

tega so {tiri `e zaklju~ile svoje delo, tri pa so {e v teku.

Prve preiskovalne komisije so v Franciji ustanovili `e v XIX. stoletju. Nobenega pravi-

la o {tevilu zaposlenih pri preiskovalni komisiji ni. Tako so npr. v eni od komisij, ki delu-

jejo v tem mandatu, zaposleni trije strokovni sodelavci in referent.

Gr~ija15

Pravica ustanoviti preiskovalno komisijo temelji na 68. ~lenu ustave, podrobneje pa je

urejena v poslovniku parlamenta.

Preiskovalno komisijo ustanovijo s sklepom parlamenta. Zanj mora glasovati ve~ina

prisotnih poslancev, kvorum pa zna{a dve petini vseh poslancev. ^e pa se predlaga us-

tanovitev preiskovalne komisije za prou~evanje zunanjih ali obrambnih zadev, je za

sprejem sklepa potrebna ve~ina vseh poslancev. V vsakem primeru pa mora imeti pred-

log za ustanovitev komisije podporo najmanj ene petine poslancev.

Mandat komisije dolo~i parlament, ko ustanovi komisijo. Seveda pa se lahko z odlo~i-

tvijo parlamenta podalj{a. V nobenem primeru ne more trajati dalj od mandata

parlamenta.

Preiskovalna komisija ima enaka pooblastila kot sodi{~e v kazenskem postopku.

Predsednik komisije ima vse pravice in obveznosti preiskovalnega sodnika, med prei-

skavo pa se dolo~ene naloge lahko prenesejo na posamezne ~lane komisije ali na sod-

nike. Komisija lahko zahteva predlo`itev dokumentacije od vlade in od pravnih oseb.

Lahko zasli{uje pri~e, postavlja izvedence in opravlja oglede na kraju samem.
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Zaklju~ki komisije se po{ljejo parlamentu.Na predlog petine poslancev se jih uvrsti na

dnevni red zasedanja parlamenta.

Irska16

Pravno podlago za ustanovitev preiskovalne komisije v obeh domovih parlamenta

predstavljata poslovnika obeh domov.

Preiskovalna komisija se ustanovi na podlagi odlo~itve ve~ine poslancev.

Mandat komisije je dolo~en v sklepu o njeni ustanovitvi. Vsak dom parlamenta lahko

dolo~i datum, do katerega mora preiskovalna komisija poro~ati parlamentu.

Pooblastila preiskovalne komisije so dolo~ena v sklepu o ustanovitvi. Praviloma lah-

ko komisija zasli{uje pri~e, postavlja izvedence in prou~uje listninske dokaze.Trenutno

komisija nima pravice uporabljati prisilnih sredstev pri izvr{evanju svojih pooblastil, saj

je ustavno sodi{~e predpis, ki ji je dajal to pravico, razveljavilo zaradi protiustavnosti. V

zakonodajnem postopku pa je predlog zakona, ki bo dal preiskovalni komisiji {ir{a

pooblastila v razmerju do pri~ in imetnikov dokaznega gradiva.17

Ob zaklju~ku komisija izdela poro~ilo o svojih ugotovitvah in ga po{lje parlamentu.

Slednji ni dol`an razpravljati o rezultatih opravljene preiskave.

Italija18

V 82. ~lenu italijanske ustave je dolo~eno, da lahko oba domova parlamenta ustanovi-

ta preiskovalno komisijo. Podrobneje je ta pravica urejena v poslovniku poslanske

zbornice in senata.

Preiskovalna komisija se ustanovi z odlo~itvijo poslanske zbornice ali senata. V prak-

si ve~ino komisij ustanovijo s posebnim zakonom.

Mandat komisije je lahko dolo~en na dva na~ina. Praviloma parlament dolo~i dol`ino

trajanja preiskave ali pa dolo~i datum, do katerega mu mora komisija predlo`iti poro~i-

lo. ^e je komisija ustanovljena z zakonom (npr. preiskovalna komisija za prou~evanje

pojava mafije), njen mandat z razpustom parlamenta ne preneha, ampak nadaljuje delo

v novem mandatu, po mo`nosti v novi sestavi.

Preiskovalna komisija ima enaka pooblastila kot sodi{~e. Ima dostop do vseh potreb-

nih dr`avnih dokumentov, z izjemo strogo zaupnih, pri ~emer morajo dokumente v
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zvezi z organiziranim kriminalom kljub zaupnosti na zahtevo komisiji izro~iti. Dr`avni

organi in sodi{~a so dol`ni sodelovati s komisijo, javni uslu`benci so lahko zasli{ani kot

pri~e. Poleg tega lahko komisija opravlja tudi oglede izven zgradbe parlamenta, pred

tem pa mora o tem obvestiti predsednika senata oziroma poslanske zbornice.

Komisija zaklju~i svojo preiskavo s sprejemom {tevilnih sklepov, ki so objavljeni v

Uradnem listu Republike Italije.

Luksemburg19

Pravno podlago za ustanovitev preiskovalne komisije predstavlja 64. ~len ustave, po-

drobnej{a organizacijska in proceduralna pravila pa vsebuje poslovnik parlamenta.

Parlamentarno komisijo ustanovijo s sklepom parlamenta.

Mandat komisije traja, dokler ne zaklju~i svojega dela ali dokler jo parlament ne raz-

pusti. Delo komisije prekinejo ob koncu letnega zasedanja, razen ~e parlament ne odlo-

~i druga~e.

Preiskovalna komisija ima enaka pooblastila kot preiskovalni sodnik v kazenskem

postopku.Komisija lahko zasli{uje pri~e, po potrebi tudi pod prisego. Tudi vladni in

drugi javni uslu`benci so dol`ni pri~ati, vendar morajo v ve~ini primerov dobiti dovolje-

nje za to. Seveda pa ne morejo biti zasli{ani pod prisego, ~e so sami preiskovanci oziro-

ma predstavniki subjekta, ki je predmet preiskave. Na drugi strani imajo vse osebe, ka-

terih dejanja so predmet preiskave, pravico do zasli{anja pred komisijo.

Ob zaklju~ku dela komisija izdela poro~ilo, v katerem povzame svoje ugotovitve in

poglede ter ga po{lje parlamentu. Poro~ilo nima neposrednega pravnega u~inka, lahko

pa spro`i pomembne politi~ne posledice. Deli poro~ila, ki vsebujejo dokaze o storjenih

kaznivih dejanjih, po{ljejo dr`avnemu to`ilstvu, ki ukrene vse potrebno za kazenski

pregon.

Nizozemska20

V 70. ~lenu ustave je dolo~ena pravica parlamenta do preiskave. Na podlagi te do-

lo~be je bil `e leta 1850 sprejet zakon o parlamentarni preiskavi. Preiskavo opravlja stal-

ni odbor parlamenta ali pa ustanovijo preiskovalno komisijo.

Predlog za ustanovitev komisije lahko da vsak poslanec ali odbor. Vsebovati mora

predmet preiskave in po mo`nosti tudi seznam pri~ in izvedencev, ki bodo zasli{ani, ter
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biti obrazlo`en. Sklep o ustanovitvi sprejme spodnji oziroma zgornji dom parlamenta.

Objavljen je v uradnem listu.

Mandat komisije je dolo~en s sklepom o ustanovitvi, oba domova parlamenta pa ga

lahko podalj{ata.

Preiskovalna komisija ima {iroka pooblastila. Kot pri~e lahko zasli{i vse nizozemske

dr`avljane in rezidente. Oseba, ki se ne odzove vabilu na zasli{anje, je lahko kaznovana

z denarno kaznijo, lahko pa se jo tudi priprejo. Krivo pri~anje je kaznivo. Komisija ima

dostop do vseh potrebnih dokumentov, ta pravica ni omejena, edina izjema so tisti

zaupni dokumenti, katerih zaupnost je dolo~ena v korist varovanja nacionalnih

interesov.

^e parlament zahteva, mora komisija izdelati kon~no poro~ilo, ki ga po{lje parlamen-

tu. Sklepi komisije so javni in posledi~no izzovejo precej{nji politi~ni pritisk. Imajo po-

memben vpliv na bodo~e politi~no in zakonodajno delo parlamenta.

Portugalska21

Parlamentarna komisija se lahko ustanovi na podlagi 181. ~lena ustave, podrobnej{e

dolo~be pa vsebuje zakon iz leta 1993 in poslovnik parlamenta.

Predlog za ustanovitev komisije lahko da desetina poslancev, poslanska skupina,

parlamentarni odbor, politi~na stranka ali vlada. V teh primerih komisijo ustanovijo, ~e

tako odlo~i parlament. ^e pa da predlog petina vseh poslancev, jo morajo ustanoviti, s

tem da ima vsak poslanec v enem mandatu pravico podpreti le en predlog za ustanovi-

tev komisije.

Mandat komisije je dolo~en s sklepom o ustanovitvi komisije. Najdalj{i rok za izvedbo

preiskave traja 180 dni. Na podlagi utemeljene pro{nje komisije lahko plenum podalj{a

ta rok za dodatnih 30 dni, predvsem zato, da se izdela kon~no poro~ilo in osnutek

deklaracije.

Preiskovalna komisija ima vsa pooblastila, ki jih ima sodi{~e. Za pomo~ v preiskavi

lahko zaprosijo tudi policijo, ki je pristojna za kazenske preiskave. Komisija lahko od

vlade in zasebnikov zahteva informacije in dokumente. Slednje ji morajo izro~iti v dese-

tih dneh, samo v utemeljenih primerih se lahko ta rok podalj{a. Izro~itev dokumentov

se lahko zavrne samo iz razloga varovanja uradne tajnosti.Komisija lahko zasli{i kogar-

koli, vklju~no z vladnimi in drugimi javnimi uslu`benci.

Kon~no poro~ilo in osnutek deklaracije sta objavljena v parlamentarnem uradnem li-

stu in uvr{~ena na dnevni red seje parlamenta.
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[panija22

Pravno podlago za ustanovitev preiskovalne komisije predstavlja 76. ~len ustave iz

leta 1978, podrobnej{e dolo~be o oblikovanju, delovanju in pristojnostih te komisije pa

vsebujeta poslovnika obeh domov parlamenta.

Senat lahko ustanovi preiskovalno komisijo na predlog vlade ali 25 senatorjev, ki ne

smejo pripadati isti poslanski skupini. Kongres pa lahko ustanovi tak{no komisijo na

predlog vlade, dveh poslanskih skupin ali petine poslancev.

Mandat si komisija dolo~i sama. V vsakem primeru pa preneha s potekom mandata

parlamenta.

Dejavnost preiskovalne komisije je za~rtana z delovnim programom, v katerem so na-

vedeni vsi ukrepi, ki jih komisija namerava izpeljati. O teku preiskave je komisija dol`na

ves ~as obve{~ati predsednika senata oziroma kongresa. Komisija lahko zasli{uje fi-

zi~ne in pravne osebe, slednje seveda preko predstavnikov. Vsi {panski dr`avljani in

tujci, ki prebivajo v [paniji, so se dol`ni odvzvati vabilu na zasli{anje in pri~ati. Ista ob-

veznost velja tudi za javne uslu`bence. Komisija lahko zahteva od dr`avnih organov

izro~itev dokumentov. Zahtevo za to podpi{e predsedik senata oziroma kongresa. V se-

natu pa velja omejitev, v skladu s katero se lahko zahteva izro~itev dokumentov le, ~e s

tem sogla{a tretjina senatorjev.

Komisija izdela o svojem delu poro~ilo z zaklju~ki in ga po{lje ustreznemu domu par-

lamenta, ki o njem razpravlja na plenarnem zasedanju. Lahko ga objavijo v {panskem

uradnem listu. Ustava v 76. ~lenu dolo~a, da se, ~e je potrebno, rezultati preiskave (torej

poro~ilo) po{ljejo tudi dr`avnemu to`ilstvu, ki sprejeme potrebne odlo~itve.

Prvo23 preiskovalno komisijo so ustanovili leta 1978. Pri komisiji je obi~ajno zaposlen

en strokovni sodelavec, ki je pravni svetovalec, in eden do dva referenta. Po potrebi

lahko zaposlijo {e enega do dva strokovna sodelavca. Od leta 1978 pa do danes je bilo v

spodnjem domu parlamenta ustanovljenih 25 preiskovalnih komisij, v zgornjem domu

pa 28. Poleg tega je bilo ustanovljenih {e 7 preiskovalnih komisij, ki so jih sestavljali po-

slanci obeh domov. V tem mandatu deluje ena preiskovalna komisija v zvezi s terori-

sti~no dejavnostjo.
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[vedska24

V {vedskem parlamentu ne poznajo klasi~nih preiskovalnih komisij. Nekaj pristojno-

sti preiskovalnih komisij imajo stalni odbori parlamenta, ki lahko opravljajo zasli{anja.

Poseben polo`aj ima odbor za ustavo, ki je pristojen med drugim tudi za prou~evanje

dela ministrov. V ta namen ima odbor dostop do vseh zapisnikov glede odlo~itev, ki jih

sprejme kabinet, in do vseh ostalih dokumentov, vklju~no z zaupnimi. Odbor lahko

proti ministru spro`i tudi pravni postopek v skladu s zakonom o kazenskem postopku.

Preiskava se ponavadi za~ne z zahtevo, naslovljeno na vlado, da naj poda dolo~eno

pisno izjavo. Nadaljnje informacije priskrbi sekretariat odbora, javne ustanove, opravijo

pa tudi zasli{anja.

Nadzorovanje v tej obliki poteka celo leto in se zaklju~i v maju, ko odbor pripravi po-

ro~ilo in ga po{lje parlamentu. Lanskoletno poro~ilo je vsebovalo okoli 1100 tipkanih

strani, od tega je 300 strani odpadlo na zasli{anja. O tem poro~ilu opravijo enodnevno

razpravo, ki lahko pripelje ne le do kritike ministrov, ampak celo do glasovanja o

nezaupnici.

Zdru`eno kraljestvo25

Ustanovitev preiskovalne komisije ureja poslovnik parlamenta. @e uvodoma moramo

povedati, da v Angliji preiskovalne komisije niso, tako kot v ostalih dr`avah, institut

nadzora parlamenta nad vlado. Od leta 1921 namre~ nepravilnosti s strani vlade razi-

skuje t.im. preiskovalno sodi{~e (Tribunals of Inquiry), ki ga sestavljajo pravniki in je

neodvisno od parlamenta. S tem dose`ejo, da se preiskave vodijo neodvisno od kakr-

{nihkoli politi~nih vplivov. Tako so preiskovalne komisije, ki jih ustanovi parlament,

namenjene prou~evanju dejstev, na podlagi katerih potem prihaja do raznovrstnih par-

lamentarnih pobud.

Komisija svoje delo zaklju~i s poro~ilom, ki ga po{lje parlamentu. Le-ta ni dol`an raz-

pravljati o sklepih komisije, praksa pa je, da vlada odgovori na to poro~ilo in se potem

opravi razprava o odgovoru vlade.
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III. ZAKLJU^EK

Glede na navedeno lahko povzamemo, da ima parlament v ve~ini dr`av Evropske

unije pravico, da ustanovi preiskovalno komisijo v zadevah javnega pomena. Komisijo

praviloma ustanovijo na podlagi ve~inske odlo~itve parlamenta z izjemo Nem~ije, kjer

`e ustava zagotavlja parlamentarni manj{ini pravico do ustanovitve preiskovalne komi-

sije. Mandat komisije dolo~a sklep o ustanovitvi le-te, praviloma pa preneha z iztekom

mandata parlamentu. Le v Franciji in na Portugalskem je dolo~eno, da mora komisija

svoje delo zaklju~iti najkasneje v {estih mesecih oziroma 180 dneh. V ve~ini dr`av so

pooblastila komisije enaka pooblastilom preiskovalnih sodnikov v kazenskem postop-

ku, pri ~emer so prisilni ukrepi, s katerimi se neposredno posega v ~lovekove pravice, v

pristojnosti sodi{~. Ob zaklju~ku svojega dela komisija izdela kon~no poro~ilo, v kate-

rem povzame svoje ugotovitve in predlaga sprejem dolo~enih sklepov, in ga predlo`i

parlamentu, ki ga potem obravnava ter sprejme ali zavrne. Poro~ilo ima predvsem poli-

ti~ni pomen, zato na njegovi podlagi nosilce javnih funkcij, katerih ravnanja so bila

predmet preiskave, ne zadenejo neposredno pravne posledice. Rezultati preiskav lah-

ko spro`ijo kazenske in druge postopke proti njim, kar pa je vseh dr`avah v pristojnosti

dr`avnih to`ilstev in kasneje sodi{~. Politi~ne posledice poro~ila zaradi javnosti pome-

nijo precej{en pritisk na parlament, da sprejme ustrezne ukrepe. [tevilo uvedenih par-

lamentarnih preiskav je odvisno predvsem od tega, kdo ima pravico predlagati uvedbo

preiskave, kar v praksi pomeni, da jih je veliko v tistih dr`avah, kjer morajo preiskoval-

no komisijo ustanoviti tudi na zahtevo manj{ine (npr. Nem~ija) in precej manj v tistih dr-

`avah, kjer jo ustanovijo le na podlagi ve~insko sprejete odlo~itve (npr. Avstrija). To tudi

ka`e, da je namen preiskovalnih komisij predvsem nadzor parlamentarne opozicije nad

ravnanji vlade in uprave.
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Delovanje politi~nih strank v prostorih parlamenta*

Geslo: Parlament; Politi~na stranka;

I. UVOD

Delovanje politi~nih strank je temeljnega pomena za sodobno demokracijo, saj imajo

stranke pomembno vlogo pri oblikovanju politi~ne volje. Praviloma sta njihova vloga in

pomen vsaj okvirno opredeljena v pravnih aktih sodobnih demokrati~nih dr`av - v us-

tavah in zakonih.

V Sloveniji delovanje politi~nih strank ureja zakon o politi~nih strankah (Uradni list

RS, {tev. 62/94). Zakon v 1.~lenu opredeljuje politi~ne stranke kot zdru`enje dr`avlja-

nov, ki uresni~ujejo politi~ne cilje z demokrati~nim oblikovanjem politi~ne volje dr`av-

ljanov, s predlaganjem kandidatov na parlamentarnih, predsedni{kih in lokalnih voli-

tvah. (Povzeto po zakonu o politi~nih strankah, Uradni list RS, {t. 62/94))

V 3. ~lenu zakon dolo~a, kdaj in kje politi~na stranka ne sme delovati. V drugem od-

stavku 3. ~lena politi~nim strankam prepoveduje delovanje oziroma ustanavljanje orga-

nizacijskih oblik v gospodarskih dru`bah, v zavodih in drugih organizacijah ter v dr`av-

nih organih. (Drugi odstavek 3.~lena zakona se glasi: "Stranka ne sme delovati oziroma

ustanavljati svojih organizacijskih oblik v gospodarskih dru`bah, v zavodih in drugih

organizacijah ter v dr`avnih organih.";Uradni list RS, {t. 62/94, stran 3402;)

Pred nedavnim se je v praksi delovanja Dr`avnega zbora Republike Slovenije pojavilo

vpra{anje, ali lahko politi~ne stranke svojo dejavnost (npr. sklici tiskovnih konferenc,

sestankov organov strank ipd.) opravljajo v prostorih dr`avnega zbora. O tem obstajajo

razli~na mnenja in razlage.

Raziskovalni sektor je na podlagi naro~ila pripravil primerjalni pregled za nekaj

evropskih dr`av o delovanju politi~nih strank v prostorih parlamentov, kak{ne so obli-

ke delovanja ter pod kak{nimi pogoji potekajo. Omejili smo se na naslednje dr`ave:

Nem~ijo, Italijo, Finsko in ^e{ko. Parlamentom omenjenih dr`av smo poslali naslednja

vpra{anja:

• ali lahko politi~ne stranke delujejo v parlamentarnih zgradbah oziroma natan~neje,

ali lahko v prostorih parlamenta organizirajo strankarsko dejavnost kot npr. tiskovno
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konferenco stranke, sestanke strankinih organov ipd? Kot dejavnost politi~nih strank

v tem primeru ni mi{ljeno delovanje poslanskih skupin.;

• kateri akti, pravila oziroma telesa odlo~ajo o dovoljenju za uporabo parlamentarnih

prostorov, v kolikor lahko politi~ne stranke opravljajo tovrstne politi~ne aktivnosti v

stavbah parlamenta?

Iz dobljenih pisnih in ustnih odgovorov smo sestavili primerjalni pregled, ki je prika-

zan v nadaljevanju.

II. PRIMERJALNI PREGLED

Nem~ija

Uporaba parlamentarnih zgradb oziroma delovanje politi~nih strank v parlamentu si-

cer ni urejeno z zakonom, vendar pa je v pristojnosti predsednika parlamenta, da izvaja

upravljanje s parlamentarnimi stavbami in nadzor nad njimi. Pravila o hi{nem redu do-

lo~ajo, da predsednik parlamenta odlo~a o tem, kdaj in katere organizacije lahko upo-

rabljajo parlamentarne prostore. Predsednik pri tem upo{teva priporo~ila Sveta stare{in

(Ältestenrat), da so parlamentarne stavbe, zlasti pa {e plenarna dvorana, rezervirane

zgolj za delo parlamenta in njegovih delovnih teles. Izjemoma se staro plenarno dvora-

no lahko odda v uporabo za razli~ne dogodke, ki jih organizirajo ~lani predsedstva

Bundestaga, ~e to ni v nasprotju z demokrati~nim konsenzusom v parlamentu.(V odgo-

voru nem{kega parlamenta so kot primer navedeni naslednji mo`ni dogodki, ki se lah-

ko odvijajo v stari plenarni dvorani: sestanek zdru`enja biv{ih poslancev, sre~anje par-

lamentarnih raziskovalnih slu`b. V plenarni dvorani potekajo zasedanja Bundestaga in

Bundesrata, v njej so pogosto sprejemi uradnih gostov Bundestaga, zlasti nagovori go-

stov, namenjeni poslancem.)

Stare plenarne niti nove dvorane kakor tudi ostalih prostorov Bundestaga politi~ne

stranke ne morejo uporabiti, kar pa ne velja za poslanske skupine.

Politi~ne stranke lahko uporabljajo druge javne stavbe, lastne prostore in zasebne lo-

kacije (npr. konferen~ne centre ipd).

Italija

Podobno kot v Nem~iji tudi v Italiji uporaba parlamentarnih prostorov ni zakonska

materija. Tudi pravila o hi{nem redu ne govorijo o tem. Vendar v poslanski zbornici ob-
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staja dolo~ena praksa, ki dopu{~a nekatere dejavnosti politi~nih strank v prostorih po-

slanske zbornice (2-3 prostori, ki jih lahko uporabljajo za tiskovne konference). Obsto-

je~o prakso spo{tujejo vse politi~ne stranke in znotraj parlamenta ne organizirajo dru-

gih strankarskih aktivnosti (npr. sestankov organov strank, kongresov ipd.).

Pro{njo za uporabo dvorane naslovijo na predsednika poslanske zbornice, ki o tem

odlo~i. Praviloma je odlo~itev pozitivna. Samo izpeljavo aktivnosti, povezanih s tiskov-

nimi konferencami, pa s strani poslanske zbornice izvede oddelek, ki skrbi za varnost

znotraj parlamenta (rezervacija sobe, varnost).

Finska

Politi~ne stranke lahko v parlamentu organizirajo razli~na sre~anja, in sicer predvsem

v prostorih, ki so namenjeni politi~nim strankam in v plenarni dvorani. Zaradi varnost-

nih razlogov ta sre~anja ne morejo biti odprta za javnost. Za uporabo prostorov parla-

menta, ki je v lasti dr`ave, potrebujejo politi~ne stranke posebno dovoljenje direktorja

parlamenta. Dovoljenje se lahko da v primeru, da se teh sre~anj lahko udele`ijo tudi po-

slanci. Dovoljenje pa lahko pridobijo tudi organi politi~nih strank.

^e{ka

Delovanje politi~nih strank v parlamentarnih prostorih ni urejeno s posebnim predpi-

som, ustaljena pa je praksa, ki se je dr`ijo vsi, ki jih zadeva. Uporabo prostorov odreja

predsednik parlamenta in pri tem upo{teva nepisana pravila, da so prostori namenjeni

predvsem za delo parlamenta, njegovih delovnih teles in poslanskih skupin, lahko pa

jih na pro{njo oddajo tudi za delo politi~nih strank - za tiskovne konference, seminarje,

ki pa so organizirani na pobudo poslancev.

III. ZAKLJU^EK

Prevladujo~e na~elo pri uporabi parlamentarnih prostorov v anketiranih evropskih

dr`avah je, da so ti prostori namenjeni predvsem delu parlamenta in njegovih delovnih

teles ter poslanskih skupin. Drugi zainteresirani uporabniki (mi{ljene predvsem poli-

ti~ne stranke) v na~elu sicer lahko uporabijo prostore, vendar o tem praviloma odlo~ajo

predsedniki parlamentov oziroma je dolo~eno s hi{nim redom. Politi~ne stranke se le

redko odlo~ijo svoje aktivnosti izvajati v parlamentarnih stavbah (ob~asno tiskovne
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konference, ki so vsebinsko povezane z delom v parlamentu, npr. na ^e{kem tudi se-

minarji na pobudo poslancev).

VIRI:
1. Odgovori na vpra{anja; Kari T. Ahonen, Director of Administration, Parliament of Finland; 21.1.1999,

22.1.1999;

2. Odgovori na vpra{alnik; Deutscher Bundestag, Parlamentarische Dienste - Fachbereich Parlament-

srecht,Bonn, 26.1.1999;

3. Odgovori na vpra{anja - po telefonu; Rim, 21.1.1999;

4. Odgovori na vpra{anja - po telefonu; Praga,1.2.1999;

5. Zakon o politi~nih strankah, (Uradni list RS, {t. 62/94);
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Ravnanje z dokumenti

in informacijami zaupne narave

(kratek prikaz normativne ureditve

v Sloveniji in v Zvezni republiki Nem~iji)*

Geslo: Zaupna gradiva

I. UVOD

Tako kot v nekaterih drugih evropskih dr`avah (npr. v Avstriji, na Nizozemskem in

Finskem) ravnanje z dokumenti in informacijami zaupne narave tudi v Sloveniji ureja

KAZENSKI ZAKONIK (UL {t.63 - 13. oktober 1994). Podrobneje ga dolo~ajo ~leni {t. 266

(Izdaja uradne tajnosti, str. 3488), 282 (Izdaja voja{ke tajnosti, str. 3490) in 359 (Izdaja

dr`avne tajnosti, str. 3499). V {ir{i sklop dolo~il, ki govorijo o tajnih gradivih in podat-

kih, pa bi lahko uvrstili tudi ~lene {t. 150 (Kr{itev tajnosti ob~il), 151 (Nedovoljena obja-

va zasebnih pisanj), 153 (Neupravi~ena izdaja poklicne skrivnosti) in 154 (Zloraba

osebnih podatkov) (vse ibid. str. 3474). Poleg tega sta ministrstvo za notranje zadeve in

ministrstvo za obrambo to podro~je uredila {e s posebnimi predpisi: Za delo s podatki,

ki jih upravlja ministrstvo za notranje zadeve, velja PRAVILNIK, ki na podlagi zakona o

varstvu osebnih podatkov podrobneje opredeljuje vrste tajnosti (dr`avna tajnost, urad-

na tajnost), stopnje zaupnosti (strogo zaupno, zaupno, interno), ukrepe in postopke za

varovanje, odgovornost za njihovo izvajanje ter nadzor nad izvajanjem varnostnih ukre-

pov (UL {t.8 - 12. februar 1993, str 328-331). Posebni ukrepi za varovanje dokumentov

in drugih zapisov, ki so dolo~eni kot obrambna-dr`avna skrivnost, oziroma voja{ka ali

uradna skrivnost s stopnjo "strogo zaupno", pa se izvajajo v skladu z NAVODILOM na

podlagi zakona o obrambi (UL {t.38 - 10 julij 1993).

Navedbe, ki so se pojavile v tisku (Mladina {t. 16, 21. april 1998, str. 22-23), da kazni za

razkritje tajnih dokumentov - nasprotno kot v ve~ini evropskih dr`av - v Sloveniji grozi-

jo zgolj novinarjem, ne pa tudi poobla{~enim uradnikom, niso resni~ne. Za vse navede-

na dolo~ila velja, da je glavni nosilec odgovornosti uradna ali druga oseba, ki tajne za-
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deve sporo~a ali izro~a v nasprotju s svojimi dol`nostmi. V primerih izdaje uradne in vo-

ja{ke tajnosti, ter pri kr{itvi tajnosti ob~il pa tudi oseba, ki do njih pride na protipraven

na~in in jih brez dovoljenja uporabi ali javno objavi.

Dr`avni zbor RS ima pravila za ravnanje z zaupnimi gradivi {e najbolj podrobno do-

lo~ena, njihova klasifikacija pa je usklajena z zgoraj navedenimi predpisi in dolo~bami.

^eprav je delo DZ na~eloma javno, saj mora v skladu 314. ~lenom Poslovnika DZ RS

javnost obve{~ati o njem, je v 316. ~lenu dolo~eno, da "javnosti niso dostopni dokumen-

ti in gradivo dr`avnega zbora, ki so zaupne narave" ter da "poslanec javnosti ne sme

sporo~iti podatkov iz dokumentov in gradiva, ki so zaupne narave". Vrste tajnosti in

stopnje zaupnosti ter ravnanje z njimi podrobneje dolo~ata PRAVILNIK O RAVNANJU Z

GRADIVI ZAUPNE NARAVE (pre~i{~eno besedilo 29.5.1990) in NAVODILO O

PISARNI[KEM POSLOVANJU Z GRADIVI ZAUPNE NARAVE (4.5.1993). Bistvo teh pred-

pisov je v tem, da se z ustrezno oznako in postopkom zagotovi njihovo ustrezno varo-

vanje. V skladu z njimi se gradiva zaupne narave glede na vrsto tajnosti razvr{~ajo v ka-

tegorije: 1) dr`avna tajnost, 2) uradna tajnost in 3) voja{ka tajnost, gradiva, ki so urad-

na ali voja{ka tajnost pa se glede na stopnjo {e dodatno razvr{~ajo na 1) strogo zaupna,

2) zaupna in 3) gradiva za interno uporabo. Gradiva, ki so ozna~ena z ozna~bo "po-

slovna tajnost - zaupno," se obravnavajo kot "uradna tajnost - zaupno", ~e pristojni de-

lavec o tem ne odlo~i druga~e.

^e klasifikacijo zaupnega gradiva DZ RS primerjamo z nekaterimi predpisi dr`av ~la-

nic Evropske unije, ugotovimo, da obstajajo v poimenovanju dolo~ene razlike, ki bi ob

debesednem prevodu lahko privedle do nesporazumov. Tako se denimo oznaka

- 1) streng geheim ali v dobesednem prevodu strogo zaupno (ang. top secret) po po-

slovniku nem{kega parlamenta uporablja na gradivu najvi{je stopnje zaupnosti, katere-

ga izdaja bi lahko ogrozila obstoj Zvezne republike Nem~ije ali njenih de`el. Oznaka

- 2) geheim ali zaupno (ang. secret) se uporablja na gradivih, ki bi v nepoobla{~enih

rokah lahko ogrozila varnost ZRN ali njenih de`el, resno {kodovala njihovim interesom

oziroma ugledu ali pa predstavljala bistveno prednost za tujo dr`avo.

Za te vrste gradiv je v DZ RS v uporabi oznaka tajnost.1) dr`avna tajnost ozna~uje ti-

sta gradiva, katerih odkritje bi lahko imelo hude posledice za varnost in obrambo dr`a-

ve, oznaka 2) uradna tajnost se uporablja na gradivih, katerih odkritje bi imelo hude

posledice za obrambne, politi~ne ali gospodarske koristi RS, z oznako 3) voja{ka taj-

nost pa so ozna~eni podatki o oboro`enih silah, njihovih na~rtih in pripravah, sredstvih

oboro`itve in voja{ki opremi, o voja{kih objektih in podobno, za katere se oceni, da bi

njihovo razkritje lahko imelo {kodljive posledice za oboro`ene sile in njihove priprave

za obrambo dr`ave. Glede na stopnjo zaupnosti se jim nato dodajo {e oznake 1) strogo

zaupno, 2) zaupno ali 3) interno. Zadnji oznaki sta primerljivi z nem{kima:
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- 3) VS-vertraulich oziroma zaupno (ang. confidential) ter

- 4) VS-Nur für den Dienstgebrauch oziroma interno (ang. restricted).

PRILOGA K PORO^ILU
O RAVNANJU Z DOKUMENTI IN INFORMACIJAMI ZAUPNE

NARAVE

I. UVOD

[tudijski obisk nem{kega parlamenta, na katerem smo se ~lani raziskovalnega sektor-

ja mudili med 10. in 28. majem 1998, je bil prilo`nost, da se podrobneje seznanimo tudi

ravnanjem z zaupnimi gradivi v nem{kem parlamentu in da ga primerjamo s pravili

Dr`avnega zbora RS. Z gospodom Fürschom, poobla{~encem nem{kega parlamenta za

ravnanje z zaupnimi gradivi, sva se na posebnem sestanku pogovarjala ga. Nata{a Glav-

nik in dr. Sa{o Gazdi}. Informacije, ki sva jih dobila ob tej prilo`nosti, koristno dopol-

njujejo poro~ilo na to temo z dne 30.4.1998 in so pomembne tudi za dokumentacij-

sko-knji`ni~ni oddelek dr`avnega zbora, ki ga je zastopala ga. Glavnik.

II. ZADEVA

Prva in najpomembnej{a razlika med slovensko in nem{ko ureditvijo je, da zasedanja

odborov (kjer se dogaja ve~ina razprav, saj so predlogi zakonov, ko so predlo`eni v

drugo branje, `e skoraj popolnoma usklajeni) niso javna (glej 69. in 73. ~len poslovnika

nem{kega parlamenta). To pomeni, da tudi zapisniki vseh odborov {tejejo za zaupne

dokumente, ki postanejo javni {ele po preteku dveh mandatnih obdobij (mandatnega

obdobja, v katerem so o kaki zadevi razpravljali in {e naslednjega). Na ta na~in sku{ajo

poslancem ponuditi ~im ve~ prostora za usklajevanje, sklepanje kompromisov, kar po-

sledi~no pomeni tudi ve~jo u~inkovitost parlamenta.

Kljub temu se v odborih za zunanje zadeve in za obrambo vodi posebna vrsta zapisni-

ka. Hrani se le po en tak dokument, vse ostale vrste zapisov (diskete, tonski zapisi...) pa

uni~ijo neposredno po tem, ko je zapisnik sestavljen. Arhiv za dokumente, ki so oz-

na~eni s streng geheim ali geheim (za te vrste gradiv je v DZ RS v uporabi oznaka taj-

nost) se vodi lo~eno od splo{nega arhiva, kjer so poleg javnih gradiv shranjeni tudi do-

kumenti z oznako VS-vertraulich ali VS-Nur für den Dienstgebrauch (za kar pri nas
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uporabljamo oznako interno). V skladu z 9. ~lenom navodila (Verschlußsachenanwei-

sung, str. 5) postanejo najbolj tajna gradiva javna najkasneje po preteku 30 let, vendar se

ta doba lahko podalj{a {e za 30 let, ~e pristojno ministrstvo ne sporo~i, da z njih umikajo

oznako tajnost.

Parlament le redko sam ozna~i kak dokument kot zaupen. Ponavadi mu stopnjo

zaupnosti pripi{e ministrstvo, v primeru gospodarskih podatkov pa ta, ki daje informa-

cije, dolo~i, pod katero oznako naj ga razvrstijo oziroma, kako strogo naj ga ~uvajo.

Selekcijo zaupnih dokumentov opravijo ob koncu vsakega mandatnega obdobja. Za

tista gradiva, ki so kot zaupna ozna~ena s strani parlamenta (npr. zapiski s sej odborov),

lahko tedaj predsednik parlamenta odlo~i, da se sname oznako o zaupnosti. To stori na

predlog poobla{~enca, ki se predhodno posvetuje s predsednikom pristojnega odbora.

Poobla{~enec za varovanje tajnih podatkov ne skrbi zgolj za to, da se spo{tujejo pra-

vila o ravnanju z zaupnimi gradivi, temve~ je v njegovi pristojnosti tudi, da razi{~e, od

kod so zaupni podatki pri{li v javnost ali nepoobla{~ene roke (~e se je to zgodilo) ter

izda nalog za sodni pregon. Da bi bila tajna gradiva ~im bolje varovana in bi bilo more-

bitnim kr{ilcem zaupnosti ~im la`e pripisati odgovornost, je interni nadzor nad njimi

zelo strog. Vsi tajni dokumenti se hranijo v posebni sobi in ~e `eli poslanec ali kak drug

sodelavec parlamenta (npr. sekretar pristojnega odbora) dolo~en tajni dokument pre-

brati, ga mora brati v tej sobi. ^e je zavzetih ve~, morajo priti vsi hkrati in v tem primeru

se zanje naredi ve~ kopij. Oblika teh uradnih kopij je opisana v Verschlußsachenanwei-

sung (priloga 2) in je taka, da jo je zelo te`ko ponarediti. O tem, kdo in kdaj je bral doku-

mente, se vodi zapisnik, ~e pa si je kdo delal izpiske, se v zapisniku tudi zabele`i, katere

dele si je ta oseba prepisala. ^eprav se tajnih gradiv praviloma ne sme odna{ati iz sobe,

je v izjemnih primerih (kadar gre npr. za obravnavo na odboru) dovoljeno tudi to. Tudi

v tem primeru se naredi zapisnik o vsem, kar je bilo iz tajnega besedila povedanega ali

prebranega, zabele`i se, kdo je bil na zasedanju prisoten in kak{ne zapiske si je delal.

Dokument mora biti {e isti dan do 17. ure vrnjen v sobo, kjer hranijo tajne dokumente.

Hi{o lahko zapusti zgolj v primeru, da gre za komunikacijo s pristojnim ministrstvom,

kjer veljajo enaka pravila.

Navodilo o ravnanju z zaupnimi gradivi je po naro~ilu vlade dejansko izdelalo mini-

strstvo za notranje zadeve, s prehodnimi dolo~bami pa je njihova veljavnost prenesena

tudi na parlament.

VIRI IN PRILOGE:
1. ~lanek; Uradniki - izdajalci, Igor Mekina, Mladina {t. 16, 21.4.1998, str.22-23

2. Geheimshutzvorschriften des Deutschen Bundestages mit Auszug aus dem Strafgestzbuch
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3. Kazenski zakonik RS, Uradni list {t. 63, 13.10.1994

4. Navodila o pisrni{kem poslovanju z gradivi zaupne narave, 4.5.1993

5. Navodilo za izvajanje posebnih ukrepov za varovanje dokumentov in drugih zapisov, ki so dolo~eni kot

obrambna-dr`avna skrivnost oziroma voja{ka ali uradna skrivnost s stopnjo "strogo zaupno", Uradni list

{t. 38, 10.7.1993, str. 1960

6. Poslovnik dr`avnega zbora Republike Slovenije, ~len 316 (gradiva zaupne narave), december 1997, str.

100

7. Pravilnik (DZ) o ravnanju z gradivi zaupne narave, pre~i{~eno besedilo, 29.5.1990

8. Pravilnik o dolo~anju zaupnih podatkov in varovanju zaupnih in osebnih podatkov, Uradni list {t. 8,

12.2.1993, str. 328-331

9. Pregled zakonodajnih projektov, ki so trenutno v postopku in vsebujejo dolo~ila o tajnosti ali zaupnosti

10. Rules of Procedure of German Bundestag, Rule 69: Non-public committee meetings

11. Rules of Procedure of German Bundestag, Rule 73: Minutes of committee meetings

12. Verschlußsachenanweisung (VS-Anweisung/VSA) für die Bundesbehörden, 1994;§ 55: Kontrolen, § 56:

Benachrichtigung des Geheimschutzbeauftragten, & 57: Maßnahmen bei Verletzung von

Geheimschutzvorschriften
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Varovanje parlamenta in njegovega predsednika*

Geslo: Dr`avni zbor; Parlament; Predsednik; Varnost; Varovanje;

I. UVOD

V okviru prou~evanja mo`nosti za spremembo na~ina organiziranosti varovanja stav-

be Dr`avnega zbora Republike Slovenije in predsednika dr`avnega zbora, ki jih je pred-

lagal poslanec dr. Ciril Ribi~i~, so slu`be dr`avnega zbora zbrale podatke o organizaciji

varnostne slu`be v nekaterih evropskih parlamentih.

II. PRIMERJALNI PREGLED ORGANIZIRANOSTI VAROVANJA
PARLAMENTA IN NJEGOVEGA PREDSEDNIKA

Zvezna republika Nem~ija

Nem{ki parlament - Bundestag - ima organiziran poseben referat, ki se imenuje "Poli-

zei und Sicherungsdienst". Zaposleni v tej slu`bi so takoimenovani policisti - Polizisten

(v civilu), ki so zaposleni v Bundestagu kot name{~enci in jih formalno kot druge na-

me{~ence in uslu`bence imenuje predsednica parlamenta. Predsednik oziroma pred-

sednica Bundestaga opravlja namre~ tudi vlogo vrhovnega direktorja slu`b Bundesta-

ga, ki jih tudi pla~uje.

Polizei und Sicherungsdienst varuje stavbe, ki pripadajo Bundestagu, in ljudi znotraj

stavb Bundestaga. To pomeni, da izvajajo nadzor nad osebami in predmeti, ki vstopajo

oziroma se vna{ajo v parlament ter opravljajo tudi nadzor (praviloma z ustreznimi na-

pravami) nad notranostjo stavb.

Okolico stavb Bundestaga po nem{ki ureditvi varuje krajevno pristojna policija (poli-

cija je namre~ v pristojnosti posamezne zvezne de`ele).

Posebnost pri varovanju zunanjosti stavb Bundestaga je tudi ta, da je zakonsko do-

lo~en razmeroma velik "varnostni pas" okoli Bundestaga, kjer ni dovoljeno prirejati

demonstracij.
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Predsednico Bundestaga izven stavb parlamenta varujejo uslu`benci zveznega krimi-

nalisti~nega urada (Bundeskriminalamt).

Zdru`eno kraljestvo

Parlament (Houses of Parliament) varuje policija (Scotland yard = metropolitan poli-

ce). Parlament policiste najame in pla~a. Delajo pod direktivo in nadzorstvom t. im.

nadzornika (sergeant), ki je vi{ji uslu`benec House of Commons in osebno odgovoren

predsedniku parlamenta (speaker).

Za slednjega velja isti sistem, ~e se zadr`uje znotraj parlamenta.

Republika ^e{ka

Parlament varuje policija Republike ^e{ke. V okviru policije obstaja poseben odde-

lek, ki skrbi za varnost vlade, ministrstev in tudi parlamenta.

Tudi predsednika parlamenta varuje policija.

Nizozemska

Notranjost parlamenta varuje njihova lastna varnostna slu`ba, njeni pripadniki so us-

lu`benci parlamenta. Kadar je nujno, jim pomaga policija. Za zunajno varnost parla-

menta pa skrbi mestna policija.

Isti sistem velja tudi za predsednika parlamenta.

Belgija

Notranjost parlamenta varuje poseben oddelek belgijske vojske. Vodi ga na~elnik

(colonel), ki ga na predlog vlade imenuje plenum parlamenta, za varnost pa odgovarja

predsedniku parlamenta. Je edini, ki ima status uslu`benca parlamenta, vsi drugi so

vojaki.

Za zunanjo varnost parlamenta skrbi policija mesta Bruselj.

Isti sistem velja tudi za predsednika parlamenta.

[vedska

V {vedskem parlamentu skrbi za varnost posebna varnostna slu`ba, ki je del parla-

mentarne administracije. Njen vodja je neposredno odgovoren direktorju parlamenta in
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v kon~ni fazi tudi "Svetu" (kolegiju predsednika parlamenta). V slu`bi je zaposlenih 35

ljudi, ki jih je usposobila policija, imajo pa tudi stalno interno usposabljanje. Ne smejo

nositi oro`ja.

Varnostna slu`ba sodeluje s policijo, {e posebej ob dr`avni{kih obiskih pri predsedni-

ku parlamenta. Redno vsak teden se sestanejo vodja parlamentarne varnostne slu`be,

vodja vladne varnostne slu`be in policije.

Znotraj parlamenta pogodbeno izvaja nadzor nad vhodi, ki so dostopni javnosti, in

nad galerijo za obiskovalce privatna varnostna slu`ba. V primeru potrebe se njihovo

{tevilo lahko pove~a - (npr. ob ve~jih tiskovnih konferencah). Varnostniki ne nosijo

oro`ja.

Policija je odgovorna za varnost najvi{jih dr`avnih funkcionarjev. Po potrebi organizi-

rajo osebno varstvo za najvi{je dr`avne funkcionarje, kar pomeni tudi za predsednika

parlamenta. Policija, ki opravlja te funkcije, sodi v pristojnost ministra za pravosodje.

V primeru gro`nje bombnega atentata v parlamentu proti poslancem in parlamentar-

nim uslu`bencem, v primerih motenja reda oziroma pri drugih kaznivih dejanjih parla-

mentarna varnostna slu`ba pokli~e na pomo~ policijo.

Italija

V italijanskem parlamentu za varnost znotraj parlamenta skrbi varnostna slu`ba parla-

menta. Zaposleni v njej so parlamentarni uslu`benci. Nadzorujejo tudi vhode v parla-

ment, vendar pa je tu poleg njih prisotna tudi policija. Ta je tudi odgovorna za varnost

zunaj parlamentarnih stavb.

Predsednika parlamenta zunaj ustanove varuje policija.

Evropski parlament

V Evropskem parlamentu imajo varnostni sistem organiziran dvotirno. Interna var-

nostna slu`ba (uslu`benci Evropskega parlamenta) skrbi za varnost v prostorih parla-

menta in izvaja nadzor nad notranjim gibanjem oseb in predmetov.

Nadzor vstopa ljudi v stavbo in nad okolico stavb Evropskega parlamenta ter notra-

nji nadzor stavb v ~asu, ko so prazne, pa po pogodbi opravljajo zasebne varnostne

slu`be.

Policija nima vstopa v parlament. To lahko stori le na izrecno "povabilo" oziroma zah-

tevo odgovornih uslu`bencev Evropskega parlamenta.
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Predsednik Evropskega parlamenta izven stavb le-tega nima organiziranega poseb-

nega varstva. V kolikor se oceni, da bi mu bilo treba zagotoviti varstvo oziroma sprems-

tvo, jo nudi krajevno pristojna policija (npr. posebni oddelek policije).

VIRI:
Odgovori na vpra{anja, ki jih je raziskovalni sektor naslovil na korespondente posameznih evropskih

parlamentov

180



Volitve poslancev v dr`avah ~lanicah Evropske unije

(primerjalni pregled glasovnic

in na~ina glasovanja)*

Geslo: Evropska unija; Volilni sistem; Volitve; Volilna zakonodaja

I. UVOD

V parlamentarni proceduri je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o

volitvah v dr`avni zbor. V skladu s prejetim naro~ilom smo v raziskovalnem sektorju

pripravili kratek primerjalni pregled nekaterih dolo~il volilne zakonodaje dr`av ~lanic

Evropske unije. Oblikovali smo vpra{alnik, ga poslali dr`avam ~lanicam EU in jih za-

prosili za odgovore. Vpra{anja se nana{ajo na:

volilni sistem za volitve poslancev (ve~inski, proporcionalni, kombinirani);

• na~in glasovanja (ali je glasovanje klasi~no: "glasovnica + svin~nik" ali elektronsko -

elektronska glasovnica);

• vsebino oziroma sestavne dele glasovnice (na kak{en na~in volilec izrazi svojo voljo:

ali na glasovnici obkro`i {tevilko pred kandidatom oziroma kandidatno listo, ali na

glasovnici prekri`a kvadrat ali krog pred zaporedno {tevilko...)

• sistem preferen~nih glasov (ali lahko volilec da prednostni glas enemu kandidatu,

stranki),

• obveznosti volilca na voli{~u (ali se mora volilec izkazati z osebnim dokumentom,

posebnim volilom ali se mora volilec po opravljenem glasovanju lastnoro~no podpi-

sati v volilni imenik);

• glasovanje slepih (ali je mogo~e tajno glasovanje slepih).

Naloga temelji na prejetih odgovorih iz posameznih dr`av ~lanic in na {tudiju rele-

vantne literature za dopolnitev manjkajo~ih podatkov. Primerjalni pregled zajema na-

slednje dr`ave ~lanice Evropske unije: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija,

Nem~ija, Italija, Irska, [panija, [vedska.
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II. PRIMERJALNI PREGLED

Avstrija

Sistem volitev je proporcionalni.

Glasovanje poteka klasi~no z glasovnico, le da k tej sodi tudi volilna ovojnica. V kabi-

ni volivec izpolni uradno glasovnico, jo polo`i v ovojnico, stopi iz volilne kabine in

izro~i kuverto vodji volitev. Ta polo`i neodprto ovojnico v volilno skrinjico. ^lan volil-

ne komisije vpi{e ime volilca, ki je glasoval, v glasovalni seznam pod teko~o {tevilko,

pripi{e tudi teko~o {tevilko volilnega imenika. Drugi ~lan pa pre~rta volil~evo ime v vo-

lilnem imeniku.

Volilec jasno izrazi svojo voljo tako, da v kro`ec, ki mora biti natisnjen pod vsako oz-

nako stranke, vri{e le`e~i kri`ec ali kak drug znak s ~rnilom, barvnikom, svin~nikom ali

podobnim. Po zakonu je glasovnica veljavna tudi, ~e je volja volilca izra`ena druga~e,

na primer s kljukico pri imenu stranke, s pod~rtovanjem imena stranke ter drugo oz-

na~itvijo imena stranke ali tako, da volilec pre~rta vse druge stranke.

Volilec lahko odda po en preferen~ni glas enemu kandidatu de`elne strankarske liste

in regionalne strankarske liste stranke, ki jo voli.

Volilec se mora izkazati z uradnim potrdilom, ki nedvomno potrjuje njegovo identite-

to. (osebna izkaznica, potni list, vozni{ko dovoljenje, druga uradna izkaznica s

fotografijo).

Slepi, mo~no slabovidni in zelo nemo~ni volilci se smejo pustiti voditi spremljevalcu

in si pomagati pri glasovanju s spremljevalcem, ki ga lahko izberejo sami.

Belgija

Sistem volitev je proporcionalni (ob hkratnem upo{tevanju flamske in valonske na-

rodnostne skupnosti). Udele`ba na volitvah je obvezna.

Glasovati je mogo~e klasi~no ("papir + svin~nik") ali z elektronsko napravo. Pri kla-

si~nem glasovanju volilec naredi kri`ec v kvadratek ob kandidatovem imenu. Pri voli-

tvah leta 1991 so v omejenem obsegu opravili testno glasovanje na oba na~ina. Leta

1994 so opravili elektronsko glasovanje pri 20 % volilnih upravi~encih ob glasovanju za

evropski parlament. Praksa je pokazala pozitivne rezultate (poenostavitev volilnih ope-

racij), zato je `e pri leto{njih dr`avnih volitvah predvideno elektronsko glasovanje pri

vsaj 40 % volilnih upravi~encev.

Glasovnica vsebuje ime volilnega okro`ja, datum volitev, {tevilo voljenih poslancev.
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Volilec predlo`i obvestilo o volitvah in osebno izkaznico ~lanu komisije, ki je odgo-

voren za {tetje volivcev oziroma kontrolo volilne udele`be (verifikacija volilvcev, volil-

ni imenik). Po opravljenem glasovanju volilec predsedniku volilne komisije izro~i na

{tiri dele prepognjen volilni listek in ga spusti v volilno skrinjico. Za `igosanje volilnih

listi~ev je odgovoren ~lan volilne komisije, le-ta `igosa tudi vabilo na volitve, ki ga sku-

paj z osebnim dokumentom vrne volivcu preden zapusti voli{~e.

Preferen~no glasovanje je mogo~e.

^e volilec zaradi fizi~ne nesposobnosti ne more sam voliti (izraziti sam svoje volje v

volilnem prostoru), predsednik volilne komisije pooblasti vodi~e oziroma spremljeval-

ce. Zdravni{ko potrdilo ni potrebno. Ime volilca in spremljevalca se zabele`i v zapisnik.

Pri tem je pomembno, da spremljevalec ne sme izraziti svoje volje namesto volil~eve.

Volilna komisija ne more sama vsiliti dolo~enega spremljevalca - pomo~nika, volilec si

ga izbere sam. V vsakem volilnem prostoru oziroma uradu mora obstajati poseben pro-

stor za tovrstne volilce.

Danska

Volilni sistem je proporcionalni.

Glasovanje je klasi~no.

Glasovnica vsebuje imena in kratice strank, ki so navedena v abecednem zaporedju.

Poleg tega so na glasovnici navedeni vsi kandidati, ki kandidirajo na listah posameznih

politi~nih strank. Volilec naredi kri`ec na glasovnici pred imenom stranke ali kandidata.

Volilec lahko da preferen~ni glas posameznemu kandidatu v okviru strankarske liste.

Volilec se identificira z volilno karto. Na zahtevo mora ta povedati svoje ime, naslov in

rojstni datum. V primeru dvoma v identiteto volilca mora pokazati osebni dokument. ^lan

volilnega odbora odkljuka volil~evo ime v volilnem imeniku in mu izro~i glasovnico.

Slepi in slabovidni lahko zahtevajo pomo~ osebe, ki jo izberejo sami. Pomo~ pri pre-

kri`anju glasovnice se lahko nudi le, ~e je volilec sposoben neposredno in nedvoumno

pokazati pomo~niku stranko ali kandidata, za katerega `eli glasovati.

Finska

Sistem volitev je proporcionalni. Finska je razdeljena na 15 volilnih okro`ij. Parlamen-

tarni sede`i, le-teh je 200, se razdelijo glede na {tevilo prebivalcev v vsakem okro`ju.

Poslanski mandati se delijo po dHondtovem sistemu.

Na~in glasovanja je klasi~en, to pomeni: "papir + svin~nik". Glasovnica je bele barve.

Vsebuje navodilo, kako mora volilec prepogniti glasovnico, potem ko je ozna~il svoje-
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ga kandidata. Na glasovnici je napisano volilno vpra{anje ter velik krog. Sredi tega je oz-

naka "{t.," kamor volilec vpi{e {tevilko izbranega kandidata. Glasovnica je torej lo~ena

od kandidatne liste, ki so sicer na voljo v vsaki volilni kabini.

Sistema preferen~nih glasov ni.

Volilec se mora identificirati (izkazati) z osebnim dokumentom. Po opravljenem gla-

sovanju volilna komisija o`igosa glasovnico, nato jo volilec vr`e v glasovalno skrinjo.

Volilna komisija si v volilnem imeniku ozna~i, da je volilec izkoristil svojo pravico do

glasovanja.

V vsakem volilnem okro`ju je volilni pomo~nik, ki pomaga voliti slepim ter drugim

volilcem, ki ne morejo sami zapisati {tevilke kandidata. Volilec si lahko pomo~nika iz-

bere tudi sam - po lastni volji. Zagotovljena je tajnost - mol~enost pomo~nikov.

Francija

Volilni sistem je ve~inski, in sicer gre za sistem absolutne ve~ine.

Glasovanje je klasi~no ali z glasovalno napravo. Pri klasi~nem glasovanju volilec po-

tem, ko se ugotovi njegova istovetnost, vzame eno ovojnico, glasuje, svojo glasovnico

da v ovojnico in jo potem spusti v volilno skrinjico. Nekatera voli{~a pa so opremljena z

glasovalno napravo, v kateri je vne{ena kandidatna lista, ki je hkrati razobe{ena na vsa-

kem voli{~u. Volilec se izka`e z volilno izkaznico, ki jih izda `upan in se razdelijo volil-

cem na domu vsaj tri dni pred datumom volitev. Lahko pa se izka`e tudi z drugim oseb-

nim dokumentom.

Glasuje lahko le tisti volilec, ki je vpisan v volilni imenik. Slednji je ves ~as na mizi, pri

kateri zaseda volilna komisija. Vsak volilec potrdi svoje glasovanje s podpisom pred

svojim imenom na seznamu.

Volilec, ki fizi~no ni sposoben sam vstaviti svojo glasovnico v ovojnico in jo nato spu-

stiti v volilno skrinjo ali spro`iti glasovalno aparaturo, lahko pripelje s seboj volilca (po-

mo~nika), ki ga sam izbere, da mu pri glasovanju pomaga.

Bolniki, nose~nice, invalidi in neozdravljivo bolni, ki se zaradi svojega zdravstvenega

ali telesnega stanja ne morejo udele`iti volitev, lahko glasujejo po poobla{~encu.

Nem~ija

Njihov volilni sistem je proporcionalni z elementi ve~inskega sistema.

Glasovanje je na~eloma klasi~no. Glasovnico volilec izpolni s svin~nikom, in sicer

odda svoj glas tako, da s kri`cem na glasovnici ali na drug na~in jasno ozna~i, za katere-

ga kandidata oz. za katero de`elno listo naj velja (op. volilec ima namre~ dva glasova -
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enega odda za kandidata, drugega pa za de`elno listo). Obi~ajno volilec prekri`a krog

pred {tevilko kandidata. Zakon dovoljuje, da se namesto glasovnic in volilnih skrinjic

uporabijo volilne naprave s samostojnimi mehanizmi za {tetje. Pri tem dolo~a, da mora-

jo volilne naprave zagotoviti tajnost glasovanja. Za uporabo volilne naprave je potreb-

no dovoljenje Zveznega notranjega ministrstva.

Glasovanja z izbiro preferen~nega glasu ni.

Volilec se legitimira z volilnim obvestilom, lahko pa tudi z osebno izkaznico.

Slepim lahko pomagajo spremljevalci.

Italija

Volilni sistem je me{ani, t.j. ve~insko - proporcionalni.

Volilec se izka`e z osebno izkaznico ali drugim osebnim dokumentom, ki ima fotografijo. V

slednjem primeru se v identifikacijski stolpec volilnega imenika vpi{ejo podatki tak{nega do-

kumenta. ^e volilec nima primernega osebnega dokumenta, lahko ~lan volilnega odbora, ki

volilca osebno pozna, potrdi njegovo istovetnost s svojim podpisom v identifikacijski stolpec.

Volilec, ki potrdi istovetnost, se mora podpisati v identifikacijski stolpec.

Potem ko je ugotovljena istovetnost volilca, predsednik volilnega odbora odtrga

odrezek volilnega potrdila, ki dokazuje, da je upravi~enec uresni~il svojo volilno pravi-

co. Nato predsednik vzame eno glasovnico za izvolitev kandidata v ve~inskem volil-

nem okraju in za izbiro liste za dodelitev mandatov po proporcionalni metodi ter jih

prepognjene izro~i volilcu skupaj s kemi~nim svin~nikom. Volilec glasuje tako, da na

glasovnici za izvolitev kandidata v ve~inskem volilnem okraju s svin~nikom ozna~i prii-

mek in ime izbranega kandidata oziroma okence poleg njega. Po opravljenem glasova-

nju se eden izmed ~lanov volilnega odbora ob volil~evem imenu podpi{e v ustreznem

stolpcu in s tem potrdi, da je volilec glasoval.

Volilec lahko da pri izbiri liste za dodelitev mandatov po proporcionalni metodi pre-

feren~ni glas, in to tako, da v ustrezne ~rte ob oznaki liste, za katero je glasoval, napi{e

ime in priimek izbranega kandidata, ki je na listi.

Slepi, invalidi brez rok, paralitiki ter vsi, ki so kako druga~e telesno te`je prizadeti,

uveljavljajo volilno pravico s pomo~jo volilca, ki je ~lan njihove dru`ine, ~e pa tega ni,

pa s pomo~jo drugega volilca, ki ga je prostovoljno izbral kot spremljevalca. Slednji

predlo`i potrdilo spremljanega volilca. Predsednik volivnega odbora na ustrezen na~in

ugotovi, ali je volilec prosto izbral svojega spremljevalca in ali pozna njegovo ime in

priimek. Tak{en na~in uresni~evanja volilne pravice se vpi{e v zapisnik, kamor se nave-

de konkreten razlog za prisotnost spremljevalca pri glasovanju, morebitno zdravstveno

ustanovo, ki je ugotovila nesposobnost samostojnega glasovanja, ter ime in priimek
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spremljevalca. Potrdila, da telesna prizadetost onemogo~a volilcu glasovanje brez po-

mo~i spremljevalca, izdajajo zdravniki, in to brezpla~no.

Irska

Njihov volilni sistem je proporcionalni, in sicer gre za sistem enega prenosljivega gla-

su ("single transferable vote"). Zanj je zna~ilno, da volilci v volilnih enotah z ve~ poslan-

skimi mandati glasujejo tako, da ozna~ijo prednostni vrstni red kandidatov, pri ~emer

pa ni potrebno, da to storijo glede vseh kandidatov.

Volilec se izka`e z volilno karto, preden pa mu izro~ijo glasovnico, lahko od njega

zahtevajo, da poka`e osebno izkaznico ali drug osebni dokument.

Volitve se klasi~ne. Volilec glasuje tako, da pred izbranim kandidatom napi{e {tevilko

ena, pred naslednjim izbranim kandidatom {tevilko dve in tako naprej. Potem glasovni-

co vr`e v glasovalno skrinjico.

V volilnem zakonu ni posebnih dolo~il o glasovanju slepih.

[panija

Sistem volitev je proporcionalni.

Volilne glasovnice za volitve poslancev vsebujejo naslednje oznake: naziv, kartico in

simbol politi~ne stranke, zveze, koalicije ali skupine volivcev, ki predlagajo kandidata,

imena in priimke kandidatov in njihovih namestnikov.

Volilec se mora izkazati z osebno izkaznico, potnim listom ali vozni{kim dovoljenjem

s fotografijo.

Volijo lahko tisti volilci, ki so vpisani v volilne imenike urada za {tetje glasov ali imajo

posebna potrdila tega urada. Glasovnice in ovojnice so v kabinah. Volilec izbere glasov-

nico, jo polo`i v volilno ovojnico, nakar se mora izkazati pri predsedniku volilnega od-

bora. ^lan volilnega odbora poi{~e njegovo ime in priimek v volilnem imeniku in potrdi

pravico volilca do oddaje njegovega glasu. Zatem volilec lastnoro~no izro~i predsedni-

ku zaprto volilno ovojnico, ki jo spusti v skrinjico.

Volilci, ki ne znajo brati ali pa so zaradi telesne pomanjkljivosti nesposobni izbrati gla-

sovnico, jo polo`iti v ovojnico ter jo izro~iti predsedniku odbora, lahko za pomo~ prosi-

jo osebo, ki ji zaupajo.

[vedska

[vedski parlament {teje 349 ~lanov. Sistem volitev je proporcionalni.
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Glasovanje je klasi~no ("papir, svin~nik").

Glasovnica za parlamentarne volitve je rumene barve. V rabi so tri vrste glasovnic za

posamezne volitve: imenske, na katerih je ime politi~ne stranke in imena kandidatov,

strankarske glasovnice brez imen kandidatov, prazna glasovnica. Razvrstitev izbora

kandidatov mora biti jasno razvidna iz glasovnice.

Volilec lahko odda en preferen~ni glas. Vsak volilec svobodno izbere preferen~nega

kandidata in ga ozna~i na listi strank, ki ji pripada.

Volivec se ni dol`an izkazati na voli{~u z dokumentom. Predsedujo~emu na voli{~u

pove le svoje ime in rojstne podatke.

Volilec, ki zaradi nezmo`nosti, bolezni ali visoke starosti ne more priti na voli{~e, lah-

ko voli po zastopniku oziroma namestniku. Slepi lahko volijo s pomo~jo sorodnikov.

III. SKLEPNE UGOTOVITVE

Volilna zakonodaja o volitvah poslancev se po posameznih dr`avah ~lanicah Evrop-

ske unije razlikuje. Tako imajo v Avstriji, Nem~iji, [paniji proporcionalni sistem, v Fran-

ciji ve~inskega, v Italiji pa kombinacijo obeh, torej me{ani ve~insko-proporcionalni

sistem.

Glasovanje v ve~ini dr`av poteka klasi~no, torej z glasovnico (Avstrija, Danska, [ved-

ska), sicer pa je v ve~ dr`avah po zakonu mogo~e tudi elektronsko glasovanje, torej s

pomo~jo glasovalne naprave (Francija, Belgija).

Skupno vsem dr`avam je, da mora biti volja volilca jasno izra`ena, z ozna~itvijo dolo-

~enega znaka v liku (krog, kvadrat) pred imenom kandidata, s podr~rtanjem ustreznega

kandidata ipd.

Preferen~no glasovanje poznajo v Avstriji, Italiji, Belgiji, na Danskem in [vedskem. V

Nem~iji in na Finskem pa preferen~no glasovanje ni mogo~e.

Slepi, slabovidni in drugi volilci, ki ne morejo glasovati sami, volijo s pomo~jo druge

osebe (spremljevalec, volilni pomo~nik, namestnik) ali s pomo~jo dru`inskega ~lana ali

drugega sorodnika.

VIRI:
1. Odgovori dr`av ~lanic Evropske unije na vpra{alnik o volilni zakonodaji: Belgija, Danska, Finska, Franci-

ja, Irska, Nem~ija, [vedska.

2. Volilna zakonodaja Avstrije, Francije, Italije, Nem~ije, [panije, [vice, Zbornik, ur. Neven Brandt. Uradni

list Republike Slovenije. Ljubljana.
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Volilna pravica oseb nacionalnega porekla,

ki niso dr`avljani doti~ne dr`ave*

Geslo: Migracija; Volilna pravica;

I. UVOD

Volilna pravica kot temeljna politi~na pravica je najpomembnej{i element volilnega

sistema oziroma politi~nega sistema sploh. Predpisi o volilni pravici dolo~ajo osebe, ki

imajo pravico voliti predstavnike v predstavni{ka telesa in osebe, ki imajo pravico, da

so izvoljene za ~lane teh teles. Volitve kot izbiranje oziroma oblikovanje predstavni{ke-

ga telesa s strani volivcev pomenijo osrednji politi~ni dogodek v vsaki demokrati~ni

dr`avi. Volilna pravica se uresni~uje na volitvah ali v oblikah neposredne demokracije

(referendum). V sodobnih demokrati~nih dr`avah je volilna pravica dolo~ena `e v usta-

vi. Po na{i ustavi je volilna pravica splo{na in enaka. Vsak dr`avljan, ki je dopolnil 18 let,

ima pravico voliti in biti voljen. Zakon lahko dolo~i, v katerih primerih in pod katerimi

pogoji imajo volilno pravico tujci.

Klju~ni elementi za uresni~evanje volilne pravice so vezani na izpolnjevanje dolo~e-

nih pogojev, kot so: starost, bivali{~e in dr`avljanstvo. V Raziskovalnem sektorju dr`av-

nega zbora smo izdelali primerjalni pregled o volilni pravici oseb nacionalnega pore-

kla, ki niso dr`avljani doti~ne dr`ave. Na podlagi primerjalne metode in {tudija tozadev-

ne literature smo sku{ali ugotoviti:

a) katere osebe imajo volilno pravico (aktivno in pasivno) pri splo{nih volitvah v na-

cionalni parlament;

b) ali imajo v zvezi z volitvami v nacionalni parlament volilno pravico (aktivno in pa-

sivno) tudi osebe nacionalnega porekla doti~ne dr`ave, ki pa niso njeni dr`avljani.

Primerjali smo posamezne ureditve naslednjih evropskih dr`av:

• ~lanic Evropske unije: Avstrija, Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nem~ija, Nizo-

zemska, Portugalska, [panija, [vedska;

• ne~lanic: ^e{ka Republika, Hrva{ka, Mad`arska, Poljska, Slova{ka Republika.
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II. PRIMERJALNI PREGLED

1. Opredelitev pojmov

Aktivna volilna pravica pomeni voliti predstavnike, pasivna volilna pravica pa biti vo-

ljen. V skladu s splo{no volilno pravico bi to pomenilo, da ima vsak dr`avljan pravico

voliti in biti voljen. Vendar v ve~ini volilnih sistemov naletimo na razli~ne, praviloma

stro`je cenzuse za uresni~evanje pasivne volilne pravice. Obi~ajno se zahteva vi{ja sta-

rost, dr`avljanstvo, dolo~en ~as prebivanja v dr`avi ipd. "Ti pogoji se navadno opra-

vi~ujejo s tem, da je v interesu dru`be, da postanejo ~lani predstavni{kih teles sposobni

in zreli ljudje. V praksi se torej pogosto odstopa od na~ela splo{ne volilne pravice."

(Grad, 1996:47)

2. Dr`ave ~lanice Evropske unije

Avstrija

Volilno pravico imajo mo{ki in `enske, ki imajo avstrijsko dr`avljanstvo, in so pred 1.

januarjem v letu volitev dopolnili osemnajst let in niso izgubili volilne pravice.

Po zveznem zakonu o volitvah v dr`avni zbor imajo pasivno volilno pravico vsi mo{ki

in vse `enske, ki imajo na klju~ni dan avstrijsko dr`avljanstvo in so pred 1. januarjem v

volilnem letu dopolnili devetnajsto leto ter jim ni bila odvzeta volilna pravica.

Belgija

Za belgijske dr`avljane je udele`ba volitev obvezna.

Aktivno volilno pravico imajo belgijski dr`avljani, ki dopolnijo starost osemnajst let in

dr`avljani drugih dr`av ~lanic Evropske unije, ki imajo prebivali{~e v Belgiji in ne uve-

ljavljajo volilne pravice v svoji dr`avi.

Pasivno volilno pravico imajo belgijski dr`avljani, ki so dopolnili 21 let in imajo prebi-

vali{~e v Belgiji oziroma kateri drugi dr`avi ~lanici Evropske unije.

Francija

V Franciji volijo francoski dr`avljani, ki so dopolnili osemnajst let, uresni~ujejo svoje

dr`avljanske in politi~ne pravice in so v skladu z zakonom sposobni voliti. Aktivno vo-

lilno pravico imajo tudi v tujini `ive~i francoski dr`avljani.
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Pasivno volilno pravico ima vsak Francoz in Francozinja, ki sta dopolnila triindvajset

let, lahko kandidirata in sta izvoljena, razen ~e ne izpolnjujeta pogojev glede zmo`nosti

ali sprejemljivosti.

Italija

Volilno pravico imajo vsi dr`avljani. Dr`ava mora jam~iti in spodbujati njeno svobod-

no izvajanje.

Aktivno volilno pravico imajo italijanski dr`avljani z osemnajstimi leti. Italijanski

dr`avljani, ki imajo prebivali{~e v drugi dr`avi ~lanici Evropske unije, lahko oddajo v ti-

sti dr`avi svoj glas za kandidate Italije. Italijanski dr`avljani, ki `ivijo v tujini, a ne v eni

izmed dr`av ~lanic Evropske unije, pa lahko pridejo volit v Italijo.

Pasivno volilno pravico imajo vsi dr`avljani Evropske unije, ki so na dan volitev `e

dopolnili 25 let starosti1.

Pravica za izvolitev v drugi dom (senat) se pridobi {ele s {tiridesetim letom. (Grad,

1996:47)

Luksemburg

V Luksemburgu je udele`ba volitev obvezna.

Aktivno volilno pravico imajo dr`avljani Luksemburga, ki so dopolnili starost osem-

najst let.

Pasivno volilno pravico imajo luksembur{ki dr`avljani, ko dopolnijo enaindvajset let.

Luksembur{ki dr`avljani, ki prebivajo v tujini, imajo mo`nost udele`iti se volitev.

Nem~ija

Poslance zveznega nem{kega parlamenta volijo na splo{nih, neposrednih, svobod-

nih, enakih in tajnih volitvah volilno upravi~eni nem{ki dr`avljani.

Volilni upravi~enci so vsi nem{ki dr`avljani, ki so na dan volitev:

• izpolnili osemnajst let starosti,

• imajo v Zvezni republiki Nem~iji stanovanje `e najmanj tri mesece ali pa stalno biva-

li{~e,

• niso izgubili volilne pravice (po 13. ~l. zveznega zakona o volitvah, npr. zaradi sodbe ipd.).
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Volilni upravi~enci so ob izpolnitvi dolo~enih pogojev tudi tisti nem{ki dr`avljani, ki

na dan volitev in po odredbi svojega delodajalca `ivijo kot uradniki, vojaki, name{~enci

in delavci v javni slu`bi zunaj Zvezne republike Nem~ije ter ~lani njihovega gospodinjs-

tva, ki `ivijo na ozemlju drugih dr`av ~lanic Sveta Evrope, ~e so po 23. maju 1949 in pred

svojo odselitvijo imeli stanovanje neprekinjeno najmanj tri mesece v Zvezni republiki

Nem~iji ali pa so imeli obi~ajno bivali{~e.

Pasivno volilno pravico ima tisti, ki je na dan volitev `e najmanj eno leto nem{ki

dr`avljan in je dopolnil osemnajst let. Brez pasivne volilne pravice je tisti, ki je izgubil

volilno pravico zaradi sodbe ipd.

Nizozemska

Aktivno volilno pravico ima vsak nizozemski dr`avljan z osemnajstimi leti. Nizozem-

ski dr`avljan, ki `ivi v drugi dr`avi ~lanici Evropske unije, se lahko osebno, preko za-

stopnika ali po po{ti udele`i volitev. ^e dr`avljan Evropske unije `ivi na Nizozemskem

in v svoji dr`avi ne more voliti, lahko glasuje na Nizozemskem.

Pasivno volilno pravico imajo nizozemski dr`avljani ob starosti petindvajset let.

Portugalska

Aktivno volilno pravico imajo portugalski dr`avljani s starostjo osemnajst let, ki `ivijo

na Portugalskem ali v dr`avi ~lanici Evropske unije.

Pasivno volilno pravico imajo portugalski dr`avljani s starostjo osemnajst let.

[panija

Volilno pravico ureja zakon o splo{nem volilnem sistemu.

a) Aktivna volilna pravica

Volilno pravico imajo vsi polnoletni dr`avljani [panije razen v primeru obto`be v ve-

ljavnem sodnem postopku, v katerem je glavna ali dodatna kazen odvzem volilne pra-

vice med prestajanjem kazni, poslovne nesposobnosti...

b) Pasivna volilna pravica

Voljeni so lahko vsi polnoletni dr`avljani [panije, ki imajo volilno pravico. Zakon na-

vaja primere nezdru`ljivosti z izvolitvijo, kot so: ~lani {panske kraljeve dru`ine in njiho-

vih zakoncev, predsednika ustavnega sodi{~a, vrhovnega sodi{~a, dr`avnega sveta,

ra~unskega sodi{~a...
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[vedska

Parlamentarnih volitev se lahko udele`ijo vsi {vedski dr`avljani, ki prebivajo na [ved-

skem ali so tu prebivali kdaj prej, in so do dneva volitev ali prej dopolnili osemnajst let.

Do glasovanja so upravi~eni tudi {vedski dr`avljani - izseljenci. Volilna pravica temelji

na na~elu: en volilec en glas.

Kdor `eli biti izvoljen v {vedski parlament, mora imeti volilno sposobnost in nomini-

rati - predlagati ga mora dolo~ena politi~na stranka.

3. Evropske dr`ave, ki niso ~lanice Evropske unije

^e{ka Republika

Pravico voliti imajo vsi ~e{ki dr`avljani, ki so stari najmanj osemnajst let, medtem ko je

za pasivno volilno pravico potrebna starost enaindvajset let. Kandidati so lahko stran-

karski ali neodvisni. (Grad, 1996:101)

Hrva{ka

Volitve poslancev v hrva{ki sabor ureja temeljni zakon o izbiri predstavnikov v Sabor

Republike Hrvatske.

Volilno pravico ima vsak hrva{ki dr`avljan, ki je dopolnil osemnajst let. Izvoljen je lah-

ko hrva{ki dr`avljan, ki je dopolnil osemnajst let.

Pri volitvah poslancev se volivcem, ki so v ~asu volitev izven meja Republike Hr-

va{ke, omogo~i uresni~evanje volilne pravice v diplomatsko - konzularnih predstav-

ni{tvih in inozemskih uradih Republike Hrva{ke.

Volilci, ki se v ~asu volitev nahajajo izven meja Republike Hrva{ke, a imajo prebiva-

li{~e na podro~ju Republike Hrva{ke, volijo poslance v skladu s prej{njem odstavkom

glede na svoje prebivali{~e na podro~ju Republike Hrva{ke.

Volilci s hrva{kim dr`avljanstvom, ki nimajo prebivali{~a na podro~ju Republike Hr-

va{ke, volijo poslance v skladu z volilno zakonodajo. S spremembami in dopolnitvami

temeljnega volilnega zakona iz leta 1995 "Zakon o izmjenama i dopunama zakona o iz-

borima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske" je bilo dolo~eno, da 12 poslancev

predstavni{kega doma izvolijo volilci, ki nimajo prebivali{~a na ozemlju Republike Hr-

va{ke na temelju posebnih listin.
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Mad`arska

Volilno pravico ima vsak polnoletni mad`arski dr`avljan. Po volilnem zakonu iz leta

1989 se volilna pravica dose`e z osemnajstimi leti. (Grad, 1994:103)

Pravico biti izvoljen ima vsaka oseba, ki je sposobna voliti in ima stalno prebivali{~e

na Mad`arskem. V tej dr`avi se ob~asno pojavlja vpra{anje volilne pravice Mad`arov, ki

nimajo mad`arskega dr`avljanstva. Trenutno pa to ni na dnevnem redu in mad`arski

parlament ne pripravlja tovrstne spremembe volilnega zakona.

Poljska

Po zakonu o volitvah v senat iz leta 1991 in zakonu o volitvah v sejm iz leta 1993 se ak-

tivna volilna pravica pridobi z osemnajstimi leti, pasivna pa z enaindvajsetimi leti pod

pogojem, da ima kandidat najmanj pet let stalno prebivali{~e v dr`avi. (Grad, 1994:102)

Slova{ka Republika

Po zakonu iz leta 1990 imajo aktivno volilno pravico pri volitvah v slova{ki dr`avni svet

(150 ~lanov) dr`avljani z osemnajstimi leti, pasivno pa z enaindvajsetimi leti. (Grad, 1994:101)

III. SKLEPNE UGOTOVITVE

Poznamo razli~ne normativne ureditve aktivne in pasivne volilne pravice za parla-

mentarne volitve po posameznih dr`avah. Rezultati analize ka`ejo, da se volilna pravi-

ca v posameznih dr`avah uresni~uje po razli~nih merilih: starostni meji (ki je praviloma

polnoletnost), stalnem bivali{~u, dr`avljanstvu dolo~ene dr`ave.

Starostna meja za uveljavljanje volilne pravice (aktivne in pasivne) je v posameznih

dr`avah razli~na. V vseh obravnavanih dr`avah se aktivna volilna pravica pri~ne z

osemnajstimi leti. Za uveljavljanje pasivne volilne pravice je v dr`avah ~lanicah Evrop-

ske unije potrebno dose~i starost: v Avstriji 19, v Belgiji in Luksemburgu 21, v Franciji

23, v Italiji in na Nizozemskem 25 let.

V nekaterih dr`avah (Portugalska, Hrva{ka, [panija) je starostni pogoj za uveljavljanje

aktivne in pasivne volilne pravice izena~en na 18 let. V obravnavanih evropskih dr`a-

vah, ki niso ~lanice Evropske unije, je pasivna volilna pravica omejena na starost 21 let

(^e{ka, Poljska, Slova{ka).

Poleg starostnega pogoja je uresni~evanje volilne pravice povezano tudi s prebiva-

li{~em volilca. V Nem~iji lahko volijo osebe, ki imajo v Zvezni republiki Nem~iji stanova-
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nje `e najmanj tri mesece ali stalno bivali{~e. Na Hrva{kem lahko 12 poslancev izvolijo

tudi hrva{ki dr`avljani, ki nimajo prebivali{~a na obmo~ju Republike Hrva{ke. Na Portu-

galskem imajo aktivno volilno pravico portugalski dr`avljani, ki `ivijo na Portugalskem

ali v dr`avi ~lanici Evropske unije itd. Belgijski dr`avljani, ki imajo prebivali{~e v Belgiji

oziroma v drugi dr`avi ~lanici Evropske unije, pa imajo celo pasivno volilno pravico.

Velja splo{no na~elo, da imajo volilno pravico le dr`avljani dolo~ene dr`ave in ne tuj-

ci, ne glede na trajanje njihovega bivanja v dr`avi. "Razlog je v tem, da pomeni dr`av-

ljanstvo posebno vez med dr`avo in dr`avljanom, katere vsebina so dolo~ene dol`nosti

in obveznosti na obeh straneh, ki za tujce ne veljajo." (Grad, 1996:47) Volilno pravico

torej ve~inoma uveljavljajo dr`avljani dolo~ene dr`ave, v nekaterih primerih pa tudi

osebe, ki nimajo dr`avljanstva doti~ne dr`ave. V Belgiji imajo pravico voliti tudi dr`av-

ljani drugih dr`av ~lanic Evropske unije, ki imajo prebivali{~e v Belgiji in ne uveljavljajo

volilne pravice v svoji dr`avi. Na Nizozemskem `ive~i dr`avljan Evropske unije lahko

glasuje na Nizozemskem, v kolikor ne more voliti v svoji dr`avi ipd.

Za uresni~evanje aktivne in pasivne volilne pravice je torej potrebno imeti dolo~ene

kvalifikacije, katerih vsebina se po posameznih dr`avah nekoliko razlikuje.

VIRI:
1. Act No. XXXIV of 1989 on the Election of Members of Parliament, National Election office of the Ministry

of the interior. Budapest, 1994.

2. Brandorf, Martin (1998), odgovori na vpra{alnik iz {vedskega parlamenta z dne 28.12.1998 Svergies Riks-

dag, The Swedish parliament, Research Service, Stockholm.

3. Brandorf, Martin (1999), dodatni odgovor o volilni pravici pri volitvah v parlament z dne 10.02.1999 Sver-

gies Riksdag, The Swedish parliament, Research Service, Stockholm.

4. Europa - Wahlgesetze. Sammlung Wissenschaft und Dokumentation. Europäisches Parlament. General-

direktion Wissenschaft. Reihe Politik Nr. 13 Zweite revidierte Auflage. 2-1989

5. Grad, Franc (1996): Volitve in volilni sistem. Narodna in univerzitetna knji`nica, Ljubljana.

6. Õszi, István, odgovor mad`arskega veleposlanika zdne, 25.01.1999.

7. Sruk, Vlado (1995): Leksikon politike. Zalo`ba obzorja Maribor.

8. The Swedish Parliament:Elections and Referendums, internet: htt://www.riksdagen.se/folkvald/va-

lom2-k-en.htm.

9. Ustava Republike Slovenije (1994). ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije.

10. Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (pro~i{}eni tekst), "Narodne novine," br.

22/92, 1/93, 1/94, 1/95).

11. Zbornik (1996): Volilna zakonodaja Avstrije, Francije, Italije, Nem~ije, [panije, [vice, ^asopisni zavod,

Uradni list Republike Slovenije.
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Pravice tujcev pri prometu z nepremi~ninami

v dr`avah Evropske unije*

Geslo: Evropska unija; Na~elo vzajemnega priznavanja; Poslovanje z nepremi~ninami;

Pravice tujcev;

I. UVOD

Dr`avni zbor Republike Slovenije je 14.7.1997 sprejel ustavni zakon o spremembi 68.

~lena Ustave Republike Slovenije, s katerim se je spremenil ~len ustave, ki je omejeval

tujce pri pridobivanju lastninske pravice na nepremi~ninah, lastninsko pravico tujcem

na zemlji{~ih pa je omogo~al le v primeru dedovanja in ob pogoju vzajemnosti.1 Novo,

spremenjeno besedilo 68. ~lena ustave dolo~a, da lahko tujci pridobijo lastninsko pravi-

co na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon ali ~e tako dolo~a mednarodna

pogodba, ki jo ratificira dr`avni zbor, ob pogoju vzajemnosti.2 S to ustavno spremembo

je bila odpravljena prvotna omejevalna dolo~ba, hkrati pa je bilo dolo~eno, da mora

parlament sprejeti zakon, s katerim bodo dolo~eni pogoji za pridobivanje lastninske

pravice, z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh poslancev oziroma tudi pri ratifikaciji med-

narodne pogodbe zagotoviti z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh poslancev.

Raziskovalni sektor dr`avnega zbora je v okviru razprav o lastninski pravici tujcev na

nepremi~ninah in o pogoju vzajemnosti prejel naro~ilo, da izdela kratko informacijo o

tem, kako in na podlagi katerih pravnih dokumentov imajo urejena vpra{anja pravic tuj-

cev pri prometu z nepremi~ninami dr`ave ~anice EU ter katere dr`ave ~lanice EU imajo

pri urejanju te problematike klavzulo vzajemnosti. Besedilo se v nadaljevanju v bistvu

omejuje le na v naro~ilu `eljene podatke. Na za~etku pa podajamo tudi definicijo pojma

vzajemnosti.
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II. POJEM VZAJEMNOSTI

Vzajemnost je institucija, ki jo dr`ava uporabi in predpi{e v svojih aktih ali izgovori z

mednarodno pogodbo, ko `eli za{~ititi svoje nacionalne interese, tako da vzpostavi

medsebojno odvisnost ravnanja. Od vrste nacionalnega interesa, ki ga `eli varovati

dr`ava, je odvisno, kak{na vzajemnost in na kak{en na~in bo predpisana. ^im vi{je so

nacionalni interesi, tem stro`ja bo izbrana vrsta vzajemnosti.3

V obrazlo`itvi zakona je podan tudi prikaz vrst vzajemnosti, kot jih pozna pravna

teorija:

"Pravna teorija pozna ve~ vrst vzajemnosti:

1.)zakonska - o tej vzajemnosti govorimo tedaj, ko ta izvira iz zakona dr`ave;

2.)diplomatska - ko izvira iz mednarodne pogodbe ali iz vladne izjave (priloga XIII.);

3.)dejanska - ko se v dr`avi izvora dejansko v celoti izvajajo oz. izvr{ujejo pravni pred-

pisi ali druga dejanja in postopki (dejansko vzajemnost se ugotavlja, se ne domneva in

jo je pogosto te`ko ugotoviti je pa ena najpogostej{ih vrst vzajemnosti, ki si jo dr`ava iz-

govori. To pa predvsem zato, ker se pri njenem ugotavljanju ne ugotavlja samo pravna

ureditev dr`ave pa~ pa tudi njeno dejansko in dosledno izvr{evanje).

Po vsebini pa lo~imo:

• formalno vzajemnost - o kateri govorimo tedaj, kadar priznava dr`ava tujcem enake

pravice kot doma~inom (gre za t.i. nacionalni tretman). Tujci imajo enake pravice ka-

kor doma~ini (enakost subjektov). Te vrste vzajemnosti ni potrebno ugotavljati;

• materialno vzajemnost - pomeni, da priznava neka dr`ava tujcu dolo~ene pravice

samo, ~e jih njenemu dr`avljanu priznava tudi tuj~eva dr`ava. Tujcu se priznajo pravi-

ce samo, ~e doma~in u`iva v njegovi dr`avi iste pravice (pravico dam za pravico);

• vzajemnost po na~elu klavzule najve~jih ugodnosti, ki pomeni zavezo dr`ave, da bo

priznavala dr`avljanom druge dr`ave dolo~ene pravice v enakem obsegu, kot jih

priznava ali jih bo priznavala dr`avljanom katerekoli tretje dr`ave."(Poro~evalec DZ

{t. 1/1999, stran 4)

Pravna teorija pozna ve~ vrst vzajemnosti 4:

Po na~inu nastanka lo~imo diplomatsko, zakonsko in dejansko vzajemnost. Diplo-

matska vzajemnost izvira iz mednarodne pogodbe ali vladne izjave, zakonska pa iz za-

196

3 Povzeto iz obrazlo`itve predloga zakona o ugotavljanju vzajemnosti pri pridobivanju lastninske pravice tujcev

na nepremi~ninah ( ZUVPLP) - hitri postopek; Poro~evalec DZ {t. 1/1999

4 Povzeto po: Mednarodno zasebno pravo - zakon s komentarjem; komentar pripravili dr.Marko Ile{i~, dr. Ada

Polajnar- Pav~nik, dr. Dragica Wedam-Luki};^asopisni zavod Uradni list SR Slovenije, Ljubljana 1983;



kona dr`ave izvora. Pri dejanski vzajemnosti ni potrebno, da bi ta temeljila na medna-

rodni pogodbi ali zakonu, ampak zado{~a, da se v dr`avi izvora dejansko priznavajo

odlo~be dr`ave priznanja. Po vsebini se vzajemnost deli na formalno, materialno in vza-

jemnost po klavzuli najve~jih ugodnosti. O formalni vzajemnosti govorimo, kadar priz-

nava tuja dr`ava tujcem enake pravice kot doma~inom. Pri priznanju tujih odlo~b ta

vzajemnost ne pride v po{tev, ker lahko nepriznavanje tujih odlo~b enako prizadene

tujce in doma~ine. Materialna vzajemnost pomeni, da priznava neka dr`ava tujcu do-

lo~ene pravice samo, ~e priznava tuj~eva dr`ava enake pravice njenim dr`avljanom. S

klavzulo najve~jih ugodnosti pa se dr`ava zave`e, da bo priznavala dr`avljanom druge

dr`ave dolo~ene pravice v enakem obsegu, kot jih priznava ali jih bo priznavala dr`av-

ljanom katere koli tretje dr`ave.

Pri priznanju tujih sodnih odlo~b se najpogosteje sre~amo z diplomatsko vzajemnost-

jo (avstrijsko pravo, pravo predvojne Jugoslovaje, sovjetsko pravo) ali z dejansko vza-

jemnostjo v kombinaciji z materialno (nem{ko pravo, delno angloameri{ko pravo).

Vzajemnost ni pogoj za priznanje tujih odlo~b v francoskem pravu.

Kot razlog za vzajemnost kot predpostavko za priznanje tujih sodnih odlo~b se na-

vadno navaja, da se s tem uresni~uje na~elo enakosti dr`av. Dr`ava, ki postavlja vzajem-

nost kot pogoj za priznanje tujih odlo~b, `eli prisiliti druge dr`ave, da bodo priznavale

njene odlo~be. V zadnjem ~asu pa teorija vse pogosteje opozarja tudi na negativne po-

sledice zahteve po vzajemnosti. Kadar se dr`ava zadovolji z dejansko vzajemnostjo, je

namre~ obstoj vzajemnosti pogosto te`ko ugotoviti. Zaradi razlik med posameznimi

ureditvami priznanja tujih odlo~b tudi ni vedno lahko presoditi, kdaj je vzajemnost po-

dana in kdaj ne. Poleg tega se zdi teoriji nelogi~no, da dr`ava zavrne priznanje tuje od-

lo~be, ~eprav nima proti njej nobenih pomislekov, samo zaradi tega, ker ima pomisleke

proti ravnanju tuje dr`ave. Kon~no se poudarja, da dr`ava z uveljavljanjem zahteve po

vzajemnosti navadno ne dose`e tistega, kar `eli, saj se dr`ave ne menijo dosti za stali{~a

drugih dr`av. Na drugi strani ima tak{no stali{~e dr`ave {tevilne negativne posledice za

stranke, ki so v~asih celo dr`avljani te dr`ave, pa tudi za samo dr`avo, ki mora zaradi

tega pogosto anga`irati lastne organe za re{evanje zadeve, ki je bila `e re{ena s tujo od-

lo~bo.

Za priznanje tuje odlo~be zado{~a dejanska vzajemnost. Za zavrnitev priznanja torej

ne zado{~a, da med dr`avama o tem ni bila sklenjena nobena mednarodna konvencija,

ampak je treba ugotoviti, da sodi{~a dr`ave izvora niso pripravljena priznavati odlo~b

druge dr`ave.

Vpra{anje je {e, kako dale~ je treba razumeti pojem materialne vzajemnosti, kadar so

v tuji dr`avi sicer pripravljeni priznavati odlo~be druge dr`ave, vendar pod druga~nimi

pogoji, kot jih dolo~a pravo te druge dr`ave. Teorija je bila `e do sedaj mnenja, da za ob-
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stoj vzajemnosti ni nujno, da bi bila ureditev v tuji dr`avi popolnoma enaka ureditvi v

drugi dr`avi. ^eprav dolo~a tuje pravo kak{no predpostavko, ki je pravo druge dr`ave

ne pozna, ali dolo~a za kak{no predpostavko stro`ja merila, je {e vedno mogo~e govo-

riti o vzajemnosti, ~e npr. glede kak{ne druge predpostavke dolo~a milej{a merila. Vza-

jemnosti pa ni, ~e je npr. v tuji dr`avi uveljavljen sistem meritornega preizkusa.

Glede vpra{anja, v katerem ~asu mora biti podana vzajemnost, najdemo v teoriji zelo

razli~na stali{~a. Po mnenju nekaterih je odlo~ilen ~as izdaje odlo~be, po mnenju dru-

gih trenutek, ko je tuja odlo~ba pri{la v stik s pravnim redom dr`ave priznanja, navaja

pa se tudi trenutek, ko je uveden postopek priznanja ter trenutek izdaje odlo~be o priz-

nanju. [e najbolj sprejemljivo je stali{~e, da je odlo~ilen ~as, ko se odlo~a o priznanju.

III. UREDITEV PRAVICE TUJCEV PRI PROMETU Z
NEPREMI^NINAMI V DR@AVAH ^LANICAH EVROPSKE UNIJE

Pravni okvir za urejanje prometa z nepremi~ninami v EU

Temeljni pravni akti Evropske unije ne posegajo v sistem lastninskih razmerij v dr`a-

vah ~lanicah.5"This Treaty shall in no way prejudice the rules in Member States gover-

ning the system of property ownership."

(Vir: European Union: Selected instruments taken from the Treaties, Volume I;Office

for Official Publications of the European Communities; Luxembourg - Brussels, 1995

Dr`ave ~lanice Evropske unije so imele in imajo lahko razli~no ureditev vpra{anja last-

nine, vsebina tovrstne ureditve pa se ocenjuje le z vidika, ali na~in ureditve lastninskih

razmerij omejuje oziroma onemogo~a uveljavljane {tirih temeljnih svobo{~in "notranje-

ga trga" - prost pretok blaga, prosto gibanje delavcev in pravica do ustanovitve sede`a,

prosto gibanje storitev in kapitala. Pri temeljnih svobo{~inah je osnovno izhodi{~e pre-

poved diskriminacije na podlagi dr`avljanstva. To izhodi{~e velja tudi na podro~ju ure-

janja prometa z nepremi~ninami.6 Po evropski pravni praksi je prepovedana tudi vsaka

posredna - skrita diskriminacija zaradi dr`avljanstva - s predpisi dolo~ene okoli{~ine, ki

jih lastni dr`avljani bistveno la`je izpolnjujejo kot tuji.
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5 Article 222

6 Razsodba Evropskega sodi{~a proti Gr~iji (RS 305/80;Slg 1989, 1461/1478). Gr~ija je razglasila ve~ kot 50% svo-

jega ozemlja za obmejni pas, v katerem je bilo prepovedano tujcem, tudi dr`avljanom dr`av EU, kupovati zem-

lji{~a. Evropsko sodi{~e je tako re{itev zavrglo. - Povzeto po dr. Franz Serajnik: Omejevanje prometa z nepre-

mi~ninami v EU; priloga Pravne prakse; Pravna praksa 13/98;



Dr`ave pa lahko sprejmejo predpise z dolo~enimi omejitvami, ki izhajajo iz skrbi za

urejene socialne razmere, za urejen prostor in za smotrno izkori{~anje poselitvenega in

gospodarskega prostora7, vendar pa morajo omejitve veljati za vse, ne glede na njihovo

dr`avljanstvo (veljati mora za vse dr`avljane dr`av ~lanic EU).8

Dr`ave morajo upo{tevati tudi dolo~ila pristopnih pogodb k evropskim skupnostim

oziroma v EU, v katere so tudi vklju~ena nekatera pravila v zvezi s prometom nepre-

mi~nin.9Originalni tekst iz pridru`itvenih pogodb (sporazumov) se glasi:

"Notwihstanding the obligations under the Treaties on which the European Union is

founded, the Republic of Austria (the Republic of Finland, the Kindom of Sweden) may

maintain its exsisting legislation regarding secondary residences for five years from the

date of accession." (Oficial Journal of the European Communities, 29.8.1994)

Ob tem ka`e opozoriti na dejstvo, da iz pravice do prostega gibanja delavcev izhaja,

da je prvo oziroma stalno bivali{~e povezano z dejavnostjo in krajem opravljanja dejav-

nosti. ^e tujec, dr`avljan dr`ave EU, dela v drugi dr`avi ~lanici EU, si lahko (ima pravi-

co) v tej dr`avi najeti ali pa kupiti nepremi~nino, ker je to povezano z njegovim delom.

@e omenjene izjeme oziroma omejitve do nakupa nepremi~nine pa lahko veljajo le za

sekundarno bivali{~e - po~itni{ke hi{e, a {e to le, ~e je tak{na omejitev nediskriminator-

na in v povezavi z varstvom okolja oziroma ureditvijo prostora in ~e nima neposredne

zveze z opravljanjem gospodarske dejavnosti tega dr`avljana v konkretnem kraju (ob-

mo~ju).10 V tej povezavi je zelo zanimivo opozorilo, ki ga je v svojem predavanju izrekel

prof. ddr. Waldemar Hummer in se nana{a na sorazmernost omejitve nakupa sekundar-

nih bivali{~ (na primeru Tirolske in absolutne prepovedi nakupa po~itni{kih hi{ za vsa-

kogar). Profesor Hummer pravi, da Evropsko sodi{~e preverja nediskriminatorno pre-
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7 Evropska unija je pri pogajanjih z Avstrijo, [vedsko in Finsko (ter Norve{ko, ki pa kasneje zaradi neuspelega re-

ferenduma ni postala ~lanica EU) upo{tevala argumente dr`av in dopustila mo`nost nacionalne oziroma regio-

nalnih ureditev za za{~iti okolja. Na tej podlagi lahko dr`ava oziroma regija sprejme generalno omejitev nakupa

po~itni{kih hi{, ki velja tako za doma~e dr`avljane kot tudi za tujce. ( Vir: The Accession Negotiations with Au-

stria, Sweden, Finland and Norway, European Parliament, Directorate General for Research, political and Institu-

tional Division, Luxembourg, Brussels, 1994)

8 Povzeto po dr. Franz Serajnik: Omejevanje prometa z nepremi~ninami v EU; priloga Pravne prakse; Pravna

praksa 13/98;

9 Avstrija, [vedska, Finska so v pristopnih pogodbah izgovorile petletno prehodno obdobje, v katerem {e lahko

velja in se uporablja njihova nacionalna zakonodaja, ki omejuje mo`nost nakupov vikendov - takoimenovanih

second-homes, seconday residences. Ta rok se izte~e 31.12.1999.

10 Povzeto po zapisu predavanja ddr. Waldemar Hummer: Kako dr`ave Evropske unije {~itijo svoja zemlji{~a

pred razprodajo tujcem; Poro~evalec Dr`avnega sveta {t. 5/97



poved tudi z vidika sorazmernosti in potrebnosti. V kolikor oceni, da je prepoved pre-

komerna, brez izjeme, potem zahteva, da se ta prekomernost odpravi. 11

V potrditev temu je trditev dr. Franza Serajnika, ki je zapisal, da je "EU mnenja, da dr-

`ave lahko prepre~ijo negativne posledice, kot jih povzro~a razprodaja po~itni{kim sta-

novalcem, z urbanisti~nimi predpisi nediskriminatorne narave, ve~ pa ni potrebno in

dopustno. Mejo med dopustnim in nepotrebnim pa je tudi tu te`ko potegniti."12

Pri celoviti obravnavi pravice tujcev v prometu z nepremi~ninami je treba poleg osta-

lih svobo{~in, ki veljajo kot temeljni postulati "notranjega trga", upo{tevati tudi prosto

gibanje kapitala in njegove implikacije. Rimska pogodba v prvem odstavku 67. ~lena

oziroma Maastrichtska v prvem odstavku 73.b ~lena prepoveduje vse omejitve pri giba-

nju kapitala.13"Within the framework of provisions set out in this Chapter, all restrictions

on the movement of capital between Member States and between Member States and

third countries shall be prohibited."

(Vir: European Union: Selected instruments taken from the Treaties, Volume I;Office

for Official Publications of the European Communities; Luxembourg - Brussels, 1995

Direktiva 88/361 je podrobneje opredelila, kaj je prosto gibanje kapitala in zajela poleg

neposrednih investicij in mnogovrstnega kapitalskega prometa tudi investicije v nepre-

mi~nine. Dr. Franz Serajnik v svojem ~lanku navaja, "da gre za vse finan~ne posle zaradi

nalaganja in investiranja. Investicije v nepremi~nine obsegajo nakup vseh vrst nepre-

mi~nin za gradnjo objektov v najrazli~nej{e namene. Poleg tega so tukaj tudi druge pra-

vice, kot so uporabna pravica, servituti, zakupna pravica itd. Pravo EU pri tem ne razli-

kuje, ali gre za fizi~no ali pravno osebo, merilo pa ni niti dr`avljanstvo, temve~ bivali{~e

ali sede` v EU."14

Ob obravnavi pravic fizi~nih in pravnih oseb v prometu z nepremi~ninami je potreb-

no upo{tevati tudi evropsko konvencijo o ~lovekovih pravicah in pripadajo~e protoko-

le, ki zagotavljajo pravice glede lastni{tva in druge pravice, ki jih morajo zakonodajalci

upo{tevati pri urejanju prometa z nepremi~ninami.15
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11 Povzeto po zapisu predavanja ddr. Waldemar Hummer: Kako dr`ave Evropske unije {~itijo svoja zemlji{~a

pred razprodajo tujcem; Poro~evalec Dr`avnega sveta {t. 5/97

12 Citat iz ~lanka dr. Franz Serajnik: Omejevanje prometa z nepremi~ninami v EU; priloga Pravne prakse; Pravna

praksa 13/98; stran VI;

13 Article 73b

14 Citat iz ~lanka: dr. Franz Serajnik: Omejevanje prometa z nepremi~ninami v EU; priloga Pravne prakse; Pravna

praksa 13/98; stran III;

15 Ibidem



Ureditev v nekaterih dr`avah ~lanicah EU

1 Opredelitev v ustavah

Ve~ina dr`av ~lanic EU ima v svojih ustavah opredeljen odnos do lastnine le na splo-

{no - pravica do lastnine, spo{tovanje te pravice, omejitve na podlagi zakonov ipd. Us-

tave Avstrije16, Finske, Francije, [vedske in Velike Britanije pa ne vsebujejo nobenih do-

lo~b o institutu lastnine. O lastninski pravici tujcev na nepremi~ninah oziroma o na-

lo`bah tujcev pa obstojajo dolo~be v ustavi Kraljevine Danske (drugi odstavek 44. ~le-

na, ki se glasi: "O dovoljenju, da lahko tuji dr`avljani pridobijo lastninske pravice na

nepremi~ninah (zemlji{ki posesti) se izdajo zakonski predpisi."17) in posredno v Ustavi

Republike Portugalske (v 88. ~lenu: "Zakon bo vzpostavil disciplino na podro~ju gos-

podarske dejavnosti in nalo`b tujih, fizi~nih in pravnih oseb z namenom, da zagotovi

njihov prispevek k razvoju de`ele ter za{~iti narodno neodvisnost in interese delav-

cev."18)

2 Promet z nepremi~ninami v posameznih dr`avah

Prikaz se omejuje le na nekatere dr`ave in na splo{ne orise ureditve prometa nepre-

mi~nin, saj je iz predhodnega besedila o pravni ureditvi prometa z nepremi~ninami v

EU jasno, da so omejitve lahko le nediskriminatorne (veljajo tako za dr`avljane mati~ne

dr`ave kot za tujce - dr`avljane dr`av EU), zelo namensko usmerjene (za{~ita okolja

npr.) oziroma so le prehodnega zna~aja. Dolo~eno izjemo predstavlja primer Danske,

ki pa je edinstven in se po zagotovilih organov EU ne bo ve~ ponovil.

Podroben pregled pravne ureditve prometa z nepremi~ninami v evropskih dr`avah je

prikazan v obrazlo`itvi predloga zakona o pogojih za pridobivanje lastninske pravice

tujcev na nepremi~ninah - hitri postopek, Poro~evalec DZ, {t. 62/98, zato se pri~ujo~e

besedilo omejuje le na nekatere poudarke, ki po oceni avtorja izhajajo iz naro~ila razi-

skovalnemu sektorju.
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16 Zvezni ustavni zakon sicer ne vsebuje dolo~b o institutu lastnine, ga pa vsebuje Dodatni protokol h Konvenci-

ji za varstvo ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in z dne, 20.3.1952 (Zvezni uradni list {t. 210/1958)

17 Citat iz gradiva:Ureditev instituta lastnine in lastninskih pravic na nepremi~ninah v ustavah evropskih dr`av,

primerjalni pregled; Vlada RS, urad predsednika; Ljubljana 1996; stran 15;

18 Citat iz gradiva:Ureditev instituta lastnine in lastninskih pravic na nepremi~ninah v ustavah evropskih dr`av,

primerjalni pregled; Vlada RS, urad predsednika; Ljubljana 1996; stran 37;



Glede sklicevanja na vzajemnost oziroma opredeljevanja vzajemnosti pri dolo~anju

pravic tujcev v prometu nepremi~nin pa ka`e citirati izjavo prof. ddr. Waldemar Hum-

merja, ki pravi:"Kajti niti vzajemnost, niti recipro~nost, niti enako obravnavanje tujca,

tako kot ga obravnavajo v njegovi domovini, ni v skladu z evropskim pravom. Vse dr-

`avljane EU je treba obravnavati enako kot lastne dr`avljane, kot Avstrijce, in to je tisto,

kar zahteva zakonodaja Evropske unije."19

2.1 Avstrija

Pogoji za pridobitev lastninske pravice so v Avstriji opredeljeni z de`elnimi zakoni.

Vsem je skupno to, da posebej urejajo pravice tujcev, fizi~nih in pravnih oseb. V de`el-

nih zakonih je opredeljen pojem tujca, potrebno je dovoljenje pristojnega upravnega

organa za tujce za pridobitev lastninske pravice, najem, dalj{i od treh let, in pridobitev

dolo~enih slu`nostnih pravic. Za pripadnike dr`av, podpisnic EEA - Evropskega gospo-

darskega prostora, veljajo manj omejujo~e dolo~be. 20 S ~lanstvom Avstrije v EU se dr-

`avljanom ~lanic EU dovoljenje za nakup nepremi~nin izda,~e gre za nakup nepre-

mi~nin, povezanih z gospodarsko dejavnostjo tujca - fizi~ne ali pravne osebe oziroma

njegovo glavno prebivali{~e.

Avstriji se je v pogajanjih z Evropsko unijo uspelo dogovoriti za petletni rok za prila-

goditev zakonodaje, ki se nana{a na po~itni{ka stanovanja in onemogo~a tujcem, dr-

`avljanom ~lanic EU, nakup sekundarnega bivali{~a (po~itni{ke hi{e). Rok se izte~e

31.12.1999. Po tem bo Avstrija "lahko obdr`ala le {e take omejitve, ki ne diskriminirajo

dr`avljanov ostalih dr`av EU, so skladne s sicer{njimi predpisi EU in potrebne zaradi

urejanja prostora, izkori{~anja zemlje in varstva okolja."21 Dr. Serajnik pravi, da bo "vi-

kenda{tvo odslej na skrbi urejevalcev prostora. Zakonske omejitve pri vikendih, na pri-

mer po kriteriju stalnega bivali{~a, ne bodo ve~ dopustne."22
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19 Citirano po zapisu predavanja ddr. Waldemar Hummer: Kako dr`ave Evropske unije {~itijo svoja zemlji{~a

pred razprodajo tujcem; Poro~evalec Dr`avnega sveta {t. 5/97, stran 14;

20 Vir:-Obrazlo`itev predloga zakona o pogojih za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremi~ninah - hi-

tri postopek, Poro~evalec DZ {t. 62/98;in

-Informacija o pravni ureditvi pridobivanja stvarnih pravic tujih fizi~nih in pravnih oseb na nepremi~ninah v so-

sednjih dr`avah; gradivo Ministrstva za pravosodje z dne, 4.3.1996 ({tevilka 720-01/93-5/6;

21 Citat iz ~lanka: dr. Franz Serajnik: Omejevanje prometa z nepremi~ninami v EU; priloga Pravne prakse; Pravna

praksa 13/98; stran IV;

22 Ibidem, stran VI;



2.2 Danska

Danska si je po prvem negativnem izidu referenduma o Maastrichtski pogodbi izpo-

slovala poseben status. Med Evropskim svetom in Dansko je bil namre~ podpisan pose-

ben protokol k Maastrichtski pogodbi, po katerem je lahko obdr`ala obstoje~o zakon-

sko ureditev oziroma je z dolo~enimi popravki zakona sicer omilila mo`nosti nakupa

nepremi~nin za tujce, dr`avljane dr`av ~lanic EU, ni pa povsem odpravila omejitve.

Danska zakonodaja o prometu z zemlji{~i je zelo restriktivna in omejuje nakup nepre-

mi~nin za po~itni{ke hi{e in podru`nice. Po zakonu iz leta 1972 je tujcem iz dr`av ~lanic

EU nakup nepremi~nin za postavitev sede`a firme, za nakup stanovanja oziroma "prve-

ga bivali{~a" fizi~ne osebe dovoljen le tedaj, ~e se lahko so~asno sklicujejo na svobo{~i-

no "prosto gibanje delavcev, prost pretok storitev, pravice do sede`a" in zaprosijo za

dovoljenje pravosodnega ministra.23 Po vstopu Danske v EU pa je bil sprejet predpis, ki

pod dolo~enimi pogoji ne zahteva ve~ dovoljenja pravosodnega ministra za dr`avljane

EU (pogoji izhajajo iz temeljnih svobo{~in "notranjega trga").24

V drugih primerih pa lahko tujec kupi nepremi~nino le, ~e je imel oziroma ima svoj

sede` ali bivali{~e na Danskem vsaj za dobo petih let. Tujcem, dr`avljanom dr`av ~lanic

EU, ki tega pogoja ne izpolnijo, je prepovedan nakup nepremi~nin zaradi gradnje po~it-

ni{kih bivali{~ in ustanavljanja podru`nic, prepovedan pa je tudi nakup zaradi investi-

cijskih razlogov, ki izhajajo iz svobo{~ine "prostega gibanja kapitala".

Danska ima poleg te neposredne zakonske omejitve tudi zelo omejene mo`nosti za

najem ali zakup nepremi~nin na morski obali. Tujci lahko tam kupijo nepremi~nine le

zaradi stalnega bivali{~a ali v poslovne namene (sede` podjetja).25

2.3 Italija

Stvarne pravice tujih fizi~nih in pravnih oseb so urejene v civilnem zakoniku in v ne-

katerih posebnih zakonih.26 V 16. ~lenu splo{nih dolo~il omenjenega zakonika je dolo-

~eno, da sme tuja fizi~na ali pravna oseba u`ivati civilne pravice, ki jih u`iva dr`avljan,
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le pod pogojem vzajemnosti. ^e tuj~eva zakonodaja omogo~a Italijanu nakup pod ne-

katerimi pogoji (bivanje, zaposlitev v dr`avi), potem italijanska oblast postavi tujcu ena-

ke pogoje. ^e pride ob nakupu do kr{itve na~ela recipro~nosti 27in v nadaljevanju: "Sam

pojem recipro~nosti je do`ivel vedno bolj ohlapno razlago v tem smislu, da pa~ ni po-

trebno, da so si pravice podobne kot kaplja kaplji, zadostuje namre~ neka splo{na po-

dobnost, ki zadeva naravo pravic. Govor je torej tudi o "dejanski" recipro~nosti in ne

formalni."; Priloga Pravne prakse {t. 13/98, stran VII;, je pogodba ni~na (1418 ~len civil-

nega zakonika).

Nakup nepremi~nin s strani tujih oseb urejajo zakoni, ki se nana{ajo na voja{ke

slu`nosti, voja{ko pomembna obmo~ja in na obmejna obmo~ja. Podrobneje predstav-

ljamo le omejitve, ki veljajo v obmejnih predelih, pregled vse veljavne zakonodaje pa je

podan v obrazlo`itvi predloga zakona o pogojih za pridobivanje lastninske pravice tuj-

cev na nepremi~ninah - hitri postopek, Poro~evalec DZ {t. 62/98.

Temeljni zakon o obmejnih predelih (zakon 886 iz leta 1931, zakon 1095/35, 2207/39,

898/76 in 104/90) postavlja naslednje omejitve: - dovoljenje za nakup nepremi~nine

daje vladni predstavnik v obmejni pokrajini (prefekt) po predhodnem pozitivnem mne-

nju voja{kih oblasti. To ne velja za italijanske dr`avljane.

Prefekt mora upo{tevati negativno mnenje voja{kih oblasti. Tujec mora za dovoljenje

za nakup predhodno zaprositi prefekta, ki mora odgovoriti v 60 dneh. V kolikor v roku

ne odgovori, to pomeni privolitev. Pogodba o nakupu nepremi~nine mora biti realizira-

na v {estih mesecih, po tem roku pa izgubi pravno u~inkovitost.

Vpis v zemlji{ko knjigo se izpelje le, ~e je pro{nji za vpis prilo`en pozitiven odlok pre-

fekta.28

Dr. Berden se v ~lanku spra{uje, ali tako restriktivna zakonodaja velja tudi za dr`avlja-

ne ~lanic EU in zaklju~uje, da "spri~o dejstva, da je namen zakona za{~ita obrambno-vo-

ja{kih interesov, ki so neodvisni od ~lanstva v EU, bi lahko sklepali, da velja zakon tudi

za dr`avljane EU."29
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V istem ~lanku dr. Berden navaja tudi predpise o javni varnosti (kraljevi odlok

{t.773/31 oziroma enotno besedilo o zakonih o javni varnosti), kjer je dolo~eno, da

mora prodajalec v desetih dneh sporo~iti krajevnim organom javne varnosti, da je pro-

dal ali oddal v u`ivanje nepremi~nino tujcem. Tuji dr`avljan pa mora sporo~iti, kaj ima v

posesti. Podobno je treba prodajo ali najem nepremi~nin sporo~iti oblastem tudi po za-

konu 191/78, s katerim pa naj bi se predvsem izvajala kontrola nad dejavnostjo zlo~in-

skih organizacij.30

Evropska komisija je proti Italiji spro`ila postopek pred Evropskim sodi{~em glede

prostorskega urejanja in ureditve prodaje nepremi~nin tujcem na Ju`nem Tirolskem

(sodba 63/1986). S prostorsko zakonodajo, ki ureja stanovanjsko gradnjo, so dolo~ili,

da se mora 50%, kasneje je bil dele` pove~an na 60%, vsakega zemlji{~a nameniti sub-

vencionirani stanovanjski zidavi. Pri tej gradnji dobi prednostno stanovanjsko pravico

pripadnik manj{ine, nem{ko govore~i Ju`ni Tirolec. Evropsko sodi{~e je v sodbi meni-

lo, da z vidika tega sodi{~a oziroma zakonodaje EU ni pomembno, ali smejo tako sub-

vencionirana stanovanja pridobiti samo pripadniki manj{ine in ne drugi italijanski dr-

`avljani. Izrecno je navedlo, da pa z vidika zakonodaje EU ni dopustno diskriminirati

dr`avljane ~lanic EU, kar pomeni, da dr`avljanov ~lanic EU ni mogo~e izklju~iti kot na-

jemnikov - lastnikov namenskih stanovanj, ~e gre za njihovo prvo bivali{~e.31

2.4 Nem~ija

V Nem~iji ni nobenih omejitev glede nakupa zemlji{~, ki ga lahko opravijo tujci, ne na

zvezni in ne na de`elni ravni.32 Po pojasnilu Zveznega ministrstva za pravosodje Nem~i-

je so tujci v praksi izena~eni z nem{kimi dr`avljani.33

Vendar pa so nekatere ob~ine razvile "modele doma~inov", s katerimi posku{ajo

omejiti potuj~evanje (v smislu prodaje nepremi~nin ne - doma~inom). Tak{na praksa je

zlasti v nekaterih bavarskih ob~inah, kjer preko mehanizma nakupa zemlje s strani ob-

~ine in nadaljnje prodaje samo doma~inom in preko obveze ob~anov, da spremenijo
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namembnost zemlji{~a v stavbno zemlji{~e le, ~e ga prodajo doma~inu, sku{ajo ohraniti

zemlji{~a za doma~e prebivalce. Kmet ima mo`nost, da proda zemlji{~e ali ob~ini ali pa

prebivalcu ob~ine. Le v teh primerih se namembnost lahko spremeni. V kolikor se kmet

tega ne dr`i, postane prodaja ni~na in ob~ina pridobi zemlji{~e.34

Postavlja pa se vpra{anje, koliko bi tak{ni modeli vzdr`ali presojo Evropskega so-

di{~a.

IV. ZAKLJU^EK

Pregled zakonodaje nekaterih dr`av ~lanic EU in pravnih okvirov za urejanje prometa

z nepremi~ninami v EU je pokazal, da so mo`nosti za omejevanje pravic tujcev, dr`av-

ljanov dr`av ~lanic EU, praviloma zelo omejene in da lahko temeljijo zgolj na podlagi

nediskriminatornega obravnavanja. Dr`ave lahko sprejmejo predpise z dolo~enimi

omejitvami, ki izhajajo iz skrbi za varstvo okolja, skrbi za urejene socialne razmere in za

smotrno izkori{~anje poselitvenega in gospodarskega prostora, vendar te omejitve ne

temeljijo na razli~nem obravnavanju dr`avljanov in tujcev. Dr`ave oziroma " narodi pa

bodo lahko varovali svoje interese le tedaj, ~e so ali bodo pravilno spoznali dimenzijo

evropskega prava. Le tako bodo uskladili svoje predpise, da bodo obstali in vzdr`ali

tudi v evropski pravni praksi".35
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1. Berdena, dr. Andreja: "Italija: Pravice tujcev na nepremi~ninah"; Priloga Pravne prakse {t. 13/98;
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ro~evalec Dr`avnega sveta {t. 5/97;
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Javno dobro v evropski in slovenski zakonodaji*

Geslo: Javno dobro; Javna lastnina: Evropska unija

A. UVOD

Javno dobro lahko prou~ujemo iz razli~nih vidikov. Osrednjo vlogo, ki je hkrati tudi

skladna z `eljo naro~nika glede vsebine te naloge, ima pravni vidik kategorije javnega

dobra. S pravno definicijo pojma javnega dobra pa je povezano {e vrsto drugih pojmov.

Nekatere od teh so splo{ne (naravno bogastvo) ali splo{ne dru`boslovne (javne potre-

be, javni interes), druge prete`no pravnega zna~aja (koncesije, javne slu`be), tretje pa

imajo izrazito ekonomsko vsebino (javne dobrine, javna podjetja, gospodarska

infrastruktura).

Primerjalni pregled in analiza podro~ja javnega dobra in njegove opredelitve v evrop-

ski zakonodaji je precej ob{irna in zahtevna naloga. Zavedamo se, da v tej analizi ni bilo

mogo~e celovito obdelati vseh vidikov in vseh dr`av. Kljub temu smo se odlo~ili, da

vklju~imo tudi nekatere teme, ki jih naro~nik ni izrecno zahteval, predvsem (kriti~ni)

prikaz urejanja javnega dobra v zakonodaji Republike Slovenije.

Naloga je razdeljena na {tiri dele. V prvem je opredeljen pojem javno dobro, vrste jav-

nega dobra ter pojem javne dobrine. Definirani so tudi drugi pojmi, povezani z javnim

dobrom. V drugem delu je opredeljeno javno dobro, kot je definirano v evropski zako-

nodaji, in sicer podrobneje po posameznih dr`avah. Opravljena je primerjalna analiza

posameznih modelov javnega dobra. Na koncu tega dela so prikazane javne slu`be in

javna podjetja v dr`avah Evropske unije (EU). Tretji del naloge je namenjen javnemu

dobru v Sloveniji, kjer je predstavljena sedanja ureditev, del pa je namenjen tudi kritiki

obstoje~ega stanja oziroma predlogom sprememb. V zadnjem delu je podan poskus

sintetiziranja ugotovitev oziroma zaklju~ek, ki odgovarja na vpra{anja naro~nika.
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B. OPREDELITEV POJMOV

I. OPREDELITEV POJMA JAVNO DOBRO

Institut javnega dobra se je razvil tako v kontinentalnem (franc. domain public, nem.

öffentliche Sachen) kot tudi v anglosa{kem pravu (v ZDA - public trust)1.

Pojem javno dobro uporabljamo v {ir{em in o`jem pomenu. V {ir{em pomenu so jav-

no dobro vse stvari, namenjene uporabi vsakogar (ob~i uporabi) ali uporabi organov

javne uprave in izvajalcev javnih slu`b za opravljanje njihovih javnih funkcij. Francosko

pravo npr. pozna pojem domain public, v okvir katerega sodijo vse stvari, ki so name-

njene ob~i uporabi ali nujno potrebne za izvajanje javnih slu`b. Nem{ko pravo uporab-

lja za javno dobro v {ir{em smislu pojem öffentliche Sachen (javne stvari), znotraj tega

pojma pa lo~i Sachen im Gemeingebrauch (stvari v ob~i uporabi), Sachen im Verwal-

tungsgebrauch (stvari, ki jih uporabljajo organi javne uprave) in Sachen in Anstaltsge-

brauch (stvari, ki jih uporablja javnost posredno preko storitev izvajalcev javnih slu`b).

V o`jem pomenu pa sodijo v javno dobro le stvari, namenjene splo{ni uporabi - torej

uporabi vsakogar pod enakimi pogoji, npr. javne ceste, jezera, reke in potoki, morje in

morska obala, javni parki, trgi in druge javne povr{ine ipd. Obseg javnega dobra v

o`jem smislu je te`ko natan~no za~rtati, saj pri nekaterih stvareh ni jasno, ali je v ospred-

ju neposredna uporaba vseh ali posredna uporaba prek storitev, ki jih zagotavljajo izva-

jalci javnih slu`b. V to "vmesno" kategorijo lahko uvrstimo npr. pokopali{~a, javna sej-

mi{~a in tr`nice, letali{~a, `elezni{ke proge, javne muzeje itd.2

II. VRSTE IN KATEGORIJE JAVNEGA DOBRA

1. VRSTE JAVNEGA DOBRA

1.1. Glede na nastanek lo~imo:
• naravno javno dobro, ki je posledica naravnih dogodkov in

• umetno javno dobro, ki je rezultat ~lovekovega poseganja v prostor.
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1.2. Glede na vrsto rabe, ki ji je javno dobro prednostno namenjeno,
lo~imo:

• stvari v splo{ni rabi (javno dobro v o`jem smislu),

• objekti in naprave, namenjeni izvajanju javnih slu`b (infrastrukturni objekti in napra-

ve) in

• stvari, nujno potrebne za delovanje dr`avnih organov in organov lokalnih skupnosti.

1.3. Glede na zunanjo obliko lo~imo:
• nepremi~no javno dobro (zemlji{ko, vodno, morsko in zra~no javno dobro ter zgrad-

be) in

• premi~no javno dobro.

1.4. Glede na teritorij lo~imo:
• lokalno javno dobro in

• dr`avno javno dobro.

2. POSAMEZNE KATEGORIJE JAVNEGA DOBRA

1.Javno dobro v o`jem smislu (stvari v splo{ni rabi):

1.1.Morsko javno dobro
To so notranje morske vode in teritorialno morje, vklju~no z dnom in podzemljem,

morska obala, povr{ine, zalite s slano vodo, pomorske luke z opremo, svetilniki in opo-

zorilni znaki, valolomi, ustja rek, ki se zlivajo v morje itd. Morski pasovi, na katere se s

kopnega razteza dr`avna suverenost, v nekaterih pravnih sistemih sodijo v javno do-

bro, v drugih pa ne.

1.2. Vodno javno dobro
Po francoskem konceptu sodijo v to kategorijo le plovni vodni tokovi in plovna jeze-

ra, medtem ko glede neplovnih vodnih tokov velja zasebnopravni re`im. ^e je pogoj za

pridobitev statusa javnega dobra plovnost, nastopi ta status z vpisom v register plovnih

rek in jezer. Javno dobro so tako voda kot vodna zemlji{~a (re~no ali jezersko dno,

obala).

Nem{ki model pa v javno dobro uvr{~a tudi neplovne vodne tokove in jezera.
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1.3.Cestno javno dobro
Cestno javno dobro so javne ceste in pripadajo~i cestni objekti (po~ivali{~a, parki-

ri{~a, avtobusna postajali{~a, mostovi, viadukti itd.). Sestavni del ceste je tudi zra~ni

prostor nad cesti{~em. Cestno javno dobro je umetno javno dobro.

1.4.Zra~no javno dobro
V zra~no javno dobro sodi zra~ni prostor pod suverenostjo dr`ave in letali{~a z opre-

mo. Pri tem je treba poudariti, da zra~ni prostor ne sodi v javno dobro v vseh pravnih

ureditvah. Na{a teorija ga uvr{~a v javno dobro, francoska pa se pri tem vpra{anju deli.

V italijanskem pravu zra~nega prostora ne najdemo v okviru javnega dobra, nem{ki teo-

retiki pa {tejejo zrak za javno dobro. Zra~no javno dobro se je uveljavilo {ele z razvojem

letalstva. Pred tem je namre~ veljalo, da zra~ni steber brez omejitve vi{ine pripada last-

niku zemlji{~a pod njim (tako {e danes dolo~a 552. ~len Code civil - francoski civilni za-

konik). V skladu z mednarodnim pravom sodi pod suvereno oblast dr`ave zra~ni pro-

stor le do najve~je vi{ine, na kateri je {e mogo~ prelet s klasi~nim letalom. Zra~ni prostor

nad to mejo pa sodi v skupno dedi{~ino ~love{tva.

2. Stvari, nujno potrebne za delovanje dr`avnih organov in
organov lokalnih skupnosti

Med te stvari lahko uvrstimo predvsem zgradbe, kjer ti organi delujejo (vladne pala~e,

sodne pala~e, zapori, carinarnice, kasarne), pa tudi nekatere premi~nine, ki so nujno

potrebne za opravljanje njihovih funkcij (voja{ka oprema itd.).

3. Objekti in naprave, namenjeni izvajanju javnih slu`b

• na podro~ju gospodarskih javnih slu`b: oskrbovalni sistemi (vodovodno omre`je,

plinsko omre`je, kanalizacija), pristani{ki objekti in naprave, letali{ki objekti in na-

prave (vzletno-pristajalno steza, hangarji itd.), odlagali{~a odpadkov, smetarski avto-

mobil, ~istilne naprave itd.,

• na podro~ju negospodarskih javnih slu`b: stavbe in oprema muzejev, bolni{nic, {ol,

knji`nic ipd.
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III. OPREDELITEV POJMA JAVNE DOBRINE

V ekonomski znanosti se obi~ajno ne govori o javnem dobru, pa~ pa o javnih

dobrinah3

Slovar slovenskega knji`njega jezika sicer pravi, da je izraz dobro le zastarela oblika

od izraza dobrina. Dobrine pa definira kot nekaj, kar je namenjeno za zadovoljitev ~lo-

vekovih potreb: pridobivati, proizvajati dobrine; gospodarske, potro{ne dobrine; te`iti

po vedno novih materialnih dobrinah; duhovne dobrine; ustvarjati kulturne dobrine;

izmenjava raznih dobrin. Termin javen v povezavi z javnimi dobrinami dolo~a kot ne-

kaj, kar je namenjeno uporabi in koristi vseh ljudi.

(angl. public goods, nem. die öffentlichen Güter, Kollektivgüter, franc. bien public,

hrv. javna dobra).

Nekateri avtorji imenujejo javne dobrine tudi kolektivne dobrine. Poleg termina javne

dobrine se uporablja tudi termin dru`bene (angl. social) dobrine, in sicer kot sinonim

za javne dobrine ali pa tudi v {ir{em pomenu, ko te dobrine vklju~ujejo tudi dobrine, ki

imajo nekatere zna~ilnosti tako zasebnih kot tudi javnih dobrin.

V smislu {ir{e definicije se kategorijo socialnih dobrin dolo~a po kriteriju nosilca po-

tro{nje. Po tem kriteriju se s socialnimi dobri razumejo vsa tista dobra, ki zadovoljujejo

dru`bene (ang. social) potrebe. Javna dobra torej vselej zadovoljujejo dru`bene potre-

be, niso pa vse dobrine, ki zadovoljujejo te potrebe, izklju~no javna dobra. (Ekonomska

enciklopedija)

Dolo~enih dobrin (angl. goods), dru`benih (angl. social) ali javnih (angl. public), se

za razliko od zasebnih (angl. private) ne more zagotavljati s tr`nim mehanizmom, t.j.

preko transakcij med posameznim potro{nikom in proizvajalcem. Kadar so koristi od

dobrine dostopne vsem, potro{niki ({e posebno, ~e jih je veliko) ne bodo prostovoljno

pla~evali tak{nih dobrin. Povezava med proizvajalcem in potro{nikom je tako prekinje-

na in vme{ati se mora dr`ava (ki zagotovi tak{ne dobrine). Potreba po javnem zagotav-

ljanju dobrin se {e pove~a takrat, ko je njihova potro{nja konkuren~na, tako da bi bila

mo`na izklju~itev posameznikov od u`ivanja dobrine. (po Musgrave, s. 7,8)

Te`avno je dolo~iti, koliko javne (dru`bene) dobrine je potrebno zagotavljati oziroma

ugotoviti, koliko posamezni potro{nik vrednoti korist zagotavljanja javne dobrine. Po-

sameznik, ki je ~lan ve~je skupine, minimalno prispeva k financiranju te dobrine, kljub

temu pa bi bil {e raje t.i. prosti jezdec (ang. free rider), kar pomeni, da bi le u`ival koristi
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javne dobrine, ne bi pa ni~ prispeval (pla~eval) za to dobrino. Pri javnih dobrinah ima-

mo tako opraviti s politi~nim procesom in z glasovanjem z volilnimi listki, ne pa s tr`nim

mehanizmom in z denarnim povpra{evanjem. Rezultat tak{nega glasovanja ne bo us-

trezal vsem, predstavljal pa bo pribli`ek u~inkoviti re{itvi. (po Musgrave, s.8)

Potrebno je lo~iti zagotavljanje (ang. provision) javnih dobrin od njihove proizvod-

nje (ang. production). Zasebne dobrine lahko zasebnim kupcem prodaja tako zasebno

podjetje (kar je obi~ajno), kot tudi javno podjetje. Javne dobrine lahko proizvaja zaseb-

no podjetje in jih prodaja dr`avi (javnemu sektorju op. avtorjev) ali pa jih proizvaja jav-

no podjetje. ^e re~emo, da se javne dobrine zagotavljajo javno, to pomeni, da se finan-

cirajo prora~unsko (ali drugimi javnofinan~nimi sredstvi op. avtorjev) in so prosto do-

stopne brez neposrednega pla~ila. Kako se proizvajajo, ni pomembno. ^e pogledamo

t.i. javni sektor (ang. public sector) v sistemih nacionalnih ra~unov, se vidi, da so stro{ki

zagotavljanja javnih dobrin razdeljeni med pla~ila javnim uslu`bencem in nakupi

kon~nih proizvodov od zasebnih podjetij. (po Musgrave, s. 9)

Javne dobrine so tiste, ki jih ni mogo~e odre~i tistim, ki jih ne pla~ujejo, ter jih u`iva

velika skupina potro{nikov. V ve~ini primerov dr`avno zagotavljanje javnih dobrin po-

meni tudi to, da je ta dobrina prosto dostopna. Stro{ki zagotavljanja javne dobrine se

obi~ajno financirajo z davki. (po Hyman, s. 124)

Javne dobrine so netekmovalne (nerivalne) pri potro{nji, to pomeni, da dolo~eno ko-

li~ino javnih dobrin lahko u`iva ve~ potro{nikov, ne da bi se zmanj{alo u`ivanje te do-

brine drugih potro{nikov. Z drugimi besedami - marginalni (mejni, dodatni) stro{ki za-

radi u`ivanja te dobrine s strani dodatnih oseb so enaki ni~ (jih ni). Tako je neu~inkovito

in v ve~ini primerov tudi nemogo~e dolo~iti ceno enote javne dobrine. Ta zna~ilnost

javnih dobrin se imenujejo neizklju~ljivost (angl. nonexclusion) in pomeni, da je pre-

drago razviti sredstva za izklju~itev tistega, ki no~e pla~ati u`ivanja dolo~ene koli~ine

javne dobrine (npr. ~istega zraka). Javne dobrine, ki so netekmovalne v potro{nji, niso

nujno neizklju~ljive (npr. predvajanje programa preko televizijske mre`e). (po Hyman,

s. 125)

Po kriteriju (ne)izklju~ljivosti in (ne)rivalitete ((ne)tekmovalnosti) lahko dobrine raz-

delimo v ~iste zasebne dobrine, ~iste javne dobrine in me{ane dobrine, kar je prikazano

v naslednji tabeli:
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Tabela1: Razdelitev dobrin

IZKLJU^LJIVOST NEIZKLJU^LJIVOST

^ISTE ZASEBNE
DOBRINE
1. stro{ki izklju~ljivosti so
nizki
2. proizvajajo jih zasebna
podjetja
3. financirajo se z dohod-
kom od prodaje
Primera: hrana, obutev

ME[ANE DOBRINE
1. dobrine, katerih koristi
so porabljene skupinsko
2. proizvajajo jih zasebna
podjetja ali neposredno
javni sektor
3. distribucija poteka pre-
ko trga ali dr`avnega pro-
ra~una
4. financirajo se z dohod-
kom od prodaje, s ceno
storitev ali z davki
Primera: javni parki, javni
bazeni

RIVALITETA
(TEKMOVALNOST)

ME[ANE DOBRINE
1. zasebne dobrine s
stranskimi u~inki
(eksternalijami)
2. proizvajajo jih zasebna
podjetja
3. distribucija poteka pre-
ko trga z subvencijami ali
s popravnimi davki
4. financirane so z do-
hodki od prodaje
Primeri: {ole, zdravni{ke
storitve, kabelska televi-
zija, zasebni bazen,
cepljenje

^ISTE JAVNE DOBRINE
1. visoki stro{ki iz-
klju~ljivosti,
2. proizvaja jih direkt-
no dr`ava ali zasebno
podjetje, ki sklene po-
godbo z dr`avo
3. distribucija poteka
preko prora~una
4. financirane so z do-
hodki od obveznih
davkov
Primer: dr`avna
obramba

NERIVALITETA
(NETEKMOVALNOST)

Vir: C.V. Brown & P.M. Jackson: Public Sector Economics, 1990, s. 42, po Marko~.

Iz navedenega je razvidno, da med ~istimi javnimi dobrinami in ~istimi zasebnimi do-

brinami obstaja {irok spekter me{anih dobrin. Tudi za javne in me{ane dobrine veljajo

ekonomske zakonitosti, posebno {e za dejavnosti, kjer je mogo~a identifikacija njihovih

koristnikov.

Tudi v upravnem pravu je izoblikovan pojem javne dobrine, ki lo~i javne od tr`nih

dobrin. V teoriji upravnega prava se kot javne dobrine obravnavajo naslednje dobrine:4
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• dobrine, ki morajo biti na voljo vsem ljudem, ne glede na njihov gmotni oziroma so-

cialni polo`aj; v sodobni dru`bi morajo biti na primer vsi ljudje dele`ni osnovne izo-

brazbe, osnovnega zdravstvenega varstva, osebne in premo`enjske varnosti itd.;

• dobrine, ki so – zaradi splo{nega interesa – v sodobni dru`bi celo obvezne; take do-

brine v obliki obveznih storitev imamo zlasti na podro~ju zdravstva, veterinarske

slu`be, komunale, vzgoje in izobra`evanja itd., kot na primer: obveznost zdravljenja

nalezljivih bolezni, obvezna oddaja bolnika v bolni{nico, obvezno cepljenje `ivali,

obvezna uporaba komunalnih storitev (npr. obvezni priklju~ki na javni vodovod, ka-

nalizacijo, obvezno odlaganje smeti na predpisana mesta), obvezno obiskovanje os-

novne {ole itd.; take dobrine so obvezne in jih mora dru`bena skupnost (dr`ava) po

potrebi celo vsiliti tistim, ki ne bi sami uvideli, da so jim v korist, in bi z neuporabo teh

dobrin ogro`ali `ivljenje, zdravje ali kake druge dobrine drugih ljudi;

• dobrine, pri katerih ni mogo~e individualizirati neposrednega uporabnika; uporabni-

ki so vsi ljudje, ki prihajajo z njimi v stik, vendar jih ni mogo~e ugotoviti in jim zara~u-

navati storitev; take so na primer t.i. kolektivne komunalne storitve (kot je na primer

uporaba cest, plo~nikov, trgov, javnih parkov in nasadov, javne razsvetljave itd.) ali

delovanje morskih svetilnikov, slu`be javne varnosti, varstva narave in okolja;

• dobrine, katerih proizvajalci so po naravi stvari v monopolnem5 polo`aju nasproti

uporabnikom; tu na~ela tr`nega gospodarstva ne prihajajo v po{tev, ker ni mogo~a

konkurenca, ker se po naravi stvari lahko pojavi na dolo~enem obmo~ju le en sam

proizvajalec; tak je npr. polo`aj na podro~ju komunalnih dejavnosti, v cestnem gos-

podarstvu, v vodnem gospodarstvu, v PTT slu`bi, deloma v energetiki (elektrogospo-

darstvo) in prometu (`elezni{ki promet);

Iz na{tetih primerov je razvidno, da gre pri javnih dobrinah predvsem za razli~ne sto-

ritve in mo`nost enakopravnega pristopa do nekaterih naravnih danosti, v manj{i meri

pa za proizvode.
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cen ..., s. 434).



IV. OPREDELITEV DRUGIH POJMOV, POVEZANIH Z JAVNIM
DOBROM

1. JAVNI INTERES IN JAVNE POTREBE

Javni interes (angl. public interest, nem. das öffentliche Interesse, franc. intér t

général), ki se lahko imenuje tudi dr`avni interes ali splo{ni interes, je termin, s katerim

se `eli ozna~iti koristi ali prednosti skupnosti kot celote pred zasebnimi interesi. V zvezi

z javnim interesom gre po eni strani za potrebe, ki jih dr`ava zadovoljuje z instrumenti

oblasti (prisilno), po drugi strani pa tudi kot servis.

Teoreti~no sta na voljo dva skrajna pristopa:

• ~isti liberalizem6, kjer javni interes ne obstaja in je morebitno zadovoljevanje skupnih

potreb prepu{~eno individualnemu interesu in zasebni pobudi,

• ~isti kolektivizem, kjer je vsaka ~lovekova potreba oklicana za potrebo skupnega in-

teresa in jo morajo zadovoljevati javne slu`be.

Seveda se javne slu`be oziroma polo`aj javnega sektorja v nacionalnih gospodarstvih

nikjer ne ka`e v eni ali drugi ekstremni obliki. Odvisen je predvsem od tega, v kolik{ni

meri skupne potrebe v neki dru`bi ni mogo~e ustrezno zadovoljiti na zaseben na~in

oziroma z zasebno pobudo na konkuren~nem trgu. V teh razmerah je odgovornost vsa-

kokratne oblasti, da zagotovi javno slu`bo.

Javna potreba je nekaj, kar ne zadovoljuje zgolj posameznika, temve~ celotno popu-

lacijo, je temeljnega pomena in zaradi svojega pomena in obveznosti prera{~a v oblast-

no funkcijo. Oblast, ~etudi poveri izvajanje javnih slu`b javni ali zasebni osebi, ohrani

odgovornost za obseg, vrsto ter pravilnost izvajanja javnih slu`b. Odgovornost oblasti

se razteza tudi na razvoj in spreminjanje na~inov delovanja javnih slu`b glede na kultur-

ni in tehnolo{ki razvoj.

2. JAVNE SLU@BE

Ena od najpomembnej{ih funkcij sodobne dr`ave je zagotavljanje (materialnih in ne-

materialnih) javnih dobrin (in storitev). Ta sklop funkcij lahko ozna~imo s "servisnimi
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funkcijami" dr`ave; dejavnosti, katerih proizvod so javne dobrine (in storitve) pa "gos-

podarske in negospodarske javne slu`be".

Pojem javnih slu`b se uporablja predvsem v celinski Evropi, kjer pravna tradicija razli-

kuje med zasebnim in javnim pravom. Vendar tudi v anglosa{ki tradiciji poznajo kon-

cept javnega oziroma splo{nega interesa, ki pa se v marsi~em razlikuje od pojma javne

slu`be (povzeto po Bohinc, Osebe...).

Javna slu`ba je tak{na gospodarska dejavnost, ki sodi v javni interes in jo dolo~ajo,

ustvarjajo in nadzirajo oblasti s predpisi, ki so zunaj zasebnega prava in torej sodijo v

okvir pojma javno pravo, ne glede na to, ali dejavnost javne slu`be opravljajo javna ali

zasebna oseba.

Javne slu`be so dejavnosti, za katerih zagotavljanje v javnem interesu skrbi dr`ava

oz. lokalna skupnost. Kon~na odlo~itev o tem, katera dejavnost je javna slu`ba, je sub-

jektivna, odvisna od volje zakonodajalca. Vendar pa obstajajo {tevilna merila, po kate-

rih je mo~ objektivno ugotoviti, ali je narava neke dobrine tak{na, da jo je mo`no zago-

tavljati preko tr`nih sistemskih avtomatizmov ali ne. Pomembni so zlasti naslednja ob-

jektivna merila (Virant, Pojem in pravni re`im..., s.19, po Pirnat):

• neobhodnost dobrine za obstoj in razvoj dru`be. Nekatere dobrine morajo biti na

voljo vsem, in to trajno. Brez njih si ni mogo~e predstavljati razvoja dru`be. Tak{ne

dobrine so v sodobnem ~asu zdravstveno varstvo, osnovna izobrazba, varnost dr`ave

itd. Za normalno funkcioniranje dru`be mora za zagotovitev teh dobrin poskrbeti

dr`ava (ali lokalna skupnost), {e posebej, ~e jih trg ne bi zagotavljal vsem v zadostni

meri.

Merilo neobhodnosti je dokaj nedolo~eno – pri vsaki dejavnosti posebej je potrebno

presoditi, ali je na dani stopnji dru`benega razvoja neobhodno potrebna.

• nujnost vsilitve dolo~ene dobrine. Nekatere dobrine je potrebno uporabnikom vsiliti

v javnem interesu – npr. osnovno {olanje, cepljenje proti nalezljivim boleznim ipd.

• kolektivna narava dobrine. Primera za tak{ne dobrine sta zunanja varnost dr`ave in

javna razsvetljava. Obe lahko uporabljamo ljudje le anonimno. Nemogo~e je ugotovi-

ti obseg uporabe, ki si ga privo{~i posameznik. Po drugi strani nih~e ne more drugega

izklju~iti od uporabe tak{ne dobrine. Tretji~ pa po naravi stvari ni mogo~e, da bi si

tak{ne dobrine priskrbel vsak sam.

Merilo kolektivnosti je po Virantovem mnenju najtrdnej{e, najdolo~nej{e izmed vseh

meril. Kolektivnih dobrin zaradi narave stvari ne more zagotavljati prosti trg.

• odsotnost delovanja tr`nih zakonitosti. Nekaterih dobrin trg ne more zagotoviti v

meri, ki je potrebna za delovanje dru`be. Iz razli~nih razlogov (visoki fiksni stro{ki

ipd.) na trgu ni mogo~e zagotoviti ravnovesja med ponudbo in povpra{evanjem. Tudi
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v tak{nih primerih mora odgovornost za zagotovitev rednega opravljanja te dejavno-

sti prevzeti dr`ava (lokalna skupnost).

2.1. Na~ini izvajanja javne slu`be

V svetu so v grobem znani trije na~ini izvajanja javnih slu`b, pri ~emer je potrebno

opozoriti, da so v nadaljevanju prikazane oblike naj~istej{e, v praksi javnih slu`b pa se

vse bolj pojavljajo tudi tak{ne, ki se med seboj prepletajo (po ^ebulj).

Prvi tip je izvajanje v re`iji. O izvajanju javne slu`be v re`iji govorimo takrat, kadar

javno slu`bo neposredno opravlja dr`ava preko svojih organov oziroma upravnih slu`b

ali javnih ustanov, ki jih v ta namen ustanovi. Dr`ava torej ustanovi ustrezno organiza-

cijsko obliko upravnega organa oziroma slu`be ali pa javni zavod, javno podjetje oziro-

ma drugo dr`avno (javno) ustanovo, ki neposredno proizvaja oziroma opravlja storitve,

ki so javne dobrine.

Drugi tip je koncesionirana javna slu`ba, kjer dr`ava kot koncedent podeljuje pravi-

co opravljati dolo~eno javno slu`bo (lahko kot monopol, ni pa nujno) zasebnopravne-

mu subjektu. To seveda pod pogoji, ki jih sama dolo~i in njihovo izpopolnjevanje pri iz-

vajanju javne slu`be tudi nadzira.

O tretjem tipu izvajanja javnih slu`b govorimo v primerih, ko dr`ava preko vlaganj

svojega kapitala v dejavnost zasebnopravnih subjektov zagotavlja, da ti v okviru svoje

dejavnosti proizvajajo tudi proizvode oziroma opravljajo storitve, ki so predmet dolo~e-

ne javne slu`be. S tak{nimi kapitalskimi vlo`ki si dr`ava zagotovi tudi ustrezen dele`

(lahko tudi ve~inski) glede odlo~anja, seveda samo v obsegu, ki se nana{a na zagotav-

ljanje javnih dobrin.

3. INFRASTRUKTURNI OBJEKTI IN MONOPOLI

Javne stvari se lahko pojmovno deli na javno dobro in infrastrukturne objekte. Na

splo{no so infrastrukturni objekti in naprave tiste stvari (premi~ne ali nepremi~ne), ki

so nujno potrebne za opravljanje (gospodarskih in negospodarskih) javnih slu`b.

Gospodarska infrastruktura obsega elemente tehni~nih sistemov, kot so: ceste in `e-

leznice s spremljajo~imi objekti, sredstva za prenos in transformacijo elektri~ne energi-

je, tehni~nih plinov in teko~ih goriv; pristani{~a in letali{~a s potrebnimi objekti; sistem

zvez za prenos informacij in melioracijski-tehni~ni sistemi za pripravljanje tal namenski

uporabi.

218



Negospodarska (lahko se imenuje tudi dru`bena ali pomo`na) infrastruktura obsega

objekte, ki so potrebni za izvajanje negospodarskih javnih slu`b (komunalna dejavnost,

stanovanja, {olski in zdravstveni objekti).

Eno od temeljnih pravil pravnega re`ima infrastrukture je, da morajo izvajalci javnih

slu`b, ki uporabljajo stvari, ki sestavljajo infrastrukturo, le-te uporabljati v skladu z nje-

nim (javnim) namenom (torej opravljanjem dolo~ene javne slu`be).

Pogosto imajo tudi infrastrukturni objekti v dolo~enem delu ali v celoti tudi zna~aj

(status) grajenega javnega dobra. V tak{nih primerih prihaja do prepletanja statusa jav-

nega dobra, za katerega je zna~ilna splo{na raba vsakogar, in statusa infrastrukture,

za katero pa je nasprotno zna~ilna uporaba samo s strani izvajalcev javnih slu`b. Jav-

nost (oziroma "vsakdo") uporablja te stvari samo posredno (sekundarno) preko upora-

be javnih dobrin oziroma storitev, ki jih "proizvajajo" izvajalci javnih slu`b s tem, da (pri-

marno) uporabljajo stvari, ki sestavljajo infrastrukturo.(Pli~ani~, Javne slu`be ..., s. 499)

Enotno definicijo, kaj je infrastruktura, bi te`ko zasledili. Infrastruktura je po mnenju

ekonomistov (P.Rosentein-Rodan, R. Nurkse, A. Hirschman) skupno ime za razli~ne de-

javnosti, ki jih je mogo~e poimenovati "dru`beni akumulirani kapital" (angl. social over-

head capital).

Prakti~na definicija gospodarske infrastrukture je dana po definiciji Svetovne banke

in obsega naslednje dejavnosti (Hrovatin, Prestrukturiranje ..., s. 94):

a) javnostoritvene panoge: energetika, telekomunikacije, plinsko gospodarstvo, pre-

skrba s pitno vodo in odstranjevanje odplak (komunala) ter odvoz smeti,

b) javne objekte, kot so ceste in ve~ji jezovi ter kanali za namakanje in izsu{evanje,

c) ostale transportne sektorje, kot so `eleznica, cestni transport, pristani{~a in vodne

poti ter letali{~a.

^eprav niti prva niti druga opredelitev infrastrukture ni popolna, pa sta infrastruktur-

nim dejavnostim skupni vsaj dve zna~ilnosti: tehni~ne lastnosti, ki se izra`ajo v prihran-

kih obsega, in eksternalije (zunanji u~inki), ki omogo~ajo prelivanje koristi (in {kod) od

uporabnikov infrastrukturnih storitev k neuporabnikom.

Zgornja opredelitev infrastrukture je precej {iroka, saj zajema kar celotne dejavnosti,

kot so na primer javnostoritvene panoge. Infrastruktura se v ekonomski literaturi

obi~ajno opredeljuje v o`jem pomenu, kot tehni~no omre`je (angl. network), ki je po-

trebno za proizvodnjo, prenos in distribucijo posameznega proizvoda ali nudenje stori-

tve ali pa samo za katero izmed navedenih zaporednih faz. Lo~iti je pravzaprav potreb-

no med dvema pojmoma: med infrastrukturo v o`jem pomenu in opravljanjem dejav-

nosti, za katere je le-ta potrebna (proizvodnja proizvodov oziroma opravljanje storitev v

infrastrukturnih dejavnostih).
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Gospodarska infrastruktura zajema stvari, ki predstavljajo t.i. velike tehnolo{ke siste-

me. Ena od zna~ilnosti gospodarske infrastrukture je njihov monopolni polo`aj. Z mo-

nopoli najpogosteje opredeljujemo tr`no stanje, pri katerem je na strani ponudbe le en

prodajalec, na strani povpra{evanja pa mno`ica kupcev.

Slovenski zakon o gospodarskih javnih slu`bah napa~no opredeljuje zna~aj proizvo-

dov (storitev), ki jih infrastrukturne dejavnosti proizvajajo. Po tem zakonu naj bi le-te

proizvajale javne dobrine. Javne dobrine se v dveh lastnostih porabe pomembno razli-

kujejo od zasebnih dobrin. Za njihovo porabo je prvi~ zna~ilna neizklju~ljivost uporab-

nikov in drugi~ netekmovalnost pri porabi. Ve~ina infrastrukture (z izjemo navadnih

cest in cestne signalizacije) po tak{ni opredelitvi proizvaja dobrine, ki so po svojih os-

novnih zna~ilnostih zasebne. Seveda pa se lahko vsaka dr`ava odlo~i, da bo dolo~en

proizvod/storitev infrastrukturnih panog ponudila kot javno dobrino. (Hrovatin, Pre-

strukturiranje... s. 95)

Dr`ava mora nadzorovati (kontrolirati) monopole in zagotavljati varstvo potro{nikov

z naslednjimi ukrepi:

• nadzorom cen,

• ustanovitvijo organov in postopkov za varstvo potro{nikov,

• ustanovitvijo antimonopolnih komisij in sprejemom ustreznih zakonov,

• dolo~anjem splo{nih pogojev poslovanja – potro{nik (uporabnik) kot {ibkej{a po-

godbena stranka namre~ mora sprejeti ponujene pogoje, praviloma gre torej za adhe-

zijske pravne posle,

• dolo~anje standardov in normativov storitev ter dosleden nadzor njihovega izvajanja,

• javnost delovanja teh podjetij z objavo zaklju~nih ra~unov in poslovnih poro~il,

• za izvajanje zakonitosti ne zado{~a le sodni nadzor, ~eprav je treba omogo~iti porab-

nikom popularno to`bo (to`ba, katero lahko vlo`i vsak posameznik), pa~ pa tudi iz-

ven sodnim organom (upravi).

^imbolj se neka dejavnost odmika tr`nemu reguliranju, tembolj odpoveduje zakon

ponudbe in povpra{evanja in potrebna je dr`avna intervencija.

3.1.Oblike vlaganja zasebnega sektorja v infrastrukturo

Za zadovoljevanje javnih potreb, ki se pove~ujejo, je potrebno, da se pomanjkanje

javnih sredstev nadomesti z vklju~evanjem zasebnega sektorja v izgradnjo infrastruktu-

re. Pri tem obstajajo razli~ne oblike t.i. projektnega financiranja, ki se lahko uporabijo,

kadar dolo~en projekt ali sistem, ki ga je potrebno izgraditi in izkori{~ati, lahko deluje z

dobi~kom. Razli~ni modeli projektnega financiranja so : model izgradnje, eksploatacije
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in predaje (BOT); sistem neprekinjene fran{ize; model izgradnje, predaje in eksploata-

cije (BTO); model nakupa, izgradnje in eksploatacije; model najema, razvoja in eks-

ploatacije, za~asna privatizacija, model dodatnega projekta, razvojni dobi~ek in model

nadomestitve primanjkljaja7.

4. JAVNA PODJETJA 8

Pojma javne slu`be in javnega podjetja se do dolo~ene mere prekrivata, vendar obsta-

jajo javna podjetja, ki so zunaj dejavnosti javnih slu`b, ter na drugi strani obstajajo javne

slu`be, ki se poverjajo podjetjem.

V tridesetih in {tiridesetih letih so javna podjetja ter slu`be igrali skorajda odlo~ilno

vlogo v gospodarstvih evropskih dr`av. Ve~ji del tega je bilo tudi v javnem lastni{tvu, pri

~emer dejavnosti, znane pod pojmom javne slu`be, niso bile podrejene civilnemu ozi-

roma zasebnemu (trgovinskemu), temve~ javnemu pravu. Te dejavnosti tudi niso bile

predmet ponudbe na konkuren~nem trgu, temve~ so zanje veljala posebna pravila ozi-

roma ugodnosti ter pravice.

Pravnoorganizacijske oblike javnih podjetij so zelo razli~ne. Temeljna delitev je na

javna podjetja, ki so v celoti last dr`ave oziroma dr`avnih institucij, ter na tista javna

podjetja, kjer so oblasti lastnik le ve~ine delnic, ostali lastniki pa so zasebni delni~arji (fi-

zi~ne ali pravne osebe).To so tako imenovana me{ana podjetja.

Druga, pravno sprejemljivej{a delitev, bi bila na tista javna podjetja, ki sodijo v javno

pravo, ter na tista, ki se ravnajo po zasebnem pravu.

Zna~ilnosti oseb javnega prava, ki se ukvarjajo z javnimi podjetji, so v tem, da imajo

razli~ne nazive v razli~nih pravnih redih, kot na primer:

• dr`avnolastni{ke dru`be s pravno odgovornostjo,

• neodvisni operatorji,

• neodvisna javna podjetja,

• javne ustanove,

• javne korporacije,

• nacionalna podjetja itd.

Njihove pravne zna~ilnosti bi lahko razvrstili takole:

1. ve~inoma so v dr`avnem lastni{tvu,
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2. imajo posebno pravno sposobnost, kar pomeni, da ne morejo opravljati dejavnosti

zunaj predmeta poslovanja, ki ga dolo~i zakon,

3. zanje ne velja pravilo, da spore lahko re{uje po arbitra`ni poti, kot to velja za zaseb-

ne dru`be,

4. zanje ne veljajo pravila o izvr{bi, tako kot to velja za zasebna podjetja in

posameznike,

5. za javna podjetja ne veljajo pravila o ste~aju oziroma ne morejo iti v ste~aj,

6. zelo podrobno jih nadzira pristojno ministrstvo, njihova poslovna poro~ila oziroma

ra~uni so pod nadzorom javnih teles, sodi{~ in celo parlamenta,

7. za zaposlene v javnih podjetjih praviloma ne velja delovno pravo, temve~ poseben

pravni sistem za javne uslu`bence oziroma za uradnike,

8. v dolo~enih primerih lahko javna podjetja sklepajo tudi pogodbe, ki se ravnajo po

zasebnem pravu, tako na primer del pogodbe o zaposlitvi ter pogodbe s poslovnimi

partnerji oziroma strankami.

5. KONCESIJA

Koncesija je poblastilo, ki ga na predpisan na~in in v predpisani obliki da dr`ava ali

lokalna skupnost oziroma od njiju poobla{~en organ praviloma vedno osebi civilnega

prava (pravni ali fizi~ni osebi). Predmet pooblastila je obi~ajno opravljanje javne slu`be

(gospodarske ali negospodarske) ali upravljanje, uporaba oziroma izkori{~anje narav-

nih dobrin. Koncesija pomeni prenos dolo~enega dela dejavnosti iz javne v zasebno

sfero in jo zato uvr{~ajo v eno od oblik privatizacije javnih slu`b (po ^ebulj).

Prav v primeru pla~il koncesionarja za opravljanje koncesijske dejavnosti, ki je javna

slu`ba, ponavadi pride do izraza konflikt med podjetni{ko naravnanostjo koncesionar-

ja in socialnim vidikom opravljanja javne slu`be. Koncedent namre~ te`i k ~im cenej{im

javnim dobrinam. To je med drugim tudi eden od razlogov, zaradi katerih se je sploh

odlo~il podeliti koncesijo, namesto da bi javno slu`bo opravljal v lastni re`iji (^ebulj

s. 12).

Zlasti v primeru koncesionirane javne slu`be je velikokrat eden od namenov, zaradi

katerega se je koncedent sploh odlo~i za to, da se bo neka javna slu`ba opravljala kot

koncesionirana, ta, da koncesionar zgradi dolo~en infrastrukturni sistem, ki je pogoj za

opravljanje javne slu`be (npr. deponijo komunalnih odpadkov, sistem za oskrbo s pit-

no vodo, ~istilno napravo, parkiri{~e, hidroelektrarno idr.). Ta sistem s potekom konce-

sije preide v last koncedenta. (^ebulj s. 14)
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6. NARAVNA BOGASTVA

Naravna bogastva so stvari, ki niso rezultat dela, a so lahko predmet gospodarskega

izkori{~anja. Ohranjanje naravnega ravnovesja je v interesu vseh ljudi, torej v javnem in-

teresu. Javni interes pa narekuje oblikovanje posebnega, javnopravnega re`ima pri

pravni regulaciji razmerij med ~lovekom in drugimi deli narave. Le - ta naj dr`avi zago-

tavlja izvajanje njene funkcije zastopnice narave. To po Pli~ani~u (Pravo varstva ..., s.

217) pomeni:

• klju~no vlogo dr`ave pri na~rtovanju interakcije ~loveka z drugimi deli narave;

• v vseh konkretnih pravnih razmerjih, ki nastajajo v zvezi z varstvom ali posegi v nara-

vo, je eden od udele`encev tega razmerja vedno dr`ava;

• vse ve~ji obseg poseganje dr`ave v materialni svet v okviru opravljanja javnih slu`b.

To vlogo zastopnice narave dr`ava dosega:

• s pravnim institutom javnega dobra in drugimi javnopravnimi posegi v lastnino bodisi

iz naslova ekolo{ke (socialne) vezanosti lastnine ali na podlagi postopka razlastitve;

• z integralnim na~rtovanjem ~lovekove komunikacije z naravo;

• z instrumentarijem dovoljevanja rabe oziroma izkori{~anja;

• z javnimi slu`bami - kot neposredno dejavnostjo dr`ave.

Imetnik pravice rabe ali izkori{~anja posameznih delov narave mora dopustiti javno-

pravne posege v `e nastala pravna razmerja, kadar je to nujno zaradi ohranjanja narav-

nega ravnovesja. Konkretni upravni akti (dovoljenja) ali koncesije, ki so podlaga za pri-

dobitev pravice rabe ali izkori{~anja narave, se preoblikujejo tako, da (javni) interes

ohranjanja naravnega ravnovesja omogo~a vse ve~ji obseg javnopravnih posegov v ob-

stoje~a pravna razmerja.

Konkretno med naravna bogastva lahko {tejemo zemlji{~a, gozdove, vode, vodoto-

ke, morje in morsko obalo ter rudna bogastva in druga naravna bogastva. V ekonom-

skem smislu se med naravna bogastva {tejejo zlasti zemlji{~a, gozdovi, voda in vodna

sila, rude, nafta, plin, `ivalski in rastlinski svet. S pravnega vidika je treba pojem narav-

nega bogastva zo`iti. Tako ka`e izlo~iti zemlji{~a in gozdove, ker se v pravnem smislu

posebne nepremi~ne stvari, ki so lahko tudi v zasebni lasti. Izlo~iti je treba vode in vo-

dotoke ter morsko obalo, ker vse to uvr{~amo v stvari, ki so v splo{ni rabi. Glede na na-

ravna bogastva in naravno in kulturno dedi{~ino pa je mogo~e uveljaviti vrsto skupnih

na~el, ki se povezujejo z zahtevami o varstvu okolja. Varstvo naravne in kulturne de-

di{~ine obsega dejavnosti, zapovedi, prepovedi in omejitve, ukrepe in druga prizadeva-

nja, katerih namen je ohranjati naravno ravnovesje, biogenetsko skladnost in zna~ilno
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podobo pokrajine, neokrnjenost in izvirnost kulturnih sestavin dedi{~ine; ustvarjati

ugodne okoli{~ine za njen obstoj, redno vzdr`evanje in dostopnost; prepre~evati pose-

ge, s katerimi bi se utegnila spremeniti njena lastnost, vsebina, oblika, narava ali nepo-

sredno okolje; ugotavljati uresni~evanje pravic ljudi do u`ivanja njenih vrednosti.

Eden od klju~nih pravnih instrumentov aktivnega obravnavanja ~lovekove interakci-

je z naravo (upravljanje z naravo) je prehod na njeno celovito na~rtovanje. Le-to temelji

na dr`avnih programih varstva okolja ter na na~inih upravljanja s posameznimi deli na-

rave. Celovitost se nana{a na dejstvo, da sta v omenjenih aktih usklajena dva, sicer nas-

protujo~a si cilja, to je varstvo in raba narave.

C. JAVNO DOBRO V EVROPSKI ZAKONODAJI

I. OPREDELITEV POJMA IN LASTNINSKI RE@IM PO
POSAMEZNIH DR@AVAH

1. SPLO[NO

Opredelitev pojma javnega dobra je odvisna od dru`benih in ekonomskih zna~ilnosti

posamezne dru`be, v veliki meri pa tudi od pravne tradicije, zato ga ni mogo~e oprede-

liti z gotovostjo in preciznostjo. Dru`beni razvoj narekuje spremembe tudi na tem po-

dro~ju. Tako je npr. v Franciji zakon o radiu in televiziji iz leta 1989 v 10. ~lenu dolo~il,

da valovne dol`ine sodijo v javno dobro.

Najpomembnej{i element pravnega re`ima javnega dobra je lastninski koncept. @e

uvodoma je treba poudariti, da sta se v svetu razvila dva temeljna modela lastninskega

re`ima pravnega dobra: francoski in nem{ki. Razlikujeta se zaradi tega, ker francosko

pravo tradicionalno temelji na konceptu lastnine kot absolutne in neomejene pravice,

nem{ko pravo pa na konceptu socialno vezane (v javnem interesu omejene) lastnine.

Zato sta si francoski in nem{ki lastninski model javnega dobra popolnoma razli~na.

Francosko pravo izhaja iz predpostavke, da lastninska pravica, kakr{no pozna civilno

pravo, nikakor ne more biti omejena. Zato francosko pravo v civilnem pravu ne najde

prostora za javno dobro. Javno dobro je v celoti izvzeto iz civilnopravnega re`ima. Uve-

den je poseben javnopravni re`im teh stvari. Nem{ko pravo pa mo`nosti, da bi moral

lastnik stvari trpeti hude omejitve lastninske pravice, ne zavra~a. Zato v nem{kem pravu

za javno dobro na~eloma velja civilno pravo, seveda s pomembnimi javnopravnimi

omejitvami.
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2. FRANCOSKO PRAVO

2.1. Opredelitev pojma
Pojma javnega dobra (domain public) v francoskem pravu ni izoblikovala zakonoda-

ja, temve~ sta ga vzpostavili teorija in judikatura dr`avnega sveta (t.j. najvi{jega uprav-

nega sodi{~a v Franciji).

Francoska ustava javnega dobra ne ureja.9 Code civil omenja javno dobro v 538., 539.

in 540. ~lenu. V 538. ~lenu kot javno dobro na{teva `eleznice, ceste, ulice, reke, prista-

ni{~a, luke, sidri{~a in vse dele francoskega ozemlja, ki ne morejo biti v zasebni lastnini.

V 539. ~lenu dolo~a, da v javno dobro sodijo vse stvari zapustnikov, ki umrejo brez de-

di~ev oziroma, katerih dedi~i se odpovejo dedovanju. Po 540. ~lenu pa so javno dobro

tudi voja{ki objekti (obzidja, utrdbe, okopi, trdnjave). Kot `e omenjeno, pa se koncept

javnega dobra, ki ga je uveljavil ta zakonik, ni obdr`al in zato za francosko pojmovanje

javnega dobra ni merodajno.

Pozitivno pravo, ki temelji zlasti na judikaturi dr`avnega sveta, pogojuje pripadnost

stvari javnemu dobru z dvema pogojema:

• da je stvar v lasti javnopravne osebe, torej dr`ave, lokalne skupnosti, prekomorskega

ozemlja ali javne ustanove. To pomeni, da stvari, ki so v lasti zasebnopravnih subjek-

tov, ne morejo {teti v javno dobro, pa ~eprav te pravne osebe opravljajo (kot konce-

sionarji) javno slu`bo;

• da je stvar namenjena javnim koristim (zadovoljevanju javnega interesa), torej bodisi

neposredni uporabi javnosti bodisi uporabi izvajalcev javnih slu`b.

Pri nepremi~nem naravnem javnem dobru sta omenjena pogoja `e zadostna. Pri ne-

premi~nem umetnem (grajenem) javnem dobru in pri premi~nem javnem dobru pa se

jima pridru`i {e dodatni pogoj: preveriti je treba, ali je stvar posebej opremljena, urejena

in nepogre{ljiva za izvajanje javne slu`be. ^e stvar tega pogoja ne izpolnjuje, sodi v jav-

no dobro le v primeru, da jo zakonodajalec v to kategorijo izrecno uvrsti.

Judikatura dr`avnega sveta pojmuje javno dobro dokaj intenzivno. Tako po judikatih

sodijo v javno dobro mestne hi{e (kjer uradujejo `upani), prefekture, stavbe ministr-

stev, sodne pala~e, {olska in univerzitetna poslopja, poslopja kazenskih zavodov, mu-

zejev, javnih knji`nic, bolni{nic, kasarn itd.
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Posebni zakon10 dolo~a, da v morsko javno dobro sodi morska obala do vi{ine naj-

vi{je plime, naplavine, povr{ine, ki jih z gradnjo nasipov umetno odvzamejo morju (ra-

zen ~e koncesijska pogodba ne dolo~i, da na njih pridobi lastnino koncesionar), t.i. re-

zervirane cone (ki se lahko vzpostavijo na temelju zakona v {irini 20 do 50 metrov od

obale), morsko dno in podzemlje teritorialnega morja (12 navti~nih milj). Ne sodi pa v

morsko javno dobro vodni stolp nad to povr{ino. V prekomorskih departmajih sodi v

javno dobro tudi pas v {irini 81,2 metra.

Po francoskem pravu sodijo v grajeno javno dobro tudi cerkveni objekti, ~eprav je

cerkev od leta 1909 lo~ena od dr`ave (ni javna slu`ba).

2.2. Lastninski re`im
Francosko pravo je izoblikovalo poseben upravnopravni re`im javnega dobra (do-

main public). Za javno dobro ne velja civilno pravo. Vse stvari, ki sodijo v javno dobro,

so v lasti dr`ave oz. lokalnih skupnosti in so neodtujljive (inalienabilite). Neodtujljivost

pomeni, da so stvari izven pravnega prometa, da jih torej ni mogo~e odtujiti ali pripo-

sestvovati. Zato je vsakr{en posel glede odtujitve stvari ni~en. Vendar neodtujljivost ne

temelji na naravi stvari, ampak na njenem namenu (affectation) - javno dobro je neizo-

gibno potrebno za zagotavljanje javnih funkcij in njegovo uporabo v javnem interesu je

mogo~e zagotoviti le tako, da se stvar izvzame iz pravnega prometa. V 1598. ~lenu Côde

civil je dolo~eno, da so v prometu vse stvari, ~e zakon ne dolo~a druga~e. Leta 1957 je

bil sprejet Côde du domaine de l'état (zakon o dr`avni lastnini), ki je potrdil tradicional-

no jurispruden~no (jurisprudenca = sodna praksa) neodtujljivost javnega dobra. Temu

zakonu so sledili {e nekateri podro~ni zakoni, ki so potrdili na~elo neodtujljivosti. Dr`a-

va oz. lokalna skupnost je lastnik javnega dobra, vendar ne lastnik v civilnopravnem

smislu. Lastnina na javnem dobru je lastnina posebne vrste, ki jo lahko ozna~imo kot

javno lastnino (propriété administrative).

Kadar dr`ava oz. lokalna skupnost oceni, da je neka stvar nujno potrebna za izvajanje

javnih slu`b oz. da je na njej treba omogo~iti splo{no uporabo, mora stvar najprej prido-

biti v last. To pa lahko dose`e na podlagi pravnega posla ali razlastitve (prisilnega od-

vzema lastninske pravice v javnem interesu).

Stvari, ki sodijo v javno dobro, lastnik (dr`ava, lokalna skupnost) ne more odtujiti vse

dotlej, dokler ne izgubijo statusa javnega dobra. Ko se to zgodi, te stvari preidejo v "na-

vadno" lastnino dr`ave (domain prive) in niso ve~ podvr`ene omejitvam pravnega

prometa.
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3. NEM[KO PRAVO

3.1. Opredelitev pojma
Nem{ko pravo uporablja za vse stvari, ki so namenjene splo{ni rabi ali rabi organov

javne uprave pri izvajanju njihovih funkcij (javno dobro v {ir{em smislu), izraz javne

stvari (öffentliche Sachen). Ustava javnega dobra ne omenja, prav tako pa tudi nem{ki

civilni zakonik (BGB) stvari, ki sodijo v javno dobro, ne na{teva. Javne stvari pa se glede

na naravo njihove uporabe delijo na naslednje podkategorije:

1. Stvari v uporabi javne uprave - upravno dobro (Sachen im Verwaltungsgebrauch):

npr. zgradbe, v katerih poslujejo organi javne uprave, slu`bena vozila itd. V to kategori-

jo sodijo tudi tehni~na sredstva v uporabi izvajalcev javnih slu`b (npr. elektroenergetski

objekti in naprave, razli~ni oskrbovalni sistemi - vodovod, plinovod). Gre torej za stvari,

ki slu`ijo javnemu namenu, a javnost ~uti njihove koristi posredno, kot delovanje javne

uprave oz. kot zadovoljevanje javnih potreb.

2. Javne stvari v civilni uporabi (Sachen in Civilgebrauch). Te uporabljajo ljudje ne-

posredno. Glede na merilo, ali je uporaba teh stvari dopustna brez posebnega dovolje-

nja oz. posredovanja izvajalca javne slu`be, se ta podkategorija razdeli na:

a) stvari, ki jih ljudje uporabljajo s posredovanjem javnopravnih subjektov - javnih za-

vodov (Sachen im Anstaltsgebrauch). To so zlasti bolni{nice, {ole, muzeji, javna kopa-

li{~a in podobno.

b) stvari v splo{ni rabi (Sachen im Gemeingebrauch). Le-te lahko pod enakimi pogoji

brez posebnega dovoljenja neposredno uporabljajo vsi ljudje. Sem sodijo vode, javne

ceste, morska obala in zra~ni prostor. Slednje predstavljajo torej javno dobro v o`jem

smislu.
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Javne stvari v nem{kem pravu so torej naslednje:

öffentliche Sachen
(javne stvari)

Sachen im
Verwaltungsgebrauch
(stvari v uporabi organov
javne uprave)
npr. zgradbe organov jav-
ne uprave, slu`bena vozi-
la, elektroenergetski ob-
jekti in naprave, vodovod,
plinovod

Sachen in Civilgebrauch
(javne stvari v civilni
uporabi)

Sachen im
Anstaltsgebrauch
(stvari, ki jih ljudje uporab-
ljajo preko javnopravnih
subjektov)
npr. bolni{nice, {ole, mu-
zeji, javna kopali{~a
Sachen im
Gemeingebrauch
(stvari v splo{ni rabi - jav-
no dobro v o`jem smislu)
npr. vode, javne ceste,
morska obala, zra~ni
prostor

Stvari v splo{ni rabi (javno dobro v o`jem smislu) so javne ceste, vode in zra~ni pro-

stor. Kot `e omenjeno, v nem{kem pravu ni splo{nega predpisa, ki bi urejal javno do-

bro. Obstajajo pa podro~ni predpisi, ki urejajo posamezne kategorije javnega dobra.

a) javne ceste

1. odstavek 7. ~lena zveznega zakona o magistralnih cestah (Bundesfernstrassenge-

setz) dolo~a, da so javne ceste v splo{ni uporabi, kar pomeni, da jih lahko vsakdo upo-

rablja za promet, in sicer v okviru namena in prometnih predpisov. Poleg splo{ne upo-

rabe obstaja tudi posebna uporaba javne ceste. V 1. in 2. odstavku 8. ~lena omenjenega

zakona je dolo~eno, da je posebna uporaba dovoljena le, ~e posameznik pridobi javno-

pravno dovoljenje ali sklene z lastnikom ceste zasebnopravno pogodbo. Javna cesta

preide v splo{no uporabo z upravnim aktom (Verwaltungsakt).

b) javne vode

V nem{kem pravu je vodno pravo v pristojnosti zveznih de`el, tako da ni mogo~e go-

voriti o enotni ureditvi. Vendar je vsem de`elnim zakonom (izjema je Baden-Wüttem-

berg) skupno, da izhajajo iz zasebne lastnine na vodi in vodnem zemlji{~u. Zvezni za-

kon o vodah (Wasserhaushaltgestetz) dolo~a, da lahko vodo nadzemnih vodnih tokov
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uporablja vsakdo v obsegu, ki ga de`elni zakoni predvidevajo kot splo{no uporabo, ~e

to ne omejuje pooblastil lastnika, meja{a ali koga drugega. Skupni imenovalec de`elnih

zakonov so naslednje vrste splo{ne uporabe: pitje, kopanje, pranje, umivanje, zajema-

nje z ro~nimi posodami, napajanje `ivine, odvajanje vode v vodotoke, v~asih tudi na-

makanje zemlji{~ in odvzemanje vode za potrebe kmetij. Lastnik vode ima pravico upo-

rabljati vodo za svoje potrebe, ~e se pri tem ne spremeni vodni re`im. Sicer pa lastnina

ne daje pravice do posebne uporabe (uporabe, ki presega splo{no npr. izkopavanje pe-

ska, ~rpanje podtalnice). Za to je treba pridobiti posebno dovoljenje ali soglasje. Dovo-

ljenje se izda za posebno uporabo manj{ega obsega (uporabo, ki ne posega v substan-

co vodnega toka) in je preklicljivo. Soglasje pa se izda za posebno uporabo, ki posega v

substanco, in ga ni mogo~e preklicati (npr. namestitev posebnih objektov in naprav).

c) zra~ni prostor

1. odstavek 1. ~lena zakona o zra~nem prometu (Luftverkehrsgesetz) dolo~a, da lahko

letala prosto uporabljajo zra~ni prostor, kolikor ni ta pravica omejena s tem zakonom ali

zakonom o zvezni ustanovi za varnost zra~nega letenja. Zra~ni prostor je postal javno

dobro v o`jem smislu s sprejemom omenjenega zakona.

3.2. Lastninski re`im
Nem{ko pravo je sprejelo koncept socialno vezane lastnine, ki pomeni, da je lastnik

stvari pri izvr{evanju lastninske pravice dol`an upo{tevati dru`beno funkcijo le-te.

Tak{en pogled na lastninsko pravico dopu{~a tudi najhuj{e omejitve izvr{evanja last-

ninskih upravi~enj, ne da bi bilo potrebno lastniku odvzeti lastninsko pravico.

Javno dobro zato v nem{kem pravu ni izklju~eno iz pravnega prometa. Nem{ko pra-

vo ne pozna posebnega tipa "javne lastnine" - tudi na stvareh, ki sodijo v javno dobro,

obstaja zasebna lastnina. Lastnik stvari, ki sodi v javno dobro, je lahko dr`ava, lokalna

skupnost ali katerikoli zasebnopravni subjekt (fizi~na oseba, podjetje ipd.). Pravni pro-

met ni omejen - lastnik lahko javno dobro tudi proda, obremeni in podobno.

Vendar pa je lastninska pravica na javnem dobru omejena. Omejitve so dolo~ene v

pravnem aktu, s katerim se stvar proglasi za javno dobro. Pravni akt je lahko abstraktne

ali konkretne narave. Nem{ka pravna teorija ga imenuje "die Widmung". To je akt, ki

stvari nameni javnemu namenu in je konstitutivnega pomena za nastanek statusa javne-

ga dobra. Ta pravni akt dolo~a tudi vsebino javnopravnega re`ima, in sicer mora urediti

re`im stvari v celoti, saj zasebnopravni re`im ostane v veljavi v tistem obsegu, ki ga akt

pusti neokrnjenega. Te omejitve so lahko za lastnika izredno hude. Gre za omejitve u`i-

vanja, ki so lahko pozitivne (dol`nost nekaj storiti) ali negativne (dol`nost nekaj trpeti,

dopustiti, opustiti). Pri javnem dobru v splo{ni rabi je npr. lastnik dol`an dopustiti vsa-

komur, da uporablja to stvar. Lastnik javne ceste mora dopustiti, da se promet po njej
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normalno odvija. Lastnik dela vodnega toka mora dopustiti vsakomur veslanje, kopa-

nje, pitje vode ipd. Lastnik muzejske zgradbe mora omogo~iti uporabo zgradbe za po-

trebe, ki jim je zgradba namenjena. Lastnikova upravi~enja so torej omejena z name-

nom stvari. Ker javno pravo tako globoko posega v lastninsko pravico na teh stvareh,

nem{ko pravo tak{no lastnino imenuje "modificirana zasebna lastnina".

Za zagotavljanje normalne uporabe javnega dobra je zadol`en pristojni organ javne

uprave (der Sachherr), ne glede na to, ali je dr`ava oz. lokalna skupnost lastnik stvari ali

ne. Le-ta je tisti, ki v imenu skupnosti uveljavlja javnopravne omejitve lastninske

pravice.

Tako je pri javnem dobru potrebno razlikovati tri subjekte:

1. Lastnika stvari: ta je lahko javnopravni (dr`ava, lokalna skupnost, javna ustanova)

ali zasebnopravni subjekt.

2. Nosilca javnopravne oblasti nad stvarjo (der Sachherr): to je organizacija javne

uprave (upravni organ, organ v sestavi, javni zavod...), ki je pristojna za doseganje na-

mena javne stvari; dol`na je skrbeti za to, da se spo{tujejo javnopravni predpisi glede

javne stvari - tako predpisi glede vzdr`evanja kot tudi tisti o uporabi javne stvari.

3. Subjekta, ki je pristojen za vzdr`evanje javne stvari v tak{nem stanju, da je na njej

mo`na splo{na uporaba v skladu s pravnim aktom (die Widmung): to je lahko nosilec

javnopravne oblasti nad stvarjo, medtem ko zasebnopravni lastnik za stvar v javnem in-

teresu ni dol`an skrbeti. Kdo je pristojen za vzdr`evanje javne stvari, dolo~i pravni akt,

ki ozna~i javnost stvari. V primeru, da pristojnost ni dolo~ena, velja, da je za vzdr`evanje

pristojen tisti subjekt, ki je izdal ta akt.

4. BELGIJSKO PRAVO

Za opredelitev pojma javnega dobra (domain public) v belgijskem pravu je bistven

javni namen stvari. Zato kot temeljno na~elo pravnega re`ima javnega dobra postavlja

spo{tovanje javnega namena. Spo{tovanje namena ve`e vsakogar, zlasti pa lastnika

stvari, ne glede na to, ali je oseba zasebnega ali javnega prava.

V javno dobro sodijo ceste in plovni vodni tokovi, morska obala in pristani{~a, cerk-

ve, muzeji in njihove zbirke, javne knji`nice in njihove knji`ne zbirke, voja{ke zgrad-

be, `elezni{ke proge, zapori, {olske zgradbe s posebno opremo, bolni{nice in poko-

pali{~a.

Stvari, ki sodijo v domain public, so lahko v lasti javnopravnih in zasebnopravnih

subjektov. Lastninska pravica na javnem dobru je zasebna lastninska pravica, ne pa jav-

na ali upravna lastnina, kot velja v francoskem pravu. Javno dobro v na~elu ni neodtuj-

ljivo. Prepovedano je le tak{no razpolaganje s stvarjo, ki onemogo~a uporabo, skladno

230



z javnim namenom. Judikatura to omejitev upo{teva dokaj strogo. Belgijsko pravo torej

v na~elu dopu{~a odtujitev stvari v korist zasebnopravne osebe, mo`nost tak{ne odtuji-

tve pa mo~no omejuje, tako da jo ima prej za izjemo kot za pravilo.

Stvar pridobi status javnega dobra s pravnim aktom (affectation). Za uveljavljanje jav-

nopravnega re`ima take stvari je zadol`en pristojni organ javne uprave.

5. ITALIJANSKO PRAVO

Italijanska teorija upravnega prava imenuje celoto vseh stvari v lasti javnopravnih

subjektov beni pubblici (javno dobro). Ti se delijo na dve kategoriji javnega dobra, in si-

cer na beni demaniali in beni patrimoniali.

Beni demaniali so stvari, ki so v lasti javnopravnih subjektov in so namenjene zado-

voljevanju neke javne potrebe ter s tem podvr`ene posebnemu javnopravnemu re`imu.

Opredeljujeta jih dva elementa: pripadnost dr`avi ali drugi teritorialni javnopravni

skupnosti (provinci, regiji, ob~ini), ne pa drugemu javnopravnemu ali zasebnopravne-

mu subjektu, in podreditev javnopravnemu re`imu - so izven pravnega prometa, ni jih

moro~e priposestvovati in ne nad njimi opraviti izvr{bo.

Beni demaniali se nadalje delijo na demaniali obligatori (obvezno javno dobro) in

demaniali eventuali (fakultativno javno dobro).

V demaniali obligatori spadajo stvari, ki so obvezno v javni lasti in so podvr`ene jav-

nopravnemu re`imu. Sem sodijo morsko javno dobro (morska obala in obre`je, luke),

vodno javno dobro (reke, jezera in druge vode, ki jih podro~na zakonodaja opredeljuje

kot javne) in voja{ko javno dobro (voja{ki objekti, ki neposredno slu`ijo obrambi dr`a-

ve, kot npr. utrdbe, ne pa kasarne in voja{ka oprema).

Demaniali eventuali pa so stvari, ki lahko pripadajo dr`avi oz. lokalni skupnosti, pa

tudi zasebnopravnim subjektom. Le v prvem primeru so podvr`eni re`imu javnega do-

bra. V drugo skupino sodijo cestno, `elezni{ko, zra~no, vodovodno in kulturno javno

dobro (nepremi~ni zgodovinski, umetni{ki in arheolo{ki spomeniki, muzejske, arhiv-

ske in knji`ni~ne zbirke), kakor tudi javni trgi in pokopali{~a, ~e pripadajo ob~ini.

Italijanska ustava javnega dobra ne ureja. Codice civile (italijanski civilni zakonik) iz

leta 1942 v 822. ~lenu dolo~a, da v javno dobro sodijo morska obala, luke in pristani{~a,

reke, potoki, jezera in druge vode, ki so po zakonu javne vode, ter objekti, namenjeni

obrambi dr`ave. Poleg tega sodijo v javno dobro, ~e pripadajo dr`avi, ceste, `eleznice,

aerodromi, javne poti, nepremi~nine zgodovinskega, arheolo{kega in umetni{kega po-

mena, ~e tako dolo~a zakon, muzejske zbirke, galerije, arhivi, knji`nice in drugo kar je

po zakonu podvr`eno re`imu javnega dobra. 824. ~len pa dolo~a, da sodijo v 822. ~lenu

navedene stvari v javno dobro tudi, ~e pripadajo provinci ali ob~ini. V javno dobro sodi-
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jo po tem ~lenu tudi pokopali{~a in javne tr`nice, ~e pripadajo ob~ini. Po uveljavitvi

tega zakona se je v Italiji utrdila teorija, po kateri sodi v javno dobro samo tisto, za kar je

zakonodajalec to izrecno predpisal. Uveljavilo se je torej subjektivno merilo. Za oprede-

litev obsega javnega dobra pa ni odlo~ilen le Codice civile. @e sam zakon v 822. ~lenu

namre~ usmerja k podro~ni zakonodaji ("in druge stvari, ki jih zakon podvr`e posebne-

mu re`imu javnega dobra.").

823. ~len Codice civile dolo~a, da so stvari, ki sodijo v javno dobro, neodtujljive in ne

morejo biti predmet pravic v korist tretjih, ~e niso na~ini in omejitve dolo~eni z zako-

nom. Za varstvo stvari, ki sodijo v javno dobro, je zadol`ena upravna oblast, ki lahko

ukrepa na upravni na~in ali pa z rednimi sredstvi za varstvo lastnine in posesti, ki so ure-

jeni s tem zakonom.

Beni patrimoniali se nadalje delijo na beni patrimoniali indisponibili in beni patri-

moniali disponibili.

V beni patrimoniali indisponibili sodijo stvari, ki slu`ijo neposredno javnemu name-

nu, vendar po volji zakonodajalca niso beni demaniali. To so nepremi~nine in pre-

mi~nine, pripadajo pa lahko kateremukoli javnopravnemu subjektu, ne le dr`avi oz. lo-

kalni skupnosti. Sem sodijo gozdovi, rudniki, mineralne in termalne vode, podzemne

jame, premi~ni kulturni in zgodovinski spomeniki, voja{nice in premi~no voja{ko javno

dobro, stvari v uporabi predsednika republike (za reziden~ne in reprezantan~ne potre-

be), zgradbe, namenjene delovanju javne uprave, in prosto`ive~e `ivali. Pravni re`im

teh stvari ni enoten. Prete`no so v pravnem prometu (to ne velja npr. za gozdove in rud-

nike) in so lahko tudi predmet priposestvovanja, izvr{ba pa je izklju~ena. Codice civile

ureja pravni re`im te kategorije stvari v 828. ~lenu in iz skupine patrimonialnih stvari, ki

so v celoti podvr`ene civilnemu pravu, izlo~a beni patrimoniali indisponibili. Za sled-

nje velja, da je treba pri razpolaganju z njimi spo{tovati njihov javni namen. Ta dolo~ba

ne izklju~uje prometnosti, vendar jo bistveno omejuje. Klju~ni element pravnega re`i-

ma teh stvari je spo{tovanje njihovega javnega namena. Pri nekaterih stvareh je za to

potrebna omejitev pravnega prometa, pri drugih pa ne.

Bistvena razlika med beni demaniali in beni patrimoniali indisponibili je v tem, da

slednje lahko preidejo v lastnino zasebnopravnih subjektov, beni demaniali pa ne. Za

sam status javnega dobra pa je v obeh primerih klju~na javna lastnina. Samo stvar v javni

lasti sodi v javno dobro, ne glede na to, ali {teje med beni demaniali ali beni patrimo-

niali indisponibili. To pomeni, da sta lahko stvari, ki sta enaki po svojem izvoru, pod-

vr`eni razli~nima pravnima re`imoma: kulturni spomenik v javni lasti sodi v javno do-

bro, spomenik v zasebni lasti pa ne.
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Druga vrsta patrimonialnega dobra so beni patrimoniali disponibili. To so stvari, s

katerimi dr`ava oz. lokalna skupnost zgolj pridobiva dohodke (vrednostni papirji, pod-

jetja itd.). Zanje velja re`im civilnega prava.

Kategorije stvari, ki slu`ijo javnemu namenu v Italiji, so torej naslednje:

benni pubblici
(javno dobro)

beni demaniali
(nepremi~nine, ki so v
lastnini dr`ave oz. lokalne
skupnosti)

beni demaniali
obligatori
(obvezno javno dobro)
morsko, vodno in voja{ko
javno dobro
beni demaniali
eventuali
(fakultativno javno dobro)
javne ceste, `eleznice, leta-
li{~a, nepremi~ni kulturni
spomeniki

beni patrimoniali
(nepremi~nine in pre-
mi~nine, ki so v lasti kate-
rihkoli javnopravnih
subjektov)

beni patrimoniali
indisponibili
rudniki, gozdovi, mineral-
ne in termalne vode, pod-
zemne jame, premi~ni kul-
turni in zgodovinski spo-
meniki, premi~no voja{ko
javno dobro, prosto `ive~e
`ivali, upravne zgradbe,
sklad premo`enja v upora-
bi predsednika republike
beni patrimoniali
disponibili
vrednostni papirji, podjetja

6. AVSTRIJSKO PRAVO

V avstrijskem pravu so kot javne (öffentliche Sachen) opredeljene stvari, ki so v lasti

nosilca javne uprave in so trajno posve~ene javnemu namenu. Javne stvari se delijo na

finan~no premo`enje (Finanzvermögen), upravno premo`enje (Verwaltungs-

vermögen) in javno dobro (öffentliches Gut).

Pri tem moramo lo~iti javne stvari, ki jih opredeljuje javna lastnina, in stvari v ob~i

uporabi (Sachen im Gemeingebrauch), ki jih opredeljuje poseben namen stvari. Stvari

v ob~i uporabi so torej tiste, ki so slednji namenjene, ob~i ne glede na to, ali so v javni la-

sti (in so torej javne stvari) ali v lasti zasebnopravnih subjektov.
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Finan~no premo`enje (Finanzvermögen) obsega tisti del premo`enja teritorialnih

javnopravnih oseb (dr`ave, de`ele, ob~ine), ki tem subjektom prina{a finan~ne koristi,

ne slu`i pa neposredno javnemu namenu.

Upravno premo`enje (Verwaltungsvermögen) so stvari v lasti javnopravnih oseb in

so trajno namenjene za izvajanje upravnih funkcij. Sem sodijo zgradbe upravnih orga-

nov, bolni{nice, muzeji, kasarne, {olske zgradbe in tudi inventar omenjenih zgradb.

Javno dobro (öffentliches Gut) so po prevladujo~em konceptu stvari, ki so v lasti

dr`ave, zveznih de`el ali lokalnih skupnosti in so namenjene ob~i uporabi. Kategorija

javno dobro je torej presek, v katerem se prekrivata pojma javne stvari (öffentliche Sac-

hen) in stvari v ob~i uporabi (Sachen im Gemeingebrauch). Vendar ta koncept ni po-

polnoma v skladu s konceptom Ob~ega dr`avljanskega zakonika (ODZ, avstrijski civil-

ni zakonik), ki dolo~a, da je lahko javno dobro tudi v lasti zasebnopravnih subjektov.

ODZ v 287. ~lenu kot javno dobro na{teva ceste, veletoke, reke, morska pristani{~a in

morska obre`ja, to je stvari, ki so vsem dr`avljanom "dopu{~ene le za rabo". Koncept,

po katerem so javno dobro le stvari v ob~i uporabi, pa je nastal na podlagi re{itev ob~in-

skih predpisov. Tako npr. salzbur{ki ob~inski odlok dolo~a, da so javno dobro vse stva-

ri v lasti ob~ine, ki so namenjene ob~i uporabi (npr. ceste, trgi, mostovi).

Stvari, ki predstavljajo javno dobro, so lahko tudi v zasebni lasti. Za lastninska razmer-

ja sicer veljajo splo{ni predpisi, kolikor jih posebni javnopravni predpisi z uveljavitjo

splo{ne rabe ne izklju~ujejo.

Javne stvari v avstrijskem pravu so torej naslednje:

öffentliche Sachen
(javne stvari)

Finanzvermögen
(finan~no premo`enje)
Verwaltungsvermögen
(upravno premo`enje)
zgradbe upravnih organov, bolni{nice,
muzeji, kasarne, {olske zgradbe, inventar
navedenih zgradb
öffentliches Gut
(javno dobro)
278. ~len ODZ: ceste, veletoki, reke,
morska pristani{~a in morska obre`ja

7. [KOTSKO PRAVO

Uvodoma moramo poudariti, da {kotski sistem javnega dobra ni primerljiv s celinski-

mi modeli, kar je posledica svojevrstne pravne tradicije in dejstva, da je [kotska del mo-
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narhije, v kateri {e vedno veljajo {tevilne pravne oblike, ki jih je drugod povozil ~as.

Zato smo ga vklju~ili v primerjalni pregled bolj kot zanimivost.

Pravni re`im javnega dobra ureja stvarno pravo, ki pa na [kotskem {e vedno temelji

na fevdalnem pravnem sistemu. V skladu s tem lastninska pravica na vseh nepremi~ni-

nah (zemlji{~ih in zgradbah) pripada kroni (t.j. britanskemu kralju oz. kraljici), na njih

pa je mogo~e pridobiti le pravico posesti ter u`ivanja, in sicer na podlagi fevda in vpisa

v zemlji{ko knjigo.

Dolo~ena kategorija stvari, pri katerih je posebej izra`en interes javnosti in ki bi jo z

na{ega zornega kota lahko ozna~ili kot javno dobro, u`iva poseben re`im. Gre za rega-

lije, ki se delijo na vi{je (regalia maiora) in ni`je (regalia minora).

Regalia maiora so nepremi~nine, na katerih krona izvaja svoje pravice v korist ljud-

stva. Kroni pripada izklju~na in neodtujljiva pravica na teh zemlji{~ih, vendar jo mora iz-

vajati v javnem interesu, katerega vsebina je ob~a uporaba teh nepremi~nin. Kralj ima

lastninsko pravico na teh stvareh kot monarh in ne kot fizi~na oseba. Regalia maiora so

morje in morska obala do ~rte najvi{jih voda, plovne reke in jezera, pristani{~a, ceste,

ulice, trgi, sejmi{~a in voja{ke utrdbe. Nekatere izmed teh stvari so v celoti neodtujljive

in jih krona ne more podeliti v fevd. Pri drugih pa je neodtujljiva samo njihova javna

uporaba, kar pomeni, da krona lahko glede teh stvari odtuji vse pravice, razen tistih, ki

bi ovirale ob~o uporabo. Regalia minora pa so vse pravice, ki ob~e uporabe ne ovirajo

in so odtujljive.

Primeri teh regalij so naslednji:

teritorialno morje

je neodtujljivo, nekatere pravice glede
gospodarskega izkori{~anja pa so odtuj-
ljive in jih krona lahko podari: pravica
do lovljenja lososov in rakov ter do nabi-
ranja ostrig;

morska obala

ni neodtujljiva, vendar pravice glede
obale ne smejo omejevati ob~e uporabe,
ki obsega gibanje in privezovanje plovil,
su{enje ribi{kih mre`, nakladanje in
razkladanje;

plovne reke

pravica na vodnem stebru pripada lastni-
kom sosednjih zemlji{~, samo korito pa
je neodtujljivo; ob~a uporaba obsega
neovirano plovbo;

plovna jezera
pripadajo lastnikom obre`nih zemlji{~,
ob~a uporaba obsega neovirano plovbo;
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izgradnja pristani{~

je pravica krone, ki se lahko podeli tudi
drugim subjektom; imetnik te pravice
mora zagotoviti redno vzdr`evanje in
varnost pristani{~a, zato lahko pobira
pristani{ke pristojbine; pristani{~e mora
biti pod enakimi pogoji odprto za vse;

regionalne ceste

povr{ina ceste je pridr`ana kroni, zem-
lji{~e pod njo pa lahko pripada tudi dru-
gim subjektom; ob~a uporaba obsega
neoviran promet;

ulice
pravice je krona podelila okrajnim sve-
tom, ki so dol`ni zanje skrbeti v javnem
interesu in zagotoviti ob~o uporabo;

rudniki zlata in srebra, nahajali{~a nafte
in zemeljskega plina, kiti in lososi

krona ima izklju~no pravico izkori{~anja
teh stvari, te pravice pa lahko odpla~no
podeli tudi drugim subjektom.

II. PRIMERJAVA TEMELJNIH MODELOV - FRANCOSKEGA IN
NEM[KEGA

Francoski in nem{ki lastninski koncept javnega dobra se v metodolo{kem smislu bis-

tveno razlikujeta, vendar zasledujeta isti cilj - zagotoviti nemoteno uporabo javnega do-

bra za javne namene. Francoski model posku{a to dose~i z javno lastnino nad stvarjo,

nem{ko pravo pa z javnopravnimi omejitvami zasebne lastnine. ^eprav sta koncepta

glede mo`nosti pridobitve lastninske pravice s strani zasebnopravnega subjekta raz-

li~na, sta enaka glede temeljne dolo~be o nedotakljivosti javnega namena stvari. Oba

torej v prvi vrsti namenjala pozornost javnemu namenu stvari, le varujeta ga z razli~nimi

instrumenti.

Temeljne prakti~ne razlike med obema modeloma so torej naslednje:

1. V nem{kem sistemu zasebnopravni subjekt lahko ostane lastnik stvari, ki je postala

javno dobro, in jo uporablja in izkori{~a na vse na~ine, ki ne ovirajo njene uporabe za

javni namen. Lahko jo tudi proda ali obremeni. V francoskem pravu zasebnopravni sub-

jekt ne more biti lastnik stvari, ki sodi v javno dobro. Da bi stvar lahko postala javno do-

bro, mora dr`ava oz. lokalna skupnost na njej prej pridobiti lastninsko pravico.

2. Tudi ~e je lastninska pravica na stvari, ki sodi v javno dobro, v nem{kem sistemu

vsebinsko popolnoma izvotljena, ostane lastniku vsaj "ob~utek, da je lastnik", in pri~a-

kovanje, da bo stvar neko~ izgubila status javnega dobra.
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3. ^e stvar izgubi status javnega dobra, v nem{kem sistemu prenehajo omejitve last-

ninske pravice. Lastnik lahko odtlej stvar uporablja in izkori{~a brez prej{njih omejitev.

Njegova lastninska pravica prakti~no "o`ivi". V francoskem pravu stvar ostane v lasti

dr`ave oz. lokalne skupnosti, preneha pa omejitev pravnega prometa s to stvarjo. Javna

lastnina dr`ave oz. lokalne skupnosti na stvari se spremeni v zasebno lastnino teh

subjektov.

III. JAVNA PODJETJA, JAVNE SLU@BE IN JAVNI INTERES V
DR@AVAH EU

1. JAVNA PODJETJA

V EU imajo javna podjetja velik pomen, saj je pribli`no 10% gospodarstva (brez kme-

tijstva) v rokah javnih podjetij, ob upo{tevanju treh meril: delovne sile, dodane vredno-

sti in kapitala. Zlasti pomembni sektorji so: transport in telekomunikacije (56%), ener-

getski sektor (55%) in finan~ne storitve (15%). Za celotno industrijo je ta dele` le 3%.

(European Parliament, s. 5,6)

V nobeni dr`avi EU ne obstaja zakonska definicija javnega podjetja. V pravnem redu

EU najdemo definicijo izraza javni podjem (angl. public undertaking), ki ga lahko ime-

nujemo za sinonim javnega podjetja. Javen podjem je vsak podjem, nad katerem lahko

javna oblast izvaja posredno ali neposredno prevladujo~ vpliv s pomo~jo lastni{tva, fi-

nan~ne participacije ali pravil vodenja. (Direktiva Evropske Komisije 80/723). Tak{na

opredelitev je nejasna, kadar so javna podjetja organizirana kot holdin{ke dru`be in

dr`ava nima neposrednega vpliva na upravljanje dru`b h~era, zato ni jasno, ali so

dru`be h~ere javna podjetja. Opredelitev je nejasna tudi v zadnjem delu, ki dolo~a, da

imajo dr`avni organi vpliv na podjetje preko pravil, ki dolo~ajo njegovo upravljanje.

Dr`ave dolo~ajo pravila, ki urejajo upravljanje naravno monopolnih podjetij oziroma

javnostoritvenih podjetij v privatni lasti ter podjetij v nekaterih specifi~nih panogah kot

sta ban~ni{tvo in zavarovalni{tvo. ^eprav dr`ave z dr`avno ureditvijo vplivajo na njiho-

vo upravljanje, pa ta podjetja ni mogo~e uvrstiti med javna podjetja.

Javni podjemi morajo imeti:

• dolo~eno stopnjo samostojnosti nasproti javnim oblastem,

• ekonomski namen - to je proizvodnja blaga ali storitev,

• metode delovanja, ki so podobne kot pri zasebnih podjemih (podjetjih).
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Glavna statusna razlika je med tistimi javnimi podjemi, ki so vodeni predvsem na pod-

lagi posebnega zakona, in tistimi, ki so vodeni predvsem na podlagi obi~ajnega trgovin-

skega zakona.

Evropsko zdru`evanje je pomembno vplivalo tudi na to, kako v dr`avah ~lanicah

uravnavajo javni sektor. ^eprav je pravo EU v na~elu nevtralno, kar zadeva razmerja

med zasebnim in javnim, saj pogodba o evropski gospodarski skupnosti to odlo~itev v

celoti prepu{~a dr`avam ~lanicam, so procesi zdru`evanja ter uvajanja enotnega trga

postopoma odstranjevali ovire delovanja trga tudi na tradicionalno javnih podro~jih.

Uvajanje enotnega trga je bilo nekak{en izziv nacionalnim razvojnim politikam tudi na

podro~ju javnih slu`b, ki so marsikje u`ivale privilegiran polo`aj. (Bohinc, Osebe...)

V osemdesetih letih sta v EU opazna dva procesa (Hrovatin,Upravljanje javnih

podjetij):

• privatizacija,

• liberalizacija in deregulacija.

Liberalizacija in deregulacija sta trend, katerega cilj je zmanj{ati obseg tako imenova-

nih privilegiranih na~inov opravljanja dejavnosti, ki so javnega pomena oziroma mora-

jo biti na voljo vsem, ter uvajanje trga in konkurence na ta podro~ja. (Bohinc, Osebe...)

V ospredju procesa deregulacije in privatizacije na podro~ju tako imenovanih javnih

slu`b v EU so naslednji sektorji:

• elektrika, plin in vodno gospodarstvo;

• `eleznica in lokalni javni transport;

• po{tne storitve in telekomunikacije. (Bohinc, Osebe...)

Dvojni trend privatizacije in liberalizacije je posegel tako v ureditev javnih podjetij kot

tudi javnih slu`b. Terjal je ponovno preverjanje pristopov, po katerem so bile nekatere

storitve javnega interesa financirane iz davkov.

1.2. Upravljanje javnih podjetij
Z vidika upravljanja javnih podjetij je pomembna razvrstitev javnih podjetij v tri

skupine:

1. Javna podjetja, ki jih neposredno nadzorujejo vladni organi (oddelki) ali podobne

dr`avne oblasti. Za primer lahko navedemo italijanske dr`avne `eleznice ali nizozem-

sko PTT. Tak{na podjetja so dr`avna podjetja (angl. state enterprises).

2. Javna podjetja s posebnim pravnim statusom, ki so podrejena dr`avnim oblastem,

vendar imajo mened`ersko avtonomijo. V Veliki Britaniji sodijo mednje podjetja v na-
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cionaliziranih panogah, imenovane javne korporacije. Zanje se uporablja izraz dr`av-

no--sponzorirana podjetja (angl. state--sponsored enterprises).

3. Javna podjetja, ki imajo isti pravni status kot zasebna podjetja s precej{njo stopnjo

mened`erske avtonomije, katerega delnice ima v lasti v celoti ali delno dr`ava. Primer je

francosko podjetje Renault. Imenujemjo jih lahko podjetja v lasti dr`ave (angl. sta-

te–owned companies)

Za razliko od zasebnih se javna podjetja pojavljajo v dvojni vlogi odvisnosti od dr`a-

ve: na eni strani je dr`ava lastnik javnih podjetij, po drugi strani pa dr`ava tudi dolo~a

pravila delovanja. To pomeni, da je pomen nacionalnih vlad in parlamenta odlo~ilnej{i

za javna kot za zasebna podjetja. Glede na to, da je EU internacionalno integrativno

telo, ki povezuje in tudi posega v delovanje dr`av ~lanic, so pomembni predpisi EU o

upravljanju javnih podjetij. Osnovni ugotovitvi sta naslednji:

1. Zakonodaja in usmeritev EU spodbuja dr`ave ~lanice k enaki obravnavi javnih in

zasebnih podjetij,

2. Predpisi EU omenjajo javna podjetja predvsem v povezavi z zagotavljanjem konku-

rence. ^len 90 Rimskega sporazuma pa je glede tega vpra{anja nejasen. Prva to~ka tega

~lena prepoveduje namero dr`av ~lanic EU, da bi sprejemale kakr{nekoli predpise o

javnih podjetjih, ki bi bile v nasprotju z Rimskim sporazumom. Druga to~ka pa dolo~a,

da morajo biti tista podjetja, ki jim je dodeljena naloga opravljanja storitev splo{nega

ekonomskega pomena, ter monopolna podjetja podrejena dolo~bam Rimskega spora-

zuma o konkurenci, vendar samo do tiste mere, ko le-te ne ovirajo opravljanje nalog, ki

so bile tem podjetjem dodeljene v dr`avah ~lanicah. ^len 90 Rimskega sporazuma pred-

stavlja kompromis glede vloge javnih podjetij in dopu{~a dvojno razlago. S~asoma se je

uveljavila interpretacija iz prve to~ke 90. ~lena, po kateri se morajo javna podjetja po-

drejati delovanju tr`nih sil. K tej interpretaciji so pripomogle tudi sodbe Evropskega so-

di{~a.

EU s predpisi ne posega v upravljanje javnih podjetij. Vendar pa lahko na podlagi

opredelitve o enaki obravnavi zasebnih in javnih podjetij sklepamo, da se EU zavzema

za tak{no upravljanje in mened`ment javnih podjetij, ki bosta zagotovila njihovo ~im

ve~jo avtonomijo in neodvisnost od dr`avnih organov ter politi~nih oziroma drugih ma-

kroekonomskih in socialnih ciljev. Le tako je namre~ mogo~e dose~i podrejanje javnih

podjetij tr`ni logiki in s tem njihov polo`aj izena~iti s polo`ajem privatnih podjetij.

2. JAVNE SLU@BE

Javna slu`ba (angl. public service) je ekonomska aktivnost splo{nega interesa, defini-

rana in kontrolirana s strani javne oblasti, in je predmet razli~ne stopnje posebnega
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pravnega re`ima, ne glede na to, ali ga dejansko izvaja javni ali zasebni subjekt. (Euro-

pean Parliament, s. 8)

Po raznolikosti organizacije javnih slu`b, merilih ravni organiziranosti (zvezni, dr`av-

ni, lokalni), metodi ureditve, vrsti izvajalca in posebnih zna~ilnostih teh slu`b lahko

dr`ave EU razdelimo v tri skupine: (European Parliament ..., str 12)

1. V Belgiji, Franciji, Gr~iji, Italiji, Luxemburgu, [paniji in na Portugalskem je zamisel

javnih slu`b dobro vpeljana in je v ve~ini sektorjev velik javni podjem z nacionalnim

monopolom in doslednimi obveznostmi, ki jih dolo~a zakon;

2. Na Irskem in v Zdru`enem kraljestvu je bila do osemdesetih let zamisel o javnih

slu`bah bistveno druga~na, ~eprav ne tradicionalno formalizirana. Po procesu privatiza-

cije sektor sestavljajo t.i. "zasebni operatorji", ki so neodvisni od javnih oblasti, ~eprav z

dokaj{njo javno lastnino, upo{tevanjem splo{nega interesa in obstojem posebnih pravic;

3. Na Danskem, v Nem~iji in na Nizozemskem so "javni operatorji", ki so pogosto

dr`avna administracija sama (neposredno upravljanje), od nekdaj imeli pomembno

vlogo, ~eprav je dokaj veliko {tevilo sektorjev v pristojnosti lokalnih oblasti z razli~nimi

operatorji in trenutnim trendom k privatizaciji aktivnosti, ob ohranjanju dokaj visoke

ravni javnih storitev.

2.1.Pristojnosti EU na podro~ju javnih slu`b

1. Po rimskem sporazumu
V sporazumu je vrsta dolo~b, ki se nana{ajo na javne slu`be v dr`avah ~lanicah. Prve

in najpomembnej{e so osnovna pravila, ki se nana{ajo na notranji trg:

• svobodno gibanje blaga (~leni 30 in 34),

• pravica do ustanavljanja dru`b in svoboda zagotavljanja storitev (~lena 52 in 59),

• konkuren~na pravila, vklju~no s prepovedjo dr`avne pomo~i (~leni 85,86 in 92 do

94).

Te dolo~be so nujno v konfliktu z ukrepi, ki jih vpeljujejo dr`ave ~lanice, da bi za{~iti-

le dolo~ene aktivnosti in splo{en interes, kar vse omejuje svobodo proizvajanja, kupo-

vanja, prodajanja, transporta in izvoza blaga in storitev.

Po drugi strani so izjeme od teh liberalnih dolo~b sporazuma, ki lahko slu`ijo kot

za{~ita javnim slu`bam, kot so:

• izjema od prostega gibanja blaga in storitev zaradi javne varnosti ali zdravstvenih raz-

logov (~leni 36 in 56),

• izjema od konkuren~nih pravil in dr`avnih pomo~i zaradi splo{nega interesa (teh-

ni~ni napredek, interes potro{nikov, socialne politike, regionalne politike itd.),
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• posebna izjema za transportni sektor na podlagi 77. ~lena, ki dovoljuje pomo~i, ki se

nana{ajo na "obveznosti, ki so svojstvene za koncept javnih slu`b",

• dovoljuje se posebna obravnava v korist podjemov, ki so "zadol`eni za delovanje sto-

ritev v splo{nem ekonomskem interesu",

• cilji ekonomske in socialne povezave (angl. cohesion) - manj razvite regije.

2. Po sporazumu iz Maastrichta
Nova cilja imata lahko vpliv na aktivnosti javnih storitev: za{~ita potro{nikov in za{~i-

ta okolja.

Nova pristojnost, ki je bila dana Skupnosti (Poglavje XII), namre~ predvideva ustano-

vitev transevropskega omre`ja na podro~ju transporta, telekomunikacij in energetske

infrastrukture, ki je posebnega pomena za aktivnosti javnih slu`b.

3. JAVNI INTERES

Koncept javnega interesa pokriva tako blagostanje ljudi in njihovo vklju~enost v dru`bo.

Ta interes imenujejo skrb za demokrati~no dr`avljanstvo. To vklju~uje naslednje vidike:

• dru`beno kohezijo, ki za vse dr`avljane, ne glede na starost, fizi~ne zna~ilnosti, eko-

nomski polo`aj in geografsko lokacijo, zahteva, da imajo dostop do osnovnih storitve

tako, da bodo ~utili, da so del dru`be, z vidika krepitve dru`bene enotnosti in pre-

pre~itev fragmentacije in izklju~itve;

• regionalno kohezijo, ki pomeni, da celotno podro~je ne more biti brez osnovnih sto-

ritev, od katerih je sodobno gospodarstvo in dru`beno `ivljenje odvisno, ker bi zavi-

ralo raven aktivnosti in `ivljenjskega standarda ostalega dela dr`ave;

• sredstva (pripomo~ki), ki jam~ijo naravno u`ivanje dolo~enih osnovnih pravic, ki so

osnovne za udele`bo v `ivljenju dru`be, kot je svoboda do potovanja, ki vklju~uje ob-

stoj stalnega, obse`nega in cenenega transporta; svoboda izra`anja, ki je odvisna od

cenenega in varnega na~ina komuniciranja (po{tni servis pokrit s tajnostjo po{te, jav-

ni telefoni itd.); svoboda tiska, ki jo lahko vzdr`ujejo dolo~ena sredstva, ki jih zago-

tavlja po{tni servis.

3.1. Varstvo okolja v EU
Proces vklju~itve ekolo{ke zavesti v pravo se je v ve~ini razvitih dr`av pri~el v drugi

polovici tega stoletja. Pravo EU, ki obravnava podro~je varstva okolja, je mogo~e razde-

liti na skupino predpisov, ki se nana{ajo na splo{na vpra{anja varstva okolja, in na pred-

pise, ki urejajo okolje po sektorjih (delih narave). Slednji so ve~inoma usmerjeni na

vpra{anja varstva pred onesna`enjem. V to skupino sodijo dolo~be, ki se nana{ajo na:
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varstvo zraka, ravnanje z odpadki, varstvo voda, varstvo "narave" (biolo{ka raznovrst-

nost, varstvo habitatov), industrijsko onesna`evanje, kemikalije in genetsko spremenje-

ne organizme, varstvo pred hrupom in jedrsko varnost ter varstvo pred radiacijo. Naj-

bolj normativno je pokrito podro~je voda, kjer obstaja preko 40 predpisov - direktiv EU.

(po Pli~ani~, Pravo varstva okolja ...)

D. JAVNO DOBRO V SLOVENSKEM PRAVU

V povojnem slovenskem pozitivnem pravu pojma javno dobro ne zasledimo, pa~ pa

sta ta pojem razvijali teorija in sodna praksa.11 Pozitivno pravo je uporabljalo pojem

"dobrine v splo{ni rabi", ki ustreza pojmu javno dobro v o`jem smislu: stvari, namenje-

ne uporabi vseh. Glede preostalega dela javnega dobra pa je bila situacija nejasna. In-

frastruktura javnih slu`b je bila opredeljena kot "komunalni objekti in naprave" in ureje-

na z zakonom o komunalnih dejavnostih, ki ga je razveljavil zakon o komunalnih javnih

slu`bah.

V zadnjem ~asu pa se pojem javno dobro spet pojavlja v pozitivni zakonodaji, vendar

le sporadi~no in dokaj nesistemati~no. Zametki novega pravnega urejanja javnega do-

bra se ka`ejo v I. odstavku 70. ~lena ustave12, v nekaterih zakonih (npr. zakon o varstvu

okolja, zakon o stavbnih zemlji{~ih, zakon o javnih cestah itd.) in v nekaterih predlogih

zakonov (predlog zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah, predlog zakona o vo-

dah itd.). Virant sklepa, da se je ta pojem zakoreninil tudi v pozitivnem pravu, v sodni

praksi in pravni teoriji pa je tako ali tako `e udoma~en. V nadaljevanju podajamo pre-

gled novej{ih predpisov (`e veljavnih in tistih v nastajanju), ki omenjajo javno dobro.

I. JAVNO DOBRO V SLOVENSKI ZAKONODAJI

1. USTAVA 1991

Ustava omenja javno dobro v 70. ~lenu, ki dolo~a, da se na javnem dobru lahko prido-

bi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih dolo~a zakon. Javno dobro v ustavni do-
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lo~bi torej ni opredeljeno, dolo~ba je ohlapna in dovoljuje razli~ne razlage. Obstajajo

razli~na mnenja o tem, kak{en model javnega dobra uvaja v slovenski pravni sistem.

Nekateri menijo, da se ustava glede lastninskega vpra{anja ni opredelila, drugi pa, da

nas do nasprotnega sklepa pripelje argumentiranje a contrario: ~e ustava namre~ do-

lo~a, da je na javnem dobru mo~ pridobiti le posebno pravico uporabe, potem a contra-

rio ni mogo~e pridobiti lastninske pravice. Virant meni, da ustavna dolo~ba ni podala

kon~nega odgovora in je le-ta v rokah zakonodajalca. Tudi Ude meni, da iz ustavnega

besedila ne izhaja nujno, da mora biti javno dobro v lasti dr`ave ali lokalne skupnosti.

To dolo~bo razume tako, da je tedaj, kadar je javno dobro v lasti dr`ave ali lokalne

skupnosti, mogo~e na takem javnem dobru pridobiti le posebno pravico uporabe. Do-

daja {e, da glede na sedanja lastninska razmerja niti ni mogo~e, da bi bilo celotno javno

dobro v javni lasti, kar velja zlasti za naravne izvire, ~e so na zemlji{~ih, ki so v lasti fi-

zi~nih in pravnih oseb, in za priobalna zemlji{~a.13

Pojem javnega dobra, ki ga omenja ustava, je uporabljen v o`jem smislu in ne zajema

nepremi~nin in premi~nin, namenjenih izvajanju javnih slu`b (infrastrukture), temve~

le stvari, namenjene splo{ni uporabi.

Ustava torej dolo~a, da se lahko na javnem dobru pridobi posebna pravica uporabe

pod pogoji, ki jih dolo~a zakon. To posebno pravico uporabe (natan~nej{i izraz je: pra-

vica posebne uporabe) je mogo~e pridobiti na podlagi pogodbe o koncesiji. To pogod-

bo urejata zakon o varstvu okolja in zakon o gospodarskih javnih slu`bah.

2. PREDLOG ZAKONA O LASTNINSKI IN DRUGIH STVARNIH
PRAVICAH

Predlog zakona opredeljuje javno dobro kot stvar ali skupino stvari, ki jih ob enakih

pogojih, dolo~enih v zakonu, in v skladu z njihovim namenom, lahko uporablja vsakdo

(splo{na raba). Predlog torej javno dobro opredeljuje o`je - pod ta pojem sodijo samo

stvari, namenjene splo{ni rabi. Nadalje dolo~a, da so stvari ali skupina stvari, ki pred-

stavljajo javno dobro, neodtuljive in ne morejo biti predmet pravic v korist tretjih, ~e

niso na~ini neodtujljive dolo~eni z zakonom.

Predlog zakona vsebuje le splo{no opredelitev javnega dobra. Predlagatelj meni, da

je odlo~itev za zgolj na~elno dolo~bo o javnem dobru v skladu z dejstvom, da se pravni

polo`aj stvari, ki so javno dobro, razlikuje od pravnega polo`aja stvari, ki nimajo tega

statusa, in zavisi od posamezne vrste javnega dobra. Tudi Virant predlaga "krovno"14

ureditev javnega dobra v posebnem zakonu o javnem dobru ali v lastninskem zakonu
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(op. avtorjev: pri ~emer daje prednost sprejemu posebnega zakona o javnem dobru) -

eden ali drugi bi za obravnavano podro~je predstavljal "lex generalis". Podro~ni zakoni

bi podrobneje opredelili obseg in pravni re`im posameznih vrst javnega dobra.15

Predlagatelj v obrazlo`itvi predloga zakona ugotavlja, da pravni polo`aj javnega do-

bra dolo~a neodtujljivost stvari in omejitev pravic nanje. Virant dodaja, da lastninski

koncept v predlogu zakona ni urejen, kar pomeni, da je na javnem dobru mo`na ("kla-

si~na") lastninska pravica, ki jo lahko pridobi tudi subjekt zasebnega prava. Zato se po

njegovem postavlja vpra{anje, kaj ob takem konceptu pomeni dolo~ba drugega odstav-

ka 4. ~lena, po kateri so stvari, ki predstavljajo javno dobro, neodtujljive.16 Podobno

razmi{lja tudi Ude, ki ugotavlja, da je izklju~itev javnega dobra iz pravnega prometa

smiselna le tedaj, ~e je povezana z izklju~no lastninsko pravico dr`ave ali lokalne skup-

nosti.17

Predlagatelj v obrazlo`itvi tudi navaja, da je predlagana uvrstitev na~elne dolo~be o

javnem dobru v ta zakon primerljiva z ureditvijo v Ob~em dr`avljanskem zakoniku (av-

strijski civilni zakonik) in z ureditvijo v italijanskem civilnem zakoniku (~l. 822), med-

tem ko je podrobnej{a ureditev javnega dobra v podro~nih zakonih primerljiva z uredi-

tvijo v nem{kem pravnem sistemu.

3. ZAKON O VARSTVU OKOLJA 18

Ta zakon deli naravne dobrine na: naravno javno dobro, naravne vire in naravno bo-

gastvo. Naravno javno dobro so: negrajeni deli zemlji{kega, podzemnega, vodnega,

morskega in zra~nega javnega dobra, na katerih sta dostopnost in gibanje pod enakimi

pogoji omogo~ena vsem. Zakon dolo~a, da je javno dobro v lasti republike ali lokalne

skupnosti, iz ~esar sledi, da zakon ne dopu{~a zasebne lastnine na naravnem javnem

dobru. Naravno javno dobro se lahko konstituira samo s predpisom vlade oz. lokalne

skupnosti, enako pa tudi preneha.
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Virant ugotavlja, da zakon ne postavlja javne lastnine (lastnine dr`ave ali lokalne

skupnosti) kot elementa pravnega re`ima, ampak (podobno kot v francoskem pravu)

kot konstitutivni element javnega dobra. Naravno javno dobro je torej `e po definiciji v

javni lasti. Zato dolo~be zakona o varstvu okolja v bistvu pomenijo zakonski precedens,

ki je na nek na~in prejudiciral re{itev lastninskega vpra{anja javnega dobra. Nekateri

drugi podro~ni zakoni, ki `e veljajo oz. so {e v pripravi, pu{~ajo lastninsko vpra{anje

odprto in ga prepu{~ajo splo{nemu lastninskemu zakonu, ki je `e v zakonodajnem

postopku (t.j. predlog zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah).19

Kljub temu, da je po tem zakonu naravno javno dobro lahko samo v dr`avni lasti ali v

lasti lokalne skupnosti, Pli~ani~ meni, da to {e ne pomeni, da ne bi bila za posamezne

kategorije naravnega javnega dobra (npr. za vodno naravno dobro) mo`na tudi dru-

ga~na re{itev (npr. del naravnega vodnega javnega dobra bi lahko ostal v zasebni la-

sti).20

Tudi Krisper-Kramberger ugotavlja, da opredelitev naravnega javnega dobra kot stva-

ri v javni lasti vna{a nejasnost na to pravno podro~je. Pojma javne lastnine namre~ v us-

tavi ni, jasno pa tudi ni, katere vrste naravnega javnega dobra je imel zakonodajalec v

mislih. Poleg `e dosedaj znanih vrst naravnega javnega dobra (morsko, vodno) zakon

govori tudi o "sestavinah ekosistemov, kmetijskih zemlji{~, gozdov, podzemnega sveta,

krasa in nerodovitnega sveta". Kmetijska zemlji{~a praviloma niso javno dobro, razen

~e so del obmo~ja, ki mu je podeljen status javnega dobra po 16. ~lenu tega zakona.21

Isto velja tudi za gozdove, pri katerih so sicer nekatera upravi~enja nelastnikov (prost

dostop, gibanje v gozdu, ~ebelarjenje ter lov in rekreativno nabiranje plodov, zeljnatih

rastlin in gob) podobna upravi~enjem v zvezi s stvarmi, ki jih {tejemo za javno dobro,

vendar pa jih zlasti zaradi gospodarskega izkori{~anja, ki je pridr`ano izklju~no lastni-

ku, ne moremo {teti za javno dobro.22 Zakon o gozdovih dolo~a, da so gozdovi naravno

bogastvo, ki se sme izkori{~ati le pod pogoji, ki jih dolo~a zakon (drugi odstavek 70.

~lena ustave).

4. ZAKON O GOSPODARSKIH JAVNIH SLU@BAH23

Ta zakon {iri pojem javnega dobra na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene

izvajanju javnih slu`b. Zakon glede opredelitve grajenega javnega dobra usmerja k po-
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dro~ni zakonodaji. Posamezni podro~ni zakoni (energetski, prometni ipd.), ki bodo

dolo~ili obvezne javne slu`be, naj bi dolo~ili tudi obseg javnega dobra (energetski ob-

jekti in naprave, letali{~a ipd.).

Z lastninskimi vpra{anji glede infrastrukture se zakon ukvarja zlasti v prehodnih do-

lo~bah. Temeljno na~elo lastninjenja organizacij, ki izvajajo javne slu`be, je, da njihova

sredstva postanejo dr`avna oz. ob~inska last v sorazmerju z obsegom financiranja nji-

hove dejavnosti v preteklih desetih letih. V preostalem delu pa se lastninijo po do-

lo~bah splo{nega privatizacijskega zakona (t.j. zakona o lastninskem preoblikovanju

podjetij). Infrastruktura javnih slu`b je torej lahko v lasti javnopravnih in zasebnoprav-

nih subjektov in ni izven pravnega prometa. To izhaja tudi iz dolo~b o koncesionirani

javni slu`bi.

5. ZAKON O JAVNIH CESTAH

To je podro~ni zakon, ki ureja le eno kategorijo javnega dobra, in sicer javne ceste. To

so prometne povr{ine splo{nega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto

uporablja na na~in in pod pogoji, dolo~enimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost

prometa na njih. Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni

mogo~e pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic. Ne

glede na to pa je na javni cesti mogo~e pridobiti dolo~ene slu`nosti (za napeljevanje vo-

dovoda, kanalizacije ipd.). Poleg tega je mogo~e na prometnih povr{inah zunaj vozi{~a

javne ceste in na povr{inah ob njej pridobiti posebno pravico uporabe (npr. postavitev

lokalov, bencinskih ~rpalk ipd.).

Zakon dolo~a, da so dr`avne ceste v lasti Republike Slovenije, ob~inske ceste pa v la-

sti ob~in. To pomeni, da nobena prometna povr{ina, ki ima status javne ceste, ne more

biti v lasti fizi~ne osebe ali pravne osebe zasebnega prava.

6. ZAKON O STAVBNIH ZEMLJI[^IH

Zakon ureja poglavitne zna~ilnosti grajenega javnega dobra in s tem dopolnjuje tudi

zakon o gospodarskih javnih slu`bah. V 4. ~lenu dolo~a, da so objekti javne infrastruk-

ture in zemlji{~a, na katerih so zgrajena, grajeno javno dobro. Na grajenem javnem do-

bru lastninske pravice ni mogo~e priposestvovati. Za presojo stvarnopravnega re`ima

javnega dobra je pomembna {e dolo~ba drugega odstavka 10. ~lena, ki dolo~a, da ne-

premi~nine, ki so grajeno javno dobro, niso v pravnem prometu.
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Zakon se na~elno ne izreka o tem, ali so objekti javne infrastrukture lahko le v dr`avni

oz. ob~inski lasti, ali pa tudi v lasti posameznikov. Pa~ pa je iz dolo~b zakona o pred-

kupni pravici in razlastitvi razviden namen zakonodajalca, da preidejo objekti grajene-

ga javnega dobra v dr`avno ali ob~insko lastnino.

7. PREDLOG ZAKONA O LETALSTVU

Zra~ni prostor sodi v javno dobro v o`jem smislu,24 ~eprav predlog zakona tega izrec-

no ne navaja. Pravni re`im zra~nega prostora se nana{a predvsem na zra~no plovbo, saj

zrak za dihanje zaenkrat {e ni omejena dobrina. Zra~na plovba je na~eloma prosta, izje-

ma velja le za voja{ke zrakoplove.

Predlog zakona dolo~a, da je letali{~e (z vsemi svojimi infrastrukturnimi elementi ter

stavbnimi in drugimi zemlji{~i) grajeno javno dobro, ki je lahko v javni lasti (t.j. lasti

dr`ave oz. lokalne skupnosti) ali lasti oseb zasebnega prava, na katerem morata biti do-

stopnost, v smislu fizi~nega dostopa in opravljanje gospodarske dejavnosti, ter gibanje

pod enakimi pogoji omogo~ena vsem.

8. PREDLOG POMORSKEGA ZAKONIKA

Predlog zakona dolo~a, da so morsko dobro morje, morsko dno in njegovo podzem-

lje, morska obala, valolomi, ladjedelni{ki navozi, nasipi, plitvine, ~eri, grebeni, ustja

rek, ki se izlivajo v morje, kanali, ki so povezani z morjem, in `iva in ne`iva naravna bo-

gastva, ribe, rude ipd. v morju in morskem podzemlju. Morsko dobro je javno dobro.

Predlog zakona ne dolo~a lastninskega re`ima, temve~ le, da morsko javno dobro kot

javno dobro u`iva v javnem interesu posebno pravno za{~ito in ga je mogo~e uporablja-

ti le v skladu z njegovim namenom in na na~in, ki je dolo~en z zakonom. Morsko dobro

upravlja, varuje in vzdr`uje Republika Slovenija neposredno oziroma preko lokalnih

skupnosti. Predlagatelj je vpra{anje lastninskega re`ima pustil odprto, saj je mnenja, da

mora pojem in pravni re`im javnega dobra urediti splo{ni lastninski zakon. V primerjavi

z veljavnim zakonom o vodah, ki v morsko javno dobro uvr{~a le naravno morsko do-

bro, predlagani zakon bistveno {iri pojem morskega javnega dobra - {iri ga tudi na na-

ravne vire (ribe, rude) in celo na umetno javno dobro.
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9. ZAKON O VODAH IN PREDLOG ZAKONA O VODAH

Po veljavnem zakonu so vodno javno dobro naravni vodotoki, naravna jezera, narav-

ni izviri, obalno morje, javni vodnjaki in vodna zemlji{~a, razen vodnih zemlji{~ presi-

hajo~ih jezer, npr. Cerkni{kega jezera. Vodna zemlji{~a so struge in korita z bre`inami

do vi{ine srednje letne vode ter opu{~ene struge in prodi{~a, ki jih voda od ~asa do ~asa

{e poplavlja. Za vodno zemlji{~e {teje tudi dno obalnega morja in njegova obala do vi{i-

ne najvi{jega vodostaja plime. Navedeno je neodtujljivo. Vodno javno dobro je naravno

javno dobro.

Vodno javno dobro bo podrobneje opredelil nov zakon o vodah. V predlogu zakona

so kot javno dobro opredeljena vsa vodna zemlji{~a celinskih voda (vodotoki in jezeri)

in morja. Naravne celinske vode (naravni vodotoki, jezera) oz. njihova vodna zemlji{~a

so opredeljeni kot naravno javno dobro, celinske vode (vodotoki, jezera), ki so zgrajeni

zaradi prestavitve, regulacije ali zajezitve naravnega vodotoka oz. njihova vodna zem-

lji{~a, pa kot grajeno javno dobro.

Lastninsko stanje vodnih zemlji{~ ne vpliva na re`im vodnega javnega dobra. Vodna

zemlji{~a v lastnini oseb zasebnega prava z uveljavitvijo predlaganega zakona ohranijo

obstoje~i lastninski status. Glede na to, da je tak{na lastnina zreducirana na golo pravico

(nudum ius), predlog zakona dolo~a, da ima lastnik tak{nega zemlji{~a prednostno

pravico pri pridobitvi pravice rabe in izkori{~anja voda, ~e izpolnjuje pogoje, ki jih do-

lo~ajo predpisi. Opro{~en pa je tudi davka na nepremi~nine. Dr`ava lahko seveda

tak{na vodna zemlji{~a odkupi ali predlaga razlastitev, ~e je to potrebno zaradi javnega

interesa.

Predlagatelj v uvodu predloga zakona ugotavlja, da dobiva v zadnjem ~asu institut

vodnega javnega dobra vse bolj "ekolo{ko" vsebino. S tem institutom se ne zagotavlja le

splo{na uporabnost oz. dostopnost, ampak tudi naravno ravnovesje voda.

II. PREDLOG OPREDELITVE POJMA IN LASTNINSKEGA
KONCEPTA JAVNEGA DOBRA V SLOVENSKEM PRAVU

1. PREDLOG OPREDELITVE JAVNEGA DOBRA

Virant predlaga naslednjo opredelitev in kategorizacije javnega dobra v naj{ir{em

smislu:

Javne stvari (javno dobro v {ir{em smislu) so vse stvari, ki so po zakonu namenjene

svobodni uporabi vsakogar v skladu z njihovim zakonsko dolo~enim namenom, kakor
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tudi stvari, ki so nujno potrebne dr`avnim organom, organom lokalnih skupnosti, orga-

nizacijam funkcionalne samouprave, nosilcem javnih pooblastil in izvajalcem javnih

slu`b za izvajanje njihovih javnih funkcij.

Javne stvari obsegajo tri kategorije: javno dobro (v o`jem smislu), upravno dobro in

dobro (infrastrukturo) javnih slu`b.

a) Javno dobro v o`jem smislu so stvari, ki so po zakonu namenjene svobodni upora-

bi vsakogar pod enakimi, z zakonom dolo~enimi pogoji in v skladu z njihovim name-

nom. V javno dobro sodijo samo tiste stvari, ki jih zakon izrecno opredeljuje kot javno

dobro. Splo{ni lastninski zakon, zakon o javnem dobru ali zakon o javnih stvareh bi

moral na splo{no urediti pravni re`im teh stvari (zlasti lastninski re`im in pristojnost v

sporih v zvezi z javnim dobrom), podro~ni zakoni pa podrobneje obdelati posamezne

elemente pravnega re`ima (re`im uporabe, upravljanja, inkorporacije, sosedskih raz-

merij itd.).

V to kategorijo bi lahko uvrstili naslednje stvari:

• javne ceste in poti, mostove, viadukte, predore in druge dele cestnega javnega dobra,

• javne trge, parke in druge povr{ine, opredeljene kot javne povr{ine s prostorskimi

akti,

• pokopali{~a,

• morje in morsko obalo, morsko dno in podzemlje (za podrobnej{o opredelitev bo po-

skrbel podro~ni zakonik),

• javne vode (kaj se {teje za javne vode, bo moral opredeliti zakon o vodah),

• zra~ni prostor in

• "naravno javno dobro"iz zakona o varstvu okolja, t.j. povr{ine, dolo~ene kot javno do-

bro z aktom vlade ali lokalne skupnosti na podlagi prostorskih planov.

Poleg omenjenega bi lahko pod pojem javnega dobra uvrstili tudi kulturne spomeni-

ke, ~e pripadajo dr`avi ali lokalni skupnosti. Pravni re`im javnega dobra u`ivajo te stva-

ri le pod pogojem, da pripadajo javnopravni teritorialni skupnosti. Tak{na re{itev ima

vzor v italijanskem pravu.

Vpra{anje pa je, ali pod pojem javno dobro sodijo tudi prosto`ive~e `ivali (divjad,

ribe) in prostorasto~e rastline v javnih vodah in v morju ter mineralne surovine (rude).

Gre namre~ za naravne vire, pri katerih je v ospredju gospodarsko izkori{~anje, ne pa

javna uporaba. Kljub temu predlog pomorskega zakonika za javno dobro {teje tudi `iva

in ne`iva naravna bogastva, ribe, rude ipd. v morju in morskem podzemlju.

b) Upravno dobro so nepremi~nine in premi~nine, ki so nujno potrebne dr`avnim or-

ganom, organom lokalne samouprave in nosilcem javnih pooblastil za izvajanje njiho-

vih javnih nalog. V to kategorijo sodijo npr. zgradbe, kjer delujejo dr`avni organi in or-
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gani lokalnih skupnosti, kot npr. zgradbe ministrstev, sodne zgradbe, kakor tudi zapori,

carinarnice, mestne hi{e ipd. Sem sodijo tudi premi~nine pod pogojem, da izpolnjujejo

pogoj nujne potrebnosti.

Javnopravni re`im te kategorije po Virantovem mnenju ne bi smel biti ekstenziven.

Omejil naj bi se samo na nekatere kavtele (zagotovila) v javnem interesu, zlasti glede iz-

vr{be. Zato bi zadostovalo, da se ta kategorija stvari uredi samo v zakonih, ki urejajo iz-

vr{bo.25

c) Dobro (infrastruktura) javnih slu`b so stvari, namenjene izvajanju javnih slu`b, z

dodatno opredelitvijo, da morajo biti za izvajanje javne slu`be bistvenega pomena. V to

kategorijo sodi tako infrastruktura gospodarskih kot tudi negospodarskih javnih slu`b.

To so npr. omre`je plinske napeljave, elektri~ni vodi, elektroenergetski objekti, smetar-

ski avtomobili, {olske zgradbe itd. Pravno urejanje te kategorije stvari sodi v oba krovna

zakona o javnih slu`bah (zakon o gospodarskih javnih slu`bah in zakon o zavodih), po-

drobnej{e urejanje pa v podro~ne zakone (zakon o {olstvu itd.).

2. PREDLOG LASTNINSKEGA KONCEPTA JAVNEGA DOBRA

Virant poudarja, da mora lastninski koncept javnega dobra v {ir{em smislu izhajati iz

razdelitve vseh javnih stvari na kategorije. Bistvene razlike med kategorijami narekujejo

tudi bistveno razli~no pravno obravnavanje. Slovensko pravo ni vezano zgolj na izbiro

nem{kega ali francoskega modela, saj se iz ostalih tujih pravnih sistemov da razbrati, da

obstajajo tudi vmesne re{itve.

Na javnem dobru v o`jem smislu bi bilo treba po njegovem mnenju vzpostaviti javno-

lastninski re`im, torej francoski model javne lastnine kot posebni javnopravni re`im.

Bistveni element tega re`ima je izvzetje stvari iz pravnega prometa. Ude pri tem poudar-

ja, da pomeni izklju~itev pravnega prometa le izklju~itev mo`nosti prena{ati lastninsko

pravico s pravnimi posli obligacijskega prava (npr. s prodajno ali menjalno pogodbo).

Javno dobro pa je mogo~e tedaj, kadar je izven pravnega prometa, prenesti z upravnim

aktom, npr. z aktom o podelitvi koncesije.26 Javno dobro je v lasti dr`ave ali lokalne

skupnosti (ne pa tudi javnih podjetij, zavodov in drugih neteritorialnih oseb javnega

prava). Na njem ne more pridobiti lastninske pravice noben zasebnopravni subjekt in

sicer niti s pravnim poslom niti s priposestvovanjem niti kako druga~e.
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V prid tej re{itvi Virant navaja predvsem to, da zasebnolastninskega re`ima ni smisel-

no vzpostaviti na javnem dobru samo zato, da bi iz dogmati~nih razlogov (ti so glede na

koncept lastnine v na{em pravu utemeljeni) omogo~ili zasebnikom, da ohranijo golo

lastninsko pravico (nudum ius) na stvareh javnega dobra. Poleg tega bi javna lastnina

nad javnim dobrom omogo~ila u~inkovit nadzor dr`ave oz. lokalne skupnosti nad jav-

nim dobrom, predvsem pa preglednost. Poleg tega je javnolastninski koncept javnega

dobra v korist varnosti pravnega prometa, saj izvzetje javnega dobra iz pravnega pro-

meta pomeni, da bi bili pravni posli v zvezi z odtujevanjem in obremenjevanjem ni~ni.

Glede upravnega dobra Virant meni, da izvzetje iz pravnega prometa ni potrebno.

Stvari, nujno potrebne organom javne uprave za izvajanje javnih funkcij, je treba zava-

rovati le pred izvr{bo. Lastnina zasebnopravnih subjektov ne ovira uporabe teh stvari za

javne namene. Dr`ava oz. lokalna skupnost lahko npr. prostore za opravljanje svoje de-

javnosti vzame v najem.

Dobro (infrastruktura) javnih slu`b je lahko v lasti javnopravnih ali zasebnopravnih

subjektov. Tudi pri teh stvareh je bistvena dolo~ba, da je treba spo{tovati njihov namen.

Vsak lastnik je dol`an uporabljati ali omogo~iti uporabo teh stvari za javne namene. Iz-

vr{bo na teh stvareh je treba izklju~iti.

3. PREDLOG POZITIVNOPRAVNE UREDITVE JAVNEGA DOBRA

Kot prvo Virant meni, da je za javno dobro potreben splo{ni ("krovni") zakon, ki bo

moral na splo{no dolo~iti vsebino pojma in v najosnovnej{ih ~rtah zarisati pravni re`im

javnega dobra. Po njegovem mnenju potrebujemo poseben zakon o javnem dobru, saj

ureditev v splo{nem lastninskem zakonu ne zado{~a, ker problematika javnega dobra

presega okvir lastninskih vpra{anj. Pomembna so tudi vpra{anja omejevanja pravnega

prometa, ureditev pravic posebne rabe na podlagi pogodbe o koncesiji in sistem vars-

tva pravic oz. upravi~enj v zvezi z uporabo javnega dobra. Zakon o javnem dobru naj

zajame samo javno dobro v o`jem smislu (stvari v ob~i uporabi), saj glede dobra javnih

slu`b zadostuje dosledna ureditev v zakonih o javnih slu`bah, o ste~aju in o izvr{bi, gle-

de upravnega dobra pa so potrebne le ustrezne kavtele v zakonu, ki ureja izvr{bo.

Zakon o javnem dobru naj vsebuje naslednje vsebinske sklope:

1. Opredelitev javnega dobra
Virant predlaga generalno klavzulo, ki naj temelji na subjektivnem merilu: javno do-

bro so stvari, namenjene ob~i uporabi, za katere zakon dolo~i, da so javno dobro. Za-

kon bi moral primeroma na{teti najpomembnej{e vrste javnega dobra. Krovna zakon-
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ska ureditev bi torej sledila subjektivnemu merilu in s tem napotila na podro~ne zako-

ne, ki bi podrobneje opredelili obseg posameznih vrst javnega dobra.

2. Dolo~itev lastninskega re`ima
Zakon bi moral dolo~iti, da je javno dobro v lasti dr`ave ali lokalne skupnosti. Javno

dobro je neodtujljivo, nih~e razen dr`ave ali lokalne skupnosti ne more pridobiti last-

ninske pravice na javnem dobru. Izvr{ba na javno dobro je nedopustna, ravno tako

razlastitev.

3. Inkorporacija v javno dobro
Nekatere vrste stvari preidejo v javno dobro na podlagi samega zakona ali na podlagi

naravnih dogodkov. Zakon bi moral dolo~iti na~in prehoda lastninske pravice (zlasti,

ali je potreben poseben postopek razlastitve). Podrobnosti glede inkorporacije v graje-

no javno dobro bi morali dolo~iti podro~ni zakoni. "Krovni" zakon bi moral dolo~iti le,

da lahko stvar pride v grajeno javno dobro samo pod pogojem, da je v lasti dr`ave ali lo-

kalne skupnosti.

4. Vpis v zemlji{ko knjigo
Javno dobro se vpi{e v zemlji{ko knjigo na podlagi predloga pristojnega organa javne

uprave. Zakon o javnem dobru bi moral dolo~iti, da vpis v zemlji{ko knjigo nima konsti-

tutivnega pomena za nastanek javnega dobra.

5. Varstvo uporabnikov
V zakonu je treba zagotoviti pravico do ob~e uporabe. To pomeni, da mora zakon do-

lo~iti:

• da ima vsak pravico do uporabe javnega dobra v okviru z zakonom dolo~ene ob~e

uporabe,

• da lahko zainteresirani uporabnik, ki izka`e pravni interes, zahteva varstvo pravic do

ob~e uporabe pred pristojnim organom javne uprave,

• da lahko zainteresirani uporabnik, ki izka`e pravni interes, spro`i upravni spor, ~e

mu organ javne uprave s svojim konkretnim aktom, pogodbo ali materialnim deja-

njem prepre~i uporabo javnega dobra, do kakr{ne je upravi~en v skladu z zakonom

in podzakonskimi predpisi,

• kompeten~na vpra{anja.

Zakon bi moral dolo~iti, da je za odlo~anje o tem, ali je neka stvar javno dobro ali ne,

pristojna uprava.
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Podro~ni zakoni bi morali podrobneje opredeliti obseg posamezne vrste javnega do-

bra (definirati, kaj je javna cesta, katere vode so javno dobro, kaj je morsko javno dobro

ipd.), postopek nastanka statusa javnega dobra (kadar gre za grajeno javno dobro), ob-

seg ob~e uporabe, vrsta posebne uporabe, pogoje in postopek za pridobitev pravice do

posebne uporabe ter sosedska razmerja.

Virant zaklju~uje, da javno dobro potrebuje konsistenten in dosleden model pravne

ureditve, ki bo temeljil na primerjalnopravnih izku{njah, doma~i pravni tradiciji in de-

janskih dru`benih razmerjih.

E. NAMESTO ZAKLJU^KA

Na koncu bi `elela odgovoriti neposredno na vpra{anja, ki jih je izpostavil naro~nik

naloge.

Primerjalni pregled opredelitve pojma javnega dobra in na~ina varstva le-tega se v na-

logi osredoto~a predvsem na prikaz ureditve dveh konceptov javnega dobra, t.j. franco-

skega in nem{kega, saj sta to, kot `e ve~krat omenjeno, dva temeljna koncepta javnega

dobra. Vsi ostali modeli, ki so se uveljavili v pravnih sistemih drugih dr`av, so le vmesni

in na razli~ne na~ine kombinirajo posamezne elemente obeh temeljnih.

V francoskem pravu je pojem javnega dobra izoblikovala judikatura dr`avnega sveta.

Ustava javnega dobra ne omenja, medtem ko ga civilni zakonik opredeljuje, vendar se

koncept javnega dobra, ki ga je uveljavil ta zakonik, ni obdr`al. Poleg tega obstajajo tudi

posebni zakoni, ki opredeljujejo posamezne vrste javnega dobra (npr. morsko javno

dobro).

Lastninski re`im javnega dobra v francoskem pravu opredeljujeta dva elementa -

dr`avna lastnina in neodtujljivost. Dr`ava je torej stvari, ki sodijo v javno dobro, zavaro-

vala s tem, da je na njih vzpostavila dr`avno lastnino (preko pravnih poslov ali razlasti-

tve) in jih izvzela iz pravnega prometa. Izvenprometnost pomeni izklju~itev mo`nosti

prenosa lastninske pravice s pravnimi posli obligacijskega prava, {e vedno pa lahko

dr`ava oz. lokalna skupnost prenese pravico uporabe na javnem dobru s koncesijsko

pogodbo.

V nem{kem pravu je pojem javnega dobra izoblikovala zakonodaja, in sicer podro~ni

zakoni, ki urejajo posamezne kategorije javnega dobra (javne ceste, javne vode, zra~ni

prostor). Ustava javnega dobra ne omenja, prav tako pa ga ne opredeljuje nem{ki civilni

zakonik.

Za lastninski re`im javnega dobra v nem{kem pravu sta zna~ilna dva elementa - za-

sebna lastnina, ki pa je omejena v javnopravnem interesu, in neomejenost pravnega
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prometa. Nem{ko pravo torej javno dobro varuje na druga~en na~in kot pa francosko,

in sicer s tem, da v predpisu ali upravnemu aktu, s katerim se javno dobro konstituira,

dolo~i omejitve zasebne lastninske pravice.

V slovenskem pravu se {e ni dokon~no izoblikoval koncept javnega dobra. Zna~il-

nost na{ega pristopa k zakonodajnem urejanju javnega dobra je v tem, da so bili najprej

sprejeti nekateri podro~ni predpisi, ki urejajo posamezne kategorije javnega dobra, {ele

potem pa se je pristopilo k izdelavi "krovnega" zakona, ki bo na splo{no dolo~il vsebino

pojma in pravni re`im javnega dobra. Zato podro~ni predpisi zelo razli~no urejajo posa-

mezne elemente pravnega re`ima javnega dobra.Tako npr. zakon o varstvu okolja do-

lo~a na naravnem javnem dobru izklju~no javno lastnino, na drugi strani pa predlog za-

kona o letalstvu dolo~a, da je letali{~e grajeno javno dobro, ki je lahko v javni lasti (t.j.

lasti dr`ave ali lokalne skupnosti) ali v lasti oseb zasebnega prava. Vendar razli~ni prav-

ni re`imi posameznih kategorij javnega dobra niso pravno vpra{ljivi, kar potrjuje tudi

primerjalni pregled. Bolj problemati~en je predlog zakona o lastninski in drugih stvar-

nih pravicah, ki naj bi bil po mnenju predlagatelja (vlade)"krovni" zakon, vendar med

drugim dolo~a, da so stvari, ki predstavljajo javno dobro, neodtujljive, zaradi ~esa se po-

stavlja vpra{anje, ali bo "krovni" zakon sploh omogo~al zasebno lastnino na javnem do-

bru. Kot `e omenjeno, tudi Ude opozarja, da je izklju~itev javnega dobra iz prometa

smiselna le tedaj, ~e je povezana z izklju~no lastninsko pravico dr`ave ali lokalne skup-

nosti. Ne gre pa spregledati tudi mnenja dela stroke, ki predlaga sprejem posebnega za-

kona o javnem dobru, saj po njenem mnenju ureditev v splo{nem lastninskem zakonu

ni zadostna, ker problematika javnega dobra presega okvir lastninskih vpra{anj.

V nalogi je bil prikazan predvsem na~in varovanja javnega dobra kot splo{ne katego-

rije. S pravnega vidika predstavlja temeljni na~in varovanja javnega dobra opredelitev

lastnine oz. lastninskopravnih omejitev. Javno dobro pa se lahko in se dejansko tudi va-

ruje z drugimi instrumenti, predvsem na naslednjih podro~ijh: javni interes, javne

slu`be, gospodarska in negospodarska infrastruktura, monopoli, vlaganja zasebnega

sektorja v infrastrukturo (koncesije), javna podjetja (poslovanje, upravljanje), varstvo

okolja in prostorsko planiranje. Ta podro~ja se urejajo tako na ravni EU, na ravni dr`av

~lanic in na lokalni ravni. Zaradi {tevil~nosti teh podro~ij, oblik varstva in dr`av pa bi

njihov podrobnej{i prikaz presegel namen te naloge.
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Dvospolna dikcija v uradnih dokumentih*

Geslo: Enako obravnavanje; Evropska unija; Uradni dokument;

I. UVOD

Problematika dvospolne dikcije v uradnih dokumentih so v Evropi in pri nas za~eli

obravnavati v zadnjih letih. Bolj intenzivno pa na podlagi desetletja za `enske ZN 1975,

po mednarodnem letu `ensk, ko se je tudi v Evropi okrepila zavest, da je potrebno ena-

kovredno obravnavanje obeh spolov. Ta zahteva se vedno bolj priznava v nacionalnih

zakonodajah in z zamudo tudi v vsakdanjem `ivljenju. Intenzivno se je za~el s to proble-

matiko ukvarjati Svet Evrope leta 1984 s pismom g. La Lumière kot generalne sekretarke

odbora za odpravo seksisti~ne rabe jezika pri Svetu Evrope v Strasbourghu. V Dr`av-

nem zboru RS tega sklica pa ob predlogu {olske zakonodaje, {e posebej v primeru za-

kona o financiranju v izobra`evanju in vzgoji (ZOFI). Vsa problematika obojespolne re-

dakcije je pre{la v strokovno obravnavo. S tem problemom se je za~ela ukvarjati tudi

delovna skupina za obravnavanje vpra{anj jezikovnega na~rtovanja in jezikovne politi-

ke Dr`avnega zbora RS.

Slovenija kot ~lanica Sveta Evrope sprejema tudi priporo~ila, ki jih ta izdaja. Med njimi

sta bili uradni priporo~ili, ki datirata iz leta 1990 in 1998.

Metoda dela:

Problematiko dvospolne rabe jezika v uradnih dokumentih je potrebno obravnavati:

a) po zakonodajnih osnovah,

b) primerjalno med posameznimi dr`avami v Evropi,

c) s stali{~a kulture jezika in obstoja slovni~nih oblik, ki preprosto omogo~ajo dvos-

polno rabo posameznega jezika.

Naloga je bila izdelana na osnovi zbiranja obstoje~ega gradiva, literature, ~lankov,

opravljeni so bili razgovori s sekretarji delovnih teles, ki so posredno ali neposredno ve-

zani na problematiko `ensk in v osem evropskih parlamentov je bil poslan vpra{alnik s

tremi vpra{anji o dvospolni rabi jezika.
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II. SVET EVROPE IN DVOSPOLNA DIKCIJA

1. Svet Evrope je sprejel naslednje dokumente:

1. PRIPORO^ILO R(85)2 O PRAVNI ZA[^ITI PRED DISKRIMINACIJO NA PODLAGI

SPOLA (RECOMMENDATION No. (85)2 ON LEGAL PROTECTION AGAINST SEX

DISCRIMINATION

2. RESOLUCIJO O POLITIKAH ZA SPODBUJANJE DOSEGANJA RESNI^NE ENAKO-

STI @ENSK IN MO[KIH ([trasburg, 4.marec 1986, nato {e na Dunaju 1989)

3. DEKLARACIJO O ENAKOSTI MO[KIH IN @ENSK (16.november 1988)

4. PRIPORO^ILO R (90)4 O ODPRAVI SEKSIZMA V JEZIKU (RECOMMENDATION

No. (90)4 ON THE ELIMINATION OF SEXISM FROM LANGUAGE)

5. PRIPORO^ILO R (98) 14 O USMERJANJU RABE OBEH SPOLOV KOT POGOJ

ENAKOPRAVNOSTI MED SPOLOMA (RECOMMENDATION No. (98) 14 ON GENDER

MAINSTREAMING

2. Obseg in navodila iz Priporo~ila R (90)4 O ODPRAVI SEKSIZMA V JEZIKU (Re-

commendation No. (90)4 ON THE ELIMINATION OF SEXISM FROM LANGUAGE)

To priporo~ilo citira vse tri dokumente, ki so navedeni zgoraj, kot podstat za to pripo-

ro~ilo. Cilj je ...."dose~i ve~jo enotnost med ~lanicami in z namenom ohranjanja skupne

dedi{~ine, ker meni, da sodi enakost `ensk in mo{kih v obseg teh idealov in na~el; da

na~elo enakosti spolov po~asi postaja del zakona in prakse v dr`avah ~lanicah Sveta

Evrope;

Svet Evrope:

• poudarja temeljno vlogo jezika pri oblikovanju dru`bene identitete posameznice in

posameznika in medsebojno delovanje, ki obstaja med jezikom in odnosom

dru`be;ker je prepri~an, da je seksize, ki je zna~ilen za sedanjo jezikovno rabo v v~ini

dr`av ~lanic Sveta Evrope - pri ~emer mo{ki spol prevladuje nad `enskim - ovira

vzpostavitev enakosti `ensk in mo{kih;

• upo{teva svoje priporo~ilo {t. R(85) 2 o pravni za{~iti pred diskriminacijo na podlagi

spola;

• upo{teva tudi resolucijo o politiki in strategijiah za doseganje enakosti v politi~nem

`ivljenju in v procesu odlo~anja ter resolucije o politiki za spodbujanje doseganja re-

sni~ne enakosti `ensk in mo{kih, ki sta bili sprejeti na prvi evropski ministrski konfe-

renci o enakosti `ensk in mo{kih v Strassbourghu, 4. marca 1986, oziroma na drugi na

Dunaju, 4.in5. junija 1989;

• upo{teva svojo deklaracijo o enakosti `ensk in mo{kih, ki je bila sprejeta 16. novem-

bra 1988.
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Svet Evrope priporo~a:

"..naj vlade dr`av ~lanic pospe{ujejo rabo jezika, ki bi odra`al na~elo enakosti `ensk

in mo{kih in naj sprejmejo vse ukrepe, ki so po njihovem mnenju potrebni:

1. zato, da se v ~im ve~ji meri spodbuja neseksisti~na raba jezika, ki upo{teva prisot-

nost, status in vlogo `ensk v dru`bi, in sicer tako kot sedanja jezikovna praksa to

upo{teva za mo{ko;

2. zato, da se izrazoslovje, ki se uporablja pri sestavljanju pravnih besedil, v javni

upravi in pri vzgoji, uskladi z na~eli enakosti spolov;

3. zato, da se spodbuja raba neseksisti~nega jezika v javnih ob~ilih.

Svet Evrope daje {iroko zastavljena priporo~ila, zato da vsaka dr`ava ~lanica lahko iz-

vaja to priporo~ilo na na~in, ki najbolj ustreza kulturi, jeziku in dru`beni razvitosti vsake

posamezne dr`ave.

2.1. Priporo~ila iz obrazlo`itve R (90)4 O ODPRAVI SEKSIZMA
V JEZIKU:

Povzetek priporo~il Sveta Evrope se glasi:

• Upo{tevati je potrebno dejstvo, da ima vsak jezik svojega lastnega duha, ki kroji nje-

govo `ivljenje in razvoj. Priporo~ilo dr`avam ~lanicam ne predlaga standardov, ki bi

zagotovili, naj evropski jeziki odslej izra`ajo obstoj obeh spolov, ne da bi zasen~ili

ene na ra~un drugih.

• Cilj je spodbuditi vsako dr`avo ~lanico, da poi{~e re{itve, ki najbolj ustrezajo vsake-

mu jezikovnemu sistemu.

• Podro~je semantike, ki ga zavzemajo `enske, je negativno.

• Zagotoviti je potrebno ustrezne pogoje, zlasti kulturne, da se zagotovi enkost `ensk

in mo{kih.

• Nujna je prisotnost politi~ne volje.

Konkretna navodila Sveta Evrope:

1. Dr`ave ~lanice naj ukrepajo tako, kot menijo, da je primerno za pospe{evanje

uporabe jezika, ki odra`a na~ela enakosti spolov.

Neseksisti~na jezikovna na~ela, ki naj jih dr`ave ~lanice vzpostavijo in raz{irijo, so

prepu{~ena njim samim. Napro{ene so samo, naj vpeljejo enkost obravnavanja `ensk in

mo{kih prirabi nacionalnega jezika ali jezikov, kar pomeni odpravo nadvlade mo{kega

slovni~nega spola nad `enskim in rabo paralelnega jezika (feminizacija in maskuliniza-

cija poklicev - opisi, razpisi, odpravadiskriminacijskih izrazov).

259



2. Ker je nujna povezava med uradnim jezikom, je zelo pomembno, da javni sektor

uporablja nov jezik, ki je usklajen z na~elom enakosti jezikov.

3. Pomen uporabe neseksisti~nega jezika v medijih. Taka raba mora prvenstveno po-

tekati v javnem sektorju in v vseh oblikah izobra`evanja.

3. Obseg in navodila iz Priporo~ila R (98) 14 O USMERJANJU RABE OBEH

SPOLOV KOT POGOJ ENAKOPRAVNOSTI MED SPOLOMA

Osnovo predstavljajo vsi {tirje dokumenti, ki so na{teti v to~ki 2.1., poleg teh pa {e:

1. deklaracija in akcijski plan ~etrte svetovne konference o `enskah, konferenca ZN v

Pekingu, 1995.

2. deklaracija o enakosti `ensk in mo{kih kot osnovnega merila demokracije, Istam-

bul, november 1997.

3. poro~ilo o enakopravnosti med spoloma z metodami za izvajanje in s primeri dobre

prakse (CDEG).

Vsi ti dokumenti lahko pripomorejo k dobri strategiji, ki bo u~inkovito pomagala k

enakosti obeh spolov, hkrati omogo~ila bolj{o uporabo ~love{kih potencialov, iz-

bolj{ala odlo~anje in delovanje demokracije.

Priporo~ilo R (98) 14 vsebuje naslednja priporo~ila:

1. raz{iriti poro~ilo o enakopravnosti (CDEG) in vzpodbujati rabo metod in navodil,

ki so v njem.

2. spodbuditi zakonodajalce, da se navdihnejo z imenovanim poro~ilom, vzpostavijo

okolje in pogoje za implementacijo enakosti med spoloma.

III. PRAKSA V EVROPSKIH DR@AVAH

V evropskih dr`avah je zelo razli~na praksa, in sicer od dr`ave do dr`ave. Zato smo se

odlo~ili, da smo poslali vpra{alnik s tremi vpra{anji v osem evropskih parlamentov. Po-

leg tega pa smo se o tej problematiki tudi telefoni~no pogovorili v njihovi dr`avi.

Avstrija

V Avstriji ni splo{nega zakona, ki bi urejal dvospolno rabo jezika. Njihova ustava

predvideva dvospolno rabo, je pa ne zahteva. Kako naj bi se v posameznih uradnih do-

kumentih uporabljala dvospolna oblika, je zapisano v bro{uri, ki jo je izdalo ministrstvo
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za `enske leta 1997 in ima naslov Priporo~ila za enakovredno uporabo obeh spolov v

jeziku (Einleitung zu geschlechtergerechtem Sprachgebrauch (str.1-151)

Praksa je taka, da vsako ministrstvo pri pripravi predlogov zakonov ukrepa razli~no.

Ministrstvo za znanost in transport je edino, ki dosledno uporablja dvospolno obliko

(informacija dr. Guenther Schefbeck, Parlament Wien).

Italija

Iz Italije nismo dobili izpolnjenega vpra{alnika. Kolikor smo lahko izvedeli po telefo-

nu, pa v Italiji uporabljajo dvospolno obliko v nomenklaturah poklicev, v nagovorih v

parlamentu, enakost spolov pa naj bi zagotavljala tudi ustava...." Italija je leta 1991 spre-

jela zakon, v katerem dolo~a"Pozitivne akcije za uresni~itev enakosti med `enskami in

mo{kimi pri zaposlovanju". Ta zakon dolo~a, da morajo javni in selekcijski razpisi, ki jih

objavljajo zasebna in javna podjetja, zahtevati sposobnost in znanje opremljena z "obeh

spolov" " ((Neseksisti~na raba jezika, Urad RS za `ensko politiko, 1995, str. 62.)

Francija

Po odgovoru Isabelle Orizet iz parlamenta v Franciji je razvidno, da Francozi zelo

dosledno uporabljajo dvospolno dikcijo `e od leta 1986. Tudi zakonsko jo imajo ureje-

no, saj je 6. marca 1998 v uradnem listu iz{el dekret, ki zahteva dvospolno rabo v ime-

nih, poklicih, naslavljanju, naslovih in funkcijah. To zakonsko osnovo tudi prilagamo v

originalu kot sestavni del te naloge.

Danska

Na Danskem problematike dvospolne rabe nimajo urejene z zakonom oziroma kakr-

{nimkoli predpisom. Dvospolno obliko uporabljajo po ob~utku in do te mere, kolikor

dopu{~a sam jezik. Problem je v tem, ker imajo tudi jezikovne pregrade, saj za marsika-

tero besedo v jeziku ni `enske oblike. Njihova gibanja za enakopravnost in enakovred-

nost `ensk si prizadevajo, da bi to spremenili. V danskem parlamentu so zavzeti za re-

zultate primerjalnega pregleda.
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[vedska

Na [vedskem ni nobene zakonske osnove za dvospolno rabo jezika v uradnih doku-

mentih oziroma v zakonih. Obi~ajno se uporabljajo nevtralne oblike, ki naj bi zadovolji-

le oba spola, vsaj tak je odgovor Charlotte Rydell iz njihovega parlamenta.

Nem~ija

Iz Nem~ije nismo dobili izpolnjenega vpra{alnika. Telefoni~no so nam povedali, da

na zvezni ravni ni zakonodaje, ki bi urejala tovrstno problematiko. Jezik omogo~a dvos-

polno rabo, ki je odraz kulture in socialnih razmer. V literaturi pa smo zasledili, da ima

zvezna de`ela Bavarska poseben odlok njihovega parlamenta na osnovi ustave, ki zah-

teva dvospolno rabo v uradnih dokumentih, vendar le na ozemlju de`ele Bavarske.

"Bavarska de`elna vlada na osnovi koncepta "@enska politika na Bavarskem" zastopa

enakoopravnost `ensk na podro~ju sklenitve delovnega razmerja, namestitve in napre-

dovanja." (Neseksisti~na raba jezika, Urad RS za `ensko politiko, 1995, str. 62.)

Poljska

Poljaki imajo mo`nost uporabe dvospolnih oblik, vsaj kar zadeva jezik oziroma jezi-

kovne oblike. Odgovor iz parlamenta pa je bil, da tega ne urejajo z zakonom in v zako-

nih, ter tudi na~rtno ne uporabljajo dvospolnih oblik.

Zdru`eno kraljestvo

V Zdru`enem kraljestvu - Veliki Britaniji `e od leta 1889 uporabljajo nevtralno obliko

v zakonih, ki velja za oba spola, oziroma kadar pi{ejo on, velja to enakovredno tudi za

njo. Tega se v zakonih zelo natan~no dr`ijo. V nomenklaturi poklicev pa poznajo dvos-

polno obliko - primer: policeman in policewoman itd. V nagovorih in naslavljanju zelo

pozorno uporabljajo dvospolno obliko. [e vedno pa velja zakon iz 19. stol., ki so ga po-

novno potrdili 1978 leta in nam ga tudi poslali.

Slovenija

V Sloveniji se s to problematiko intenzivneje sre~ujemo od leta 1984 dalje. Ustava zago-

tavlja enakopravnost spolov, v vseh petih zakonih iz {olske zakonodaje, ki so bili sprejeti

v zadnjih letih, se uporablja dvospolna dikcija. Slavisti so sprva imeli odklonilno stali{~e
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do dvospolne rabe, vendar ta odpor izginja, kar je jasno razvidno tudi iz posveta iz leta

1997 (naslov posveta: XXXIII. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 30. 6. -19.

7. 1997, zbornik predavanj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovan-

ske jezike in knji`evnosti). Veliko se je s to problematiko ukvarjal Urad RS za `ensko poli-

tiko, ki tudi sistemati~no zbira in spremlja vso dosegljivo literaturo na to temo. Kot ~lanica

Sveta Evrope pa ima Slovenija enake dol`nosti kot vse ostale evropske dr`ave.

IV. ZAKLJU^EK

Osnovo predstavljata Priporo~ilo R (90)4 o odpravi seksizma v jeziku (Recommenda-

tion no. (90)4 on the elimination of sexism from language) in Priporo~ilo R (98) 14 o us-

merjanju rabe obeh spolov kot pogoj enakopravnosti med spoloma (Recommendation

No. (98) 14 on gender mainstreaming.

Iz ugotovitev Sveta Evrope izhaja dejstvo, da razen dveh izjem.." v jezikih dr`ave ~la-

nice podrejajo `enske mo{kim tako, da dajejo mo{kemu spolu prednost pred `enskim."

(Prevod v zborniku Slovenija pred Pekingom, str.56., izdajatelj Vlada RS, Urad RS za

`ensko politiko, 1995).

Iz istega vira izhaja tudi ugotovitev, da je jezik zrcalo dru`be (filozof Hegel) in da je

Victor Hugo trdil, da je potrebna reforma slovarja ob vsaki tranziciji oziroma dru`beni

reformi.

Iz rezultatov vpra{alnika izhaja, da le Francija uporablja dvospolno dikcijo na osnovi

odlo~be vlade Republike Francije. V nagovorih, poimenovanjih poklicev, naslavljanju

in nomenklaturi poklicev je v rabi dvospolna dikcija skoraj v vseh dr`avah, izjeme so le

tam, kjer so jezikovne ovire. V ve~ primerih imajo interna navodila za rabo dvospolne

dikcije. Ponekod vidijo kot dobro re{itev, da ta problem uredijo z napovednim stav-

kom, da besedilo uradnega dokumenta oziroma zakona v nadaljevanju velja za oba

spola.

Obe priporo~ili Sveta Evrope prepu{~ata vsaki dr`avi, da to ureja po svoje, predvsem

glede na to, ali jezik omenjeno dopu{~a oziroma ne. Znak kulture in dru`bene osve{~e-

nosti je raba dvospolnosti, posebej {e, ker je populacija `ensk ~edalje bolj {tevi~na.

^e povzamemo re{itve:

• s posebno uredbo ali kratkim zakonom,

• z napovednim stavkom v vsakem uradnem dokumentu oziroma zakonu.
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VIRI:
1. Arrete du gouvernement de la communaute française etablissant les regles de feminisation des noms de

metier, fonction, grade ou titre, 1993;

2. Avis no 1 du Conseil supérieur de la langue française relatif á la féminisation des noms de métiers, fonc-

tions, grades ou titres - Francija, Uredba o feminizaciji poklicev, funkcij, naslovov, 1991, str. 1-8;

3. Be{ter, Marja: Raba poimenovanj za `enske osebe v uradovalnih besedilih, str. 9,

4. Foglalkozások, Egységes, Osztályozási, Rendszere - Klasifikacija poklicev Mad`arske, Budimpe{ta,

1992, str. 23;

5. Guidelines for Non-Sexist use of language, Virgini L. Warren, Chapman College, APA Committee on the

status of women in the profession, 1994, str. 1-8;

6. Klasifikace zamìstnání - Klasifikacija poklicev v ^e{ki republiki, praga 1992, str. 35-39;

7. Klassifizierung der Berufe, Systematisches und alphabetisches Verzeichnis der Berufsbenennungen,

Ausgabe 1992, Statistiches Bundesamt - Klasifikacija poklicev v Nem~iji, 1992, str. 68;

8. Komisija za `enska vpra{anja, Zbirka "Spreminjajmo stali{~a" {t. 7, Seksisti~na izkrivljenja v pedago{kih

materialih, Kako jih prepoznati in se jim izogniti

9. RECOMMENDATION No. (90)4 ON THE ELIMINATION OF SEXISM FROM LANGUAGE

10. RECOMMENDATION No. (98) 14 ON GENDER MAINSTREAMING

11. Reglement für die sprachliche Gleichstellung, Stadtratsbeschluss vom 26. Januar 1994 (194)1),

12. Romao, Isabel: Komisija za `enska vpra{anja, Predsedstvo vlade, Av. da Republica, 32-1, 1093 Lizbona,

Portugalska, 1992, str. 1-11

13. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 30.6.-19.7.1997, zbornik predavanj, Univerza v Ljublja-

ni, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in knji`evnosti, 1997

14. Sex-role Stereotyping Guidelines, izdal Canadian Advertising Foundation 1990, str. 1-2 - primer navodil

kako v medijih in v ogla{evanju vzpostaviti enakovrednost obeh spolov v 6 elementih;

15. Smoli}, Marija: Slovenija: de`ela - kultura - ljudje, str. 289,

16. Snoj, Marko: Iz slovenske etimolo{ke delavnice, str. 295;

17. Stabej, Marko: Seksizem kot jezikovnopoliti~ni problem, str. 57,

18. Stadt Zürich - Pravila za jezikovno enakost mesta Zürich, ima 10 ~lenov in navodila s primeri uporabe, str.

1-12;

19. Status of Women, Editorial Guideline, prva izdaja 1980, druga izdaja 1989 - Navodila za delodajalce in

Urad za priseljence, da primerno upo{tevajo `enske oblike v jeziku;

20. The Dictionary of Bias Free Language - A Guide to Nondiscriminatory Language, str. 1-17;

21. The elimination of sexism from language, Recommendation No R (90) 4, Council of Europe, str. 1-13 -

bro{ura;

22. The Norwegian Guidelins about Equal Status in Textbooks, Oslo 1983 - Norve{ka navodila za enako-

vredni status, Oslo 1983, str. 1-10. Navodila je sestavila skupina ekspertov, ki jih je imenovalo ministrstvo
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za verstva in izobra`evanje; posebno pozornost namenjajo pisanju u~benikov: verstev - biblije, zgodovi-

ne, matematike in fizike, ki ne smejo ostati tradicionalno mo{ki predmeti v {oli;

23. United Nations educational, scientific and cultural organization, Rapport deu Directeur général sur la

révision de tous les textes fondamentaux en vue de l´utilisation d´une terminologie et de libellés neutres,

1993;

24. Uredba francoske vlade o dvospolni rabi jezika kot priloga odgovora na vpra{alnik.

25. Writing Guidelines of American Government - Navodila za pisanje, Vlada Republike Slovenije, urad za

`ensko politiko 1994 - Navodila za pisanje str. 1-25
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Pokrajine v Sloveniji, regionalizem v Evropski zvezi

- Koro{ka in Pomurje*

Geslo: Pokrajine; Regionalizem; Regija; Regionalne in lokalne skupnosti: Koro{ka

I. UVOD IN OPREDELITEV POJMOV

Besedilo naloge je sestavljenka dveh naro~il, in sicer {t.19/98, ki je opredeljevalo

problematiko regije oziroma pokrajine Koro{ke, in naloge 24/98, ki je zadevalo proble-

matiko Pomurja z istega zornega kota. Da ne bi ponavljali tekstov, smo zdru`ili obe na-

logi v en tekst za publikacijo Raziskovalnega sektorja DZ RS. V seznamu nalog pa sta

navedeni z izvirnimi naslovi.

Proces globalizacije in individualizacije predstavlja temeljno dvojico procesov v "glo-

balni dru`bi" na pragu tretjega tiso~letja. Sinonima termina individualizacija sta {e loka-

lizacija in regionalizacija.

Regionalna veda je akademska disciplina, katere predmet delovanja je regija. Razvila

se je v tridesetih letih, v petdesetih letih razvoja pa je skozi ekonometri~ne metode ana-

lizirala, sintetizirala in predstavljala interakcije med posami~nimi dejavnostmi v prosto-

ru regije in je osnova za regionalno planiranje.

Regija je predel, obmo~je, ozemlje, ozemeljska enota (Leksikon CZ 1998). Regija je

ve~je obmo~je, ki oblikuje pokrajinsko zna~ilno enoto s komplementarnimi lastnostmi.

Naravne regije se razlikujejo po povr{ju, podnebju in legi. Pri regijah je najve~krat govor

o naseljenem prostoru in gospodarsko-geografskih enotah, ki jih ozna~ujejo proizvod-

ni in oskrbni dejavniki ter dru`bene razmere, zlasti upravna razdelitev in funkcije mest

(ekonomsko-funkcijska regionalizacija.

Regionalizacije Slovenije:

• naravne (5 geografskih regij, 4 klimatske, 6 rastlinsko-zemljepisnih, 5 geografskih

makro regij, 10 prirodno geografskih obmo~ij)

• na podlagi ustvarjenega prostora (6 regij glede na hi{ni tip, 17 glede na stavbni tip, 14

arhitekturnih regij, 20 arheolo{kih regij, 15 regij, ki gravitirajo k centralnim naseljem,
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9 obmo~ij somest ali soseli{~, 6 regij po oblikah kme~ke hi{e, 5

umetnostno-zgodovinskih);

• glede na prebivalstvo (4 etnolo{ka obmo~ja, 7 nare~nih obmo~ij, 12 regij glede na

identiteto prebivalcev, 4 glede na psiholo{ke tipe ~loveka);

• glede na primarne dejavnosti (14 gozdno-gospodarskih obmo~ij, 9 zvez ribi{kih

dru`in, 18 lovsko-gojitvenih obmo~ij);

• glede upravno-administrativne dejavnosti (gospodarske zbornice, upravne enote,

{olski, zdravstveni, volilni, cerkveni okoli{i) itd.

Pokrajina je (1) manj{e ali ve~je ozemlje glede na oblikovanost in obraslost, lego in

podnebje ali tudi podro~je; (2) je upravna enota.

Nekateri radi svarijo pred regionalizmom zaradi nepripravljenosti posameznih ob~in,

politi~nih struktur in prebivalcev za vklju~evanje v kak{no konkretno pokrajino, bodisi

zaradi nestrinjanja z enim sede`em bodisi zaradi domnevne nevarnosti sredobe`nih sil.

Zelo alarmantni so podatki o neenakomernem razvoju slovenskih pokrajin. Ugotov-

ljeno je bilo, da je podcenjevanje politike skladnej{ega regionalnega razvoja v nasprotju

s politiko Evropske zveze. Slovenija daje petkrat manj sredstev za ta obmo~ja kot druge

dr`ave EZ (le 0,1%BDP)(Du{an Plut 1998, str.44).

Z nacionalnega vidika je navidez prepri~ljiva argumentacija, da bo lahko v zdru`eni

Evropi za ohranjanje slovenske samobitnosti in njenih kulturnih in jezikovnih posebno-

sti edino resno zagotovilo le centralisti~no urejena slovenska dr`ava. Z odpiranjem

meja bodo obmejne slovenske pokrajine prepu{~ene vsakodnevnim vplivom

mo~nej{ih regionalnih sredi{~ (Celovec;, Trst, Graz) in celo glavnih mest (Zagreb, Du-

naj,itd), ki jim sama Ljubljana ne bo kos (Guli~ A., Kukar S.,et al. 1997, Urbanisti~ni in{ti-

tut RS, str.57)

Procesi globalizacije in regionalizacije odlo~ilno vplivajo na izoblikovanje razli~ic re-

gionalnih politik evropskih dr`av, vendar se regionalne razlike tako med dr`avami kot

med regijami v okviru posamezne dr`ave {e vedno pove~ujejo(Plut 1993, str.42).

Regionalne razlike se celo pove~ujejo v dr`avah, ki namenjajo skladnej{emu regio-

nalnemu razvoju ve~je vsote denarja (Nem~ija, Danska, Nizozemska). Regionalna poli-

tika pa je prepre~ila drasti~no pove~anje regionalnih razlik in zlom nekaterih razvojno

naj{ibkej{ih regij. (Dr.Janez [midovnik v Ciril Ribi~i~ (1998), Za regionalizem in zbor

pokrajin, str.293).

Nekateri radi svarijo pred regionalizmom zaradi nepripravljenosti posameznih ob~in,

politi~nih struktur in prebivalcev za vklju~evanje v kak{no konkretno pokrajino, bodisi

zaradi nestrinjanja z enim sede`em bodisi zaradi domnevne nevarnosti sredobe`nih sil.
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II. USTAVA IN ZAKONSKE PODLAGE

Ustava Republike Slovenije v 138. ~lenu dolo~a, da prebivalci Slovenije uresni~ujejo

lokalno samoupravo v ob~inah in drugih lokalnih skupnostih, v 143. ~lenu pa oprede-

ljuje pokrajino kot {ir{o samoupravno lokalno skupnost, v katero se povezujejo ob~ine

zaradi urejanja in opravljanja lokalnin zadev {ir{ega pomena. Ob~ine se samostojno po-

vezujejo v {ir{e lokalne skupnosti, vklju~no s pokrajinami. Te so tako ustavna kategori-

ja, ustavodajalec je imel z njimi resen namen, zato jih je mogo~e uveljaviti na podlagi us-

tave, ~eprav v 143. ~lenu ne predpisuje pokrajin kot obveznih skupnosti. Pokrajine so

zastavljene kot prostovoljne skupnosti ob~in, v katere le-te vstopajo in iztopajo prosto-

voljno (tako ocenjuje Andrej ^okert (1988), str. 148). Pokrajine naj bi zapolnile vrzel

med majhnimi ob~inami in dr`avo ter ubla`ile preveliko regulatorno in dejansko mo~

dr`ave v odnosu do ob~in. Povezovala naj bi ob~ine zaradi u~inkovitej{ega urejanja in

izvajanja potreb dr`avljanov in gospodarstva, ki presegajo zmogljivost posamezne

ob~ine.

Predlog zakona o lokalni samoupravi(POKRAJINE -Predlog zakona o pokrajinah s te-

zami za normativno ureditev (ZPok), Poro~evalec DZ RS {t.26. 1998)predvideva tudi

drugo raven lokalne samouprave–pokrajino. Dvonivojska lokalna samouprava je pravi-

lo v dr`avah z razvito lokalno samoupravo. Druga raven oziroma {ir{a lokalna samou-

pravna skupnost opravlja naloge, ki presegajo zmogljivost manj{ih ob~in, po drugi stra-

ni pa dr`ava nanjo prena{a naloge, ki sodijo v resor javnih slu`b.

Problematika je zakonodajno odprta, ker predlog zakona o pokrajinah ~aka na pred-

hodno obravnavo. Na voljo tudi ni nobenih podzakonskih aktov, ki bi urejali to po-

dro~je.

Predlog zakona o spodbujanju regionalnega razvoja (EPA 0741 - ZSRR;P.O.) se tudi

delno dotika problematike pokrajin, vsaj v tistem delu, ki dolo~a merila "nerazvitosti

oziroma ogro`enost" in v delu, ki predlaga in{trumente oziroma finan~ne vire (Regio-

nalizacija in regionalizem, referat na sre~anju prostorskih planerjev 1996 B.Berce-Brat-

ko v raziskovalni nalogi: Vzpodbujanje turizma v zavarovanih obmo~jih - Urbanisti~ni

in{titut RS).

III. NORMATIVNA UREDITEV REGIONALIZMA V EVROPSKI
ZVEZI IN ^LANICAH

Maastrichtska pogodba dolo~a Evropsko zvezo kot "tako, kjer se odlo~itve sprejemajo

na ravneh, ki so najbli`je dr`avljanu". V teh procesih igrajo osrednjo vlogo prav lokal-
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ne in regionalne oblasti in te bodo v bodo~e v najve~ji meri izvajale pobude za spre-

membe in razvoj v Evropski zvezi (Regional and Local Government in the European

Union, The Committee of the Regions - COR, julij 1996, str.10-12).

Poro~ilo Komisije za regije (COR) je dokument o:

1. na~elih lokalnih in regionalnih upravno-administrativnih enot v Evropski zvezi;

2. ovrednotenju finan~nih in upravno-pravnih posledic zakonodaje v Evropski zvezi.

Komisija za regije COR (Regional and Local Government in the European Union, The

Committee of the Regions - COR, julij 1996, str.15-17) leta 1996 ugotavlja, da so uprav-

no-administrativne enote v Evropski zvezi pristojne za:

• vse naloge, ki naj jih pokriva javni sektor v regiji,

• konkuren~no in demokrati~no izvajanje nalog iz prve alineje z omogo~anjem partici-

pacije krajanov kot to zahteva Konvencija o dostopu do okoljskih informacij in parti-

cipaciji v odlo~anju iz Aarhusa, ki jo je Slovenija tudi podpisala 21. junija 1998;

• decentralizirane odlo~itve in procese odlo~anja, ki omogo~ajo lokalnim prebivalcem,

da na bolj preprost na~in participirajo in vplivajo na odlo~anje znotraj njihovega geo-

grafskega obmo~ja. V okvirih raz{iritve EZ na Srednjo in Vzhodno Evropo bo potreb-

no dati poseben poudarek prav izbolj{anju demokracije na vseh ravneh lokalne sa-

mouprave, ki so zelo razli~ne od dr`ave do dr`ave ~lanice.

Zakonodajna osnova:

Evropska listina lokalne samouprave (1985)

• lokalna samouprava ima pravice upravljanja javnih zadev, posebno tistih, ki zadevajo

lokalno prebivalstvo (~len 3/1);

• te naloge bodo opravljanje najni`je in najbli`je lokalnim prebivalcem; merilo je eko-

nomska u~inkovitost (~len 4/3);

• lokalne samopuprava naj dobi dolo~en dele` iz prora~una in dele` iz lokalnih davkov

in prispevkov, ki jih lahko razpi{e sama (~lan 9/1)

Osnovni cilji:

• ve~ja decentralizacija oblasti na razli~nih ravneh in demokratizacija;

• dosledno izvajanje na~ela subsidiarnosti in u~inkovitosti;

• ve~ja finana~na neodvisnost in u~inkovitost.

Pogodba o Evropski zvezi – Maastrichtska pogodba 1996
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Maastrichtska pogodba mo~no raz{irja in s tem spreminja obseg lokalne samouprave

in regionalne vlade na nove aktivnosti. Zna~ilen je prenos nekaterih politik, ki so bile

doslej v nacionalni pristojnosti na EZ.

Po 3. ~lenu te pogodbe je v pristojnosti Evropske zveze, da:

1. uvede skupno transportno, okoljsko, socialno politiko ter politiko trga delovne

sile;

2. ima mo`nost pozitivno vzpodbujati neko~ v bodo~e skupno sodelovanje na po-

dro~ju zdravja, {olstva in kulture (ibid. str.11).

Regionalne in lokalne vlade v dr`avah ~lanicah Evropske zveze

Iz povzetka Poro~ila komisije za regije - COR izhajajo naslednje ugotovitve, ki veljajo

za regionalne in lokalne oblasti v Evropski zvezi:

1. [tevilo ravni in zaposlenih se zelo razlikuje med posameznimi ~lanicami;

2. pristojnosti, ki jih imajo loklane in regionalne oblasti, se zelo razlikujejo med posa-

meznimi ~lanicami;

3. finan~na poraba za lokalne in regionalne oblasti se zelo razlikuje med posamezni-

mi ~lanicami;

4. na~ini financiranja, predvsem dele`i med lastnimi finan~nimi viri in prora~unom za

lokalne in regionalne oblasti, se zelo razlikujejo med posameznimi ~lanicami;

5. transfer med regionalno in lokalno ravnijo je samodejen in temelji na sistemu deli-

tve davkov v nekaterih dr`avah, v drugih pa temelji na diskreciji centralne vlade;

6. obstaja vrsta zelo razli~nih lokalnih in regionalnih taks, ki se tudi zelo razlikujejo

med posameznimi ~lanicami;

V dr`avah Evropske zveze so zakonsko opredelili tri osnovne skupine razvojno prob-

lemskih obmo~ij:

1. strukturno zaostala in ekonomsko {ibka, depopulacijska obmo~ja z ve~jim dele-

`em kmetijstva;

2. obmejna (obrobna) obmo~ja;

3. obmo~ja s staro industrijsko sestavo, visoko brezposelnostjo in s pokrajinsko de-

gradacijskimi procesi (Du{an Plut 1998)

Izbrani primeri po posameznih dr`avah

Iz poro~ila Komisije za regije z naslovom: Regionalne in lokalne vlade v EU (1996) iz-

haja, da so razlike med dr`avami zelo velike. Razlikujejo med enonivojsko in dvonivoj-

sko obliko. Razlika je v razdelitvi upravnih in komunalnih pristojnosti in financiranju in
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je pogojena z zgodovino uprave in teritorialnih enot ter odvisna delno tudi od {tevila

prebivalcev. Izbrali smo primer Avstrije kot neposredne sosede Slovenije in novinke v

EU, Danska je dobro razvita dr`ava s tradicijo dr`avotvornosti, Irsko pa Slovenija veli-

kokrat jemlje za zgled zaradi velikosti. Iz poro~ila izhaja, da je regionalna vlada tista, ki

je na ravni de`el (Avstrija, Nem~ija, Francija, Finska). Vmesno stopnjo predstavljajo

neke vrste pokrajine oziroma province (Danska, Nizozemska ali npr. grofije na Irskem).

Avstrija

Avstrija ima delno decentralizirano oblast in enonivojsko lokalno samoupravo ter

vi{jo raven regionalne oblasti, ki jo predstavljata:

1. prava druga raven, in sicer regionalna vlada. Avstrija je razdeljena na 9 de`el

(laender),

2. Lokalna vlada – najni`ji ~etrti nivo z 2347 ob~inami (Gemeinde)

Avstrija nima vmesne ravni npr. pokrajine. Lokalna samouprava v Avstriji je znotraj

avstrijskih de`el enonivojska. Okraj (Bezirk) kot vmesna stopnja med de`elo (Land) in

ob~ino (Gemeinde) je le izpostava dr`avne uprave.

Danska

Danski sistem lokalne vlade je zapisan v ustavi..." pravica lokalnih oblasti je, da so

neodvisne, vendar pa nadzor dr`ave nad njimi opredeljen s posebnim zakonom". Usta-

va hkrati daje centralni vladi mo`nost, da spremeni sistem lokalne vlade in zadnja spre-

memba sistema je bila leta 1970.

Danci imajo trotirno upravo:

1. centralno vlado

2. regionalno raven na ravni de`el, in sicer 14 de`el;

3. lokalno raven z 275 ob~inami.

Zadnjih deset let razpravljajo o modernizaciji in prestrukturiranju javnih slu`b, pove-

~ana decentralizacija in upravljanje v smislu zagotavlanja soudele`be pri odlo~anju in

uslug visoke kakovosti za najni`jo mo`no ceno.

Irska

Republika Irska ima podobno zasnovo lokalne vlade kot Danska na ravni pokrajine

in na najni`ji lokalni ravni. Za razliko od ostalih prete`no ruralnih velikih regij oziroma

dr`av pa ima na lokalni ravni izdvojene mestne korporacije oziroma, ~e bi naredili pri-
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merjavo s Slovenijo, je njihova mestna korporacija do neke mere primerljiva z ob~ino

Koper vsaj prostorsko, vendar z ve~jo koncentracijo prebivalstva.

1. vmesna raven so grofije, ki jih je 29;

2. najni`ja raven lokalne uprave je na ravni ob~ine, in sicer jih je 83 in poleg teh {e 5

mestnih korporacij.

Irci resno razmi{ljajo o oblikah de`el oziroma regij, ker jih to ovira pri izkori{~anju

strukturnih skladov.

Hrva{ka

Hrva{ka ima podro~je lokalne samopuprave (LS) in regionalnega ustroja urejeno z

ustavo in vrsto zakonov. Po sistemu sodi v dvonivojski tip LS.

Ustava Republike Hrva{ke:

• 128. ~lenu zagotavlja dr`avljanom lokalno samoupravo.

• 129. in 130. ~lenu sooblike LS lahko ob~ine, upravni okraji (kotari) ali mesta (grado-

vi). Obmo~je se dolo~i z zakonom. Prebivalci lahko sodelujejo v upravljanju na osno-

vi statuta, ki ga mora imeti vsaka enota lokalne samouprave. Nadzor nad (LS) opravlja

dr`ava.

• 131.~len govori o `upanijah, ki so enote lokalne uprave in LS. Velikost in tudi vse osta-

lo dolo~a zakon. Tudi velika mesta se lahko razglasijo za `upanije z zakonom.

Leta 1992 je iz{el tudi Zakon o lokalni samoupravi in upravi (Zakon o lokalnoj samou-

pravi i upravi Narodne novene 90/92 2183 -2334), ki dolo~a naloge, pristojnosti in ob-

veznosti LS. Poleg Zagreba, ki je mestna `upanija, je taka `upanija lahko tudi mesto z

okolico, ki ima ve~ kot 10.000 prebivalcev (4.~len).

Ob~ine, mesta in `upanije imajo statut, so pravne osebe z grbom in zastavo, teritorial-

na velikost in vse spremembe se dolo~ajo z zakonom.

Po 68. ~lenu imajo te enote svoje prihodke in v istem zakonu je tudi podrobno na{tet

seznam prihodkov (glej prilogo- zakon v izvirniku).

IV. SVET EVROPE IN REGIONALIZEM

Svet Evrope, Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope in Zbornica regij so junija

1996 na zasedanju v Strassbourghu predlagali Osnutek Resolucije o evropski listini o re-

gionalni samoupravi v obliki konvencije, ki je Slovenija {e ni ratificirala.
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Osnutek Resolucije Evropske listine o regionalni samoupra-
vi(1997)

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope je na zasedanju junija 1997 sprejel Pri-

poro~ilo glede Evropske listine o regionalni samoupravi in Svet Evrope je v svojem Pri-

poro~ilu 1349 novembra 1997 v celoti podprl osnutek te listine. Listina podrobno dolo-

~a, kako naj se normativno uredi in organizira regionalna samouprava.

1. Obvezno izpolnjevanje dolo~enih ~lenov
Obvezna izhodi{~a dolo~a (1. ~len), kako se organizira regionalna samouprava, pa

dolo~a 27.~len. Le-ta zavezuje, da bodo dr`ave v desetih letih po ratifikaciji vzpostavile

pravni okvir in upravne ter finan~ne mehanizme, ki jim bodo omogo~ili, da bodo ravna-

le v skladu s pravicami, opredeljenimi v tej listini. V 25. ~lenu pogodbenice sogla{ajo, da

jih zavezujejo vse dolo~be te listine in v 26. ~lenu, ki dolo~a nadzor, in sicer mora vsa-

ka dr`ava napisati poro~ilo o izvajanju listine prvo leto izvajanja in nato {e vsako peto

leto.

2. Ustanovitev regionalne samouprave
Na~elo regionalne samouprave in sami postopki morajo biti v ~im ve~ji meri dolo~en

v ustavi oziroma z zakonom in statuti regij ali dolo~bami mednarodnega prava.

3.Opredelitev regionalne samouprave

Sem sodijo: na~ela, pristojnosti, pooblastila, odnosi z lokalnimi organi, na~elo medre-

gionalnih odnosov, ~ezmejni odnosi, zastopanje v tujini.

3. Institucionalna organizacija regij
V ta okvir sodijo: na~ela samoorganizacije, regionalna telesa, regionalna uprava.

4. Regionalno financiranje regij
Na~ela zagotavljanja sisterma financiranja iz regionalnega prora~una in lastna

sredstva.

V listini je mo~no poudarjeno, da naj se v najve~ji meri izvede na~elo subsidiarnosti,

in sicer tako, da se "vse aktivnosti na regionalni ravni, ki niso izrecno predpisane za

kako drugo raven, odvijajo na tej ravni."
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Koro{ka

Zgodovinsko ima Koro{ka posebno mesto med Slovenci, saj je bila ta de`ela v 7. sto-

letju prva "dr`ava" Slovencev. Njihova pogodba med vojvodo in ljudstvom pa je bila

tako demokrati~na, da je T. Jeffersonu celo slu`ila pri pisanju Deklaracije o neodvisno-

sti, ki se smatra za prvo dr`avno ustavo sodobne demokracije, z do takrat najpopolnej{o

za{~ito temeljnih ~lovekovih pravic.(Koro{ka, Lonely Planet 1998, str.305 in J. Felici-

jan:(1995) Slovenstvo in prva ustava ZDA, str. 172). Posebno prelomnico pomeni ple-

biscit po I. svetovni vojni, ki jo je omejil le na Me`i{ko dolino in okolico oziroma na regi-

jo, ki se pojavlja za administrativnine potrebe funkcioniranja obmo~ja.

Regije, ki bodo prezrle sporo~ila sonaravnosti in vztrajale na starih, surovin-

sko-energetsko, prostorsko in okoljsko intenzivnih dejavnostih, lahko pri~akujejo na-

daljnje gospodarsko nazadovanje ter zmanj{evanje privla~nosti za delo in bivanje.

Prednostna naloga dr`ave pri sonaravni regionalni politiki bi bila zagotavljanje pogojev

za regionalno ~im bolj izena~ene startne mo`nosti prebivalcev ter ohranjenosti poseli-

tvenega vzorca in kulturne krajine.

Potrebnost regionalizacije zaradi:

• razvijanja in ohranjanje raznovrstnosti in raznolikosti identite, ki vklju~uje od gospo-

darstva, narave, kulture do lokalnih in individualnih posebnosti posameznega prebi-

valca in lokalitete;

• veljavitve regije oziroma pokrajine kot integralno obmo~je (gospodarsko, uprav-

no-pravo, kulturno obmo~je);

• tega, ker omogo~a primernej{e vklju~evanje v konkzrenco regij Evrope in konkurira-

nje za sredstva strukturnih skladov Evropske zveze.

Iz obstoje~ih upravno administrativnih in funkcionalnih regionalizacij, ki smo jih za

Koro{ko izbrali iz magistrske naloge: Regionalizacija in pomestenje Slovenije (Miran

Gaj{ek 1995), so naslednje karte:

• Nare~ne baze ali skupine slovenskih nare~ij (1.Koro{ka);

• Regije na podlagi prometne dostopnosti (6.Koro{ka);

• Kmetijska regije (4.Savinjsko-Koro{ka);

• Gozdno-gospodarske regije (12.Koro{ka);

• Statisti~ne regije (3.Koro{ka)

• Obmo~ne UNZ(11. Slovenj Gradec)

• Registracijska obmo~ja (9. Slovenj Gradec)

• Policentri~ni razvoj z ve~jimi regionalnimi sredi{~i (Ravne-Dravograd-Slovenj

Gradec);
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Glede Koro{ke je moramo opozoriti na dejstvo, da v Republiki Avstriji obstoji tudi de-

`ela Koro{ka.

Pomurje in regije

Pomurje kot bodo~o regijo so zgodovinsko predvideli `e slovenski geografi Anton

Melik (1907 -1966), avtor prve regionalizacije Slovenije, Svetozar Ile{i~ (1907 - 1985),

avtor prve dru`benogeografske regionalizacije Slovenije, in Ivan Gams s skupino avtor-

jev geografskega in{tituta ZRC SAZU, ki je pripravila najnovej{o naravnogeografsko re-

gionalizacijo Slovenije.

Panonski svet ob bregovih reke Mure intenzivno zbli`uje prebivalstvo zadnjih 80 let

po priklju~itvi ozemlja Prekmurjain Razkri`ja od Mad`arske (Ogrske) k dr`avi SHS v

Sloveniji. Pokrajine Gori~ko, Lendavske Gorice, Murska Ravan ve`ejo zgodovinske, et-

nografske, kulturne, dru`benogeografske, gospodarske vezi, predvsem pa v zavesti

Slovencev veli~astna bela {torklja (ciconia ciconia), tradicionalno vezana na Prekmurje

oziroma Pomurje. Pozitivni rezultat ve~ kot 50-letne politi~ne in gospodarske poveza-

nosti oziroma navezanosti biv{ih ob~in (Murska Sobota, Lendava Gornja Radgona in

Ljutomer) so tudi lahko dobra osnova za sedanje povezovanje 28 novih ob~in v Pomur-

ju. Ob `e vzpostavljeni dr`avno upravni, prometni, gospodarski (tovarna Mura), turi-

sti~ni (sistem Radenske), socialni (bolnice v Raki~anu) in {olske institucije (srednjer{ol-

ski centri) ve`ejo pribli`no petino prebivalstva Slovenije ob reki Muri {e rodovitna kme-

tijska pokrajina, hiter razvoj eko turizma (park treh de`el Gori~ko), tradicionalno so`itje

med ve~inskim narodom in manj{inami, katoli{ko in evangeli~ansko cerkvijo in drugi-

mi religijami.

Regionalizacija Pomurja, ki pomeni tudi hierarhi~no razvr{~anje, delitev in zdru`eva-

nje pokrajin ima v razvoju regionalizma v EZ lepo perspektivo, kar `e ka`ejo interesi

mednarodnega kapitala in PHARE programov (park Gori~ko in PHARE -CREDO) in in-

teres povezovanja pomurskih `upanov za razvoj te regije.

Regije, ki bodo prezrle sporo~ila sonaravnosti in vztrajale na starih, surovin-

sko-energetsko, prostorsko in okoljsko intenzivnih dejavnostih, lahko pri~akujejo na-

daljnje gospodarsko nazadovanje ter zmanj{evanje privla~nosti za delo in bivanje.

Prednostna naloga dr`ave pri sonaravni regionalni politiki bi bila zagotavljanje pogojev

za regionalno ~im bolj izena~ene startne mo`nosti prebivalcev ter ohranjenosti poseli-

tvenega vzorca in kulturne krajine.

Potrebnost regionalizacije zaradi:
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• razvijanja in ohranjanja raznovrstnosti in raznolikosti identite, ki vklju~uje od gospo-

darstva, narave, kulture do lokalnih in individualnih posebnosti posameznega prebi-

valca in lokalitete;

• veljave regije oziroma pokrajine kot integralnega obmo~ja (gospodarsko, uprav-

no-pravo, kulturno obmo~je);

• tega, ker omogo~a primernej{e vklju~evanje v konkurenco regij Evrope in konkurira-

nje za sredstva strukturnih skladov Evropske zveze.

Kot primere regionalizacij V Sloveniji, ki izhajajo kot upravno teritoralne oziroma

funkcionalne regije, smo v pregledu regionalizacij iz magistrske naloge: Regionalizacija

in pomestenje Slovenije (Miran Gaj{ek 1995) izbrali za Pomurje naslednje karte:

• Ekonomsko geografske regije (mezoregija Pomurje)

• Planske in administrativne regije (6. Pomurska regija);

• Regije v Sloveniji, Uprava za prostorsko planiranje 1995 (8. Pomurska)

• Nare~ne baze ali skupine slovenskih nare~ij (7.Panonska);

• Regije na podlagi prometne dostopnosti (8. Pomurska);

• Kmetijska regije (6. Pomurska regija);

• Gozdno-gospodarske regije (14. Pomurska);

• Lovsko gojitvena obmo~ja (6. Pomursko)

• Statisti~ne regije (1. Pomurska)

• Obmo~ja sodi{~ in javnih to`ilstev (7. Murska Sobota)

• Obmo~ne gospodarske zbornice (8. Pomurska)

• Obmo~ne podru`nice SDK (8. Pomurska)

• Obmo~ne UNZ (7. Murska Sobota)

• Registracijska obmo~ja (7. Murska Sobota)

• Telefonske omre`ne skupine ((069) Murska Sobota)

• Policentri~ni razvoj z ve~jimi regionalnimi sredi{~i (14. Murska Sobota)

VI. POTREBNE ZAKONODAJNE SPREMEMBE

"V vladni slu`bi za reformo lokalne samouprave predlagajo sprejem zakona o pokra-

jinah, ki naj bi, ne da bi se izvedle ustavne spremembe, omogo~il nastanek pokrajin. Te

ne bi bile le skupnosti ob~in, ampak tudi {ir{e samoupravne skupnosti prebivalstva z

neposredno izvoljenimi pokrajinskimi sveti in statusom pravne osebe. Tak{na ureditev

ni skladna s 143. ~lenom ustave, zato lahko zakonski predlog do`ivi v dr`avnem zboru

korekcije, ki bi pokrajino reducirale na prostovoljno skupnost ob~in, lahko pa {ele po
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sprejemu zakona pride do razveljavitve ustavno spornih dolo~b pred ustavnim so-

di{~em. Argumentiranje, da lahko pride do oblikovanja pokrajin tudi mimo 143. ~lena,

in sicer na podlagi 138. ~lena ustave, ki govori o ob~inah in drugih lokalnih skupnostih

prebivalcev in na podlagi Evropske listine lokalne samouprave, je enostransko. Na eni

strani 143. ~len izrecno govori tudi o "pokrajinah" kot eni od oblik {ir{ih lokalnih skup-

nosti, po drugi strani pa Evropska listina lokalne samouprave kljub ratifikaciji ni akt, ki

bi bil v hierarhiji pravnih aktov Slovenije nadrejen ustavi, ampak mora biti skladen z

njo. Iz vsega tega izhaja, da bi uvedba druga~nih pokrajin, kot jih dolo~a ustava, pome-

nila, da bi ob njih lahko pri{lo tudi do oblikovanja pokrajin kot medob~inskih skupnosti

(dve ravni regionalnih enot). Za tak{no re{itev se nekateri zavzemajo vsaj kot prehodno

re{itev (ve~je {tevilo pokrajin kot medob~inskih skupnosti in manj{e {tevilo regij kot

{ir{ih lokalnih skupnosti), vendar bi pomenila neracionalno reorganiziranost teritorial-

no majhne Slovenije. Zato je sprememba ustave bolj smiselna in pravno ~istej{a re{itev."

(citirano po Za regionalizem in zbor pokrajin - Teze za spremembo ustave, prof. dr. Ciril

Ribi~i~, 1988, str.28)

VII. ZAKLJU^EK

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je podro~je regij oziroma pokrajin zakonodajno odpr-

to, ker predlog zakona o pokrajinah ~aka na predhodno obravnavo. Iz tega tudi sledi,

da podzakonskih aktov, ki bi urejali to podro~je, ni na voljo.

Veliko avtorjev iz citirane knjige (Regionalizem v Sloveniji) ugotavlja, da je v navezavi

na regije oziroma pokrajine na mestu tudi razprava o dvodomnosti parlamenta v Slove-

niji. To pa zadeva vso problematiko, ki zajema to temo, od ustave do poslovnikov, tako

dr`avnega zbora kot tudi dr`avnega sveta.

Iz vse citirane literature tudi sledi, da je smiselna odlo~itev Slovenije za evropski mo-

del regionalnega razvoja, ki pomeni mre`o pokrajin, izdelavo sonaravno zasnovane

razvojne strategije, takoj{nje sprejetje zakona o spodbujanju regionalnega razvoja,

spremembo v finan~nih prioritetah dr`avnega prora~una in odlo~itev za pove~anje re-

gionalnih vspodbud.

VIRI IN LITERATURA:1

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, 1991

POKRAJINE -Predlog zakona o pokrajinah s tezami za normativno ureditev (ZPok), Poro~evalec DZ RS {t.26.

1998
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REGIONALIZEM V SLOVENIJI(1998) zbirka: PRAVO&POLITIKA, UL.RS.

Dograjevanje ustavne zasnove (Janez [midovnik)

Regionalni razvoj,regionalizem in regionalizacija Slovenije (A. - - Guli~, S.Praper)

Slovenija in sonaravna evropska politika (dr. Du{an Plut)

O regionalizaciji Slovenije (prof.dr. Igor Vri{er)

Za regionalizem in zbor pokrajin (prof. dr. Ciril Ribi~i~)

Stane Vlaj: (1998) LOKALNA SAMOUPRAVA:Ob~ine in pokrajine, FDV, Ljubljana

Dr. Ciril Ribi~i~: (1997) REGIONALIZEM IN DVODOMNOST, II. STROKOVNO

SRE^ANJE PRAVNIKOV S PODRO^JA JAVNEGA PRAVA, Roga{ka Slatina 1996, str.95-106.

REGIONAL AND LOCAL GOVERNMENT IN THE EUROPEAN UNION (1996)Cmmittee of the Regions

Osnutek Resolucije o evropski listini o regionalni samoupravi v obliki konvencije (1997)

POKRAJINE -Predlog zakona o pokrajinah s tezami za normativno ureditev (ZPok), Poro~evalec DZ RS {t.26.

1998
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1 originalni nalogi so bile prilo`ene tudi naslednje priloge:

Grafi~ne priloge za Koro{ko in Prekmurje iz magistrske naloge Miran Gaj{ek (1995)

Ekonomsko geografske regije (mezoregija Pomurje)

Planske in administrativne regije (6. Pomurska regija);

Regije v Sloveniji, Uprava za prostorsko planiranje, 1995 (8. Pomurska)

Nare~ne baze ali skupine slovenskih nare~ij (7. Panonska);

Regije na podlagi prometne dostopnosti (8. Pomurska);

Kmetijska regije (6. Pomurska regija);

Gozdno-gospodarske regije (14. Pomurska);

Lovsko gojitvena obmo~ja (6. Pomursko)

Statisti~ne regije (1. Pomurska)

Obmo~ja sodi{~ in javnih to`ilstev (7. Murska Sobota)

Obmo~ne gospodarske zbornice (8. Pomurska)

Obmo~ne podru`nice SDK (8. Pomurska)

Obmo~ne UNZ (7. Murska Sobota)

Registracijska obmo~ja (7. Murska Sobota)

Telefonske omre`ne skupine ((069) Murska Sobota)

Policentri~ni razvoj z ve~jimi regionalnimi sredi{~i (14. Murska Sobota)



Pravne mo`nosti za posredovanje podatkov

ob~inam*

Geslo: Lokalna samouprava; Lokalna skupnost

I. UVOD

21.a ~len zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS {t. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97),

predstavlja pristojnost ob~ine v zvezi z zbiranjem statisti~nih in osebnih podatkov pre-

bivalcev za potrebe ob~ine.

Ta zakonska dolo~ba daje lokalnim skupnostim pooblastilo za pridobivanje osebnih

podatkov ter podatkov iz podatkovnih zbirk (registrov, baz podatkov, evidenc na pri-

mer: Centralni register prebivalstva, Poslovni register Slovenije, Zemlji{ki kataster,, Sod-

ni register, Imenik samostojnih podjetnikov posameznikov ipd.) od upravljalcev zbirk

podatkov.

***

Pravni predpisi posameznih dr`av dolo~ajo razli~ne omejitve pri posredovanju po-

datkov uporabnikov. To je razumljivo z vidika varstva informacijske zasebnosti posa-

meznika ter zaradi za{~ite dr`avne, voja{ke, poslovne, uradne in druge vrste tajnosti

podatkov.

Na{ zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 8/90, 19/91) temelji na na~elih, ki so

vsebovana v Smernicah OECD, Konvenciji Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede

na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov iz leta 1981 ter priporo~ilih Sveta Evrope o

varstvu osebnih podatkov, ki so bila sprejeta v obdobju 1981-1989.

Zakon dopu{~a, da upravljalec zbirke podatkov posamezna opravila v zvezi z zbira-

njem, obdelovanjem, hranjenjem in posredovanjem osebnih podatkov zaupa drugi

pravni ali fizi~ni osebi, ki je za to dejavnost registrirana le na podlagi pisne pogodbe, ki

mora poleg pooblastil te osebe vsebovati tudi pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva

osebnih podatkov in njihovega zavarovanja.

V 5. ~lenu zakon o varstvu osebnih podatkov pravi, da je upravljalec zbirke podatkov

subjekt, ki je z zakonom ali pisno privolitvijo posameznika poobla{~en vzpostaviti, vo-

diti, vzdr`evati in nadzorovati zbirko podatkov, ki vsebuje osebne podatke in v ta na-
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men zbirati, obdelovati, shranjevati in posredovati osebne podatke, vsebovane v njej,

ter jih uporabljati.

Uporabnik podatkov (lokalna skupnost) pa je subjekt, razli~en od upravljalca zbirke

podatkov, ki je z zakonom ali pisno privolitvijo posameznika, poobla{~en za uporabo

osebnih podatkov.

Pomembno je podariti, da niso pravno za{~iteni le osebni podatki. Zakon o dr`avni

statistiki (Ur. l. RS {t. 45/95) z vidika varstva t.i. neosebnih podatkov v statisti~nem siste-

mu dolo~a, da se podatki, zbrani z nacionalnim programom statisti~nih raziskovanj,

smejo uporabljati izklju~no za statisti~ne namene, ~e zakon ne dolo~a druga~e. 21.a

~len zakona o lokalni samoupravi pa pravi, da so upravljalci zbirk dol`ni posredovati

zahtevane podatke, ne glede na to, ali so osebni ali neosebni. Pomembno je, da je ravno

nacionalni program statisti~nega raziskovanj izredno pomemben pripomo~ek, ki "kata-

lo{ko" navaja statisti~na raziskovanja in v njih vsebovane podatke, do katerih ob~ine

lahko pridejo in jih uporabljajo za svoje potrebe.

Omejitve obstoje~e zakonske ureditve

1. Omejitev glede na subjekt upravi~enja
Do pridobivanja statisti~nih in eviden~nih podatkov je po tej dolo~bi upravi~ena le

ob~ina, ne pa npr. krajevna skupnost, pokrajina...

2. Namenska omejitev
Pridobljene podatke ob~ina ne sme uporabljati v individualni obliki, npr. za izdajo

odlo~be v konkretni upravni zadevi, lahko pa na podlagi analize prevzetih podatkov

sprejema odloke in druge splo{ne oziroma abstraktne predpise, s katerimi opravlja svo-

je pristojnosti.

3. Postopkovna omejitev
Ob~ina pridobi podatke na podlagi pisne zahteve, ne zado{~a ustna pro{nja oziroma

zahteva za posredovanje podatkov.

Mo`ne re{itve

• dolo~itev roka za odgovor na pisno zahtevo,

• dolo~itev mo`nih oblik pridobivanja podatkov
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• oblikovanje standardov pri dolo~anju vsebine in formata dostavljenih podatkov (sez-

nami, pregledi, obdelave, roki izdelave in dostave, uporabljeni {ifranti, mediji oziro-

ma nosilci podatkov...).

VIRI:
1. Anton~i~, Marjan: Varstvo osebnih podatkov in posredno zbiranje osebnih podatkov,ob~inam, Informa-

cijske storitve za lokalno samoupravo, zbornik, Statisti~ni Urad Republike Slovenije, Portoro`, 1995.

2. Duji}, Slobodan: Nekateri pravni vidiki posredovanja podatkov ob~inam, Informacijske storitve za lokal-

no samoupravo, zbornik, Statisti~ni Urad Republike Slovenije, Portoro`, 1995.

3. Kos, Bojan: Informacijski sistem organov za notranje zadeve in lokalna samouprava ob~inam, Informa-

cijske storitve za lokalno samoupravo, zbornik, Statisti~ni Urad Republike Slovenije, Portoro`, 1995.

4. Zakon o dr`avni statistiki (Ur. l. RS {t.45/95),

5. Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS {t. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97),

6. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 8/90, 19/91).
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Prikaz odnosa med cerkvijo in dr`avo v Franciji*

Geslo: Cerkev; Dr`ava; Francija

I. UVOD

Francija je dr`ava z mo~no katoli{ko tradicijo. Skoraj 80% prebivalcev se opredeljuje

za katolike, ~eprav jih komaj 15% redno obiskuje nedeljske ma{e. V Franciji `ivi tudi

pribli`no 4.000.000 muslimanov (druga najmo~nej{a religija), 750.000 protestantov,

650.000 judov ter okoli 600.000 pravoslavcev in budistov. Odnose med dr`avo in vera-

mi oziroma njihovimi cerkvami pa bolj kot v katerikoli drugi evropski dr`avi opredelju-

je zgodovina. V Deklaraciji o pravicah ljudi in dr`avljanov, ki so jo razglasili 26. avgu-

sta 1789, je zagotovljena svoboda verovanja (~l. 10), v Ustavi iz leta 1791 pa je zagotov-

ljena tudi svoboda veroizpovedi, se pravi izpolnjevanja verskih obveznosti (pogl. I.),

vendar to ne pomeni, da se je dr`ava odrekla prevladi civilne dru`be nad cerkvijo, ki jo

je uzakonila francoska revolucija. Cerkvena lastnina je bila podr`avljena z dekretom 2.

novembra 1789. S tem aktom je dr`ava prevzela nekatere finan~ne obveznosti. Dekret z

dne 21. februarja 1795, ki je bil v sozvo~ju s tedanjo politiko sistemati~ne dekristjaniza-

cije, pa je vzpostavil re`im stroge delitve cerkve in dr`ave, s ~imer se je Republika odpo-

vedala tudi pla~evanju duhov{~ine in stro{kov v zvezi s cerkveno lastnino.

Leta 1801 je Napoleon Bonaparte s podpisom konkordata znova vzpostavil mir med

cerkvijo in dr`avo. Pod njegovo oblastjo so status lastne "priznane cerkve" dobili tudi

protestantje in judje, kar je zanje pomenilo dolo~ene ugodnosti, hkrati pa tudi stalen

nadzor s strani civilnih oblasti. Vendar je ostal pravni status cerkve eno najpomem-

bnej{ih politi~nih vpra{anj vse do za~etka 20. stoletja, ko je Sveti sede` zaradi antikleri-

kalnih zakonov (mnogi med njimi so {e danes v veljavi) leta 1904 prekinil diplomatske

odnose s Francijo. Kot odgovor na to dejanje je vlada leta 1905 predlagala zakon o deli-

tvi cerkve in dr`ave, ki velja {e danes.

Ta zakon je glede statusa cerkva v Franciji najpomembnej{i dokument. Pomembnej{i

je tudi od ustave iz leta 1958, ker slednja vsebuje le dve dolo~ili, ki se nana{ata na nev-

tralnost dr`ave do cerkve. Ta nevtralnost je v~asih opredeljena tudi kot lai~nost (laicité)

ali, natan~neje, pozitivna lai~nost (laicité positive), ki pomeni, da mora dr`ava vsem re-

ligijam (dejavno) zagotavljati enake mo`nosti za javno izra`anje veroizpovedi. Prak-
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ti~na posledica tega na~ela je, da nobena cerkev ni uradno priznana kot cerkev in da je

religioznost privatna zadeva, ki nima javnega statusa. Pri izvedbi tega na~ela pa se po-

javljajo nekatere te`ave, ker ukrepi dr`ave v~asih eno religijo postavljajo v bolj{i polo`aj

kot ostale, spet drugi~ pa religije ne obravnavajo kot privatno zadevo. Po zakonu iz leta

1901, ki ureja vse vrste neprofitnega zdru`evanja, je na primer ta svoboda zagotovljena

vsem, razen religioznim zdru`enjem, zakon iz leta 1905 pa prepoveduje kakr{nokoli fi-

nan~no pomo~ cerkvi, medtem ko je za namene drugih privatnih aktivnosti mo`no kan-

didirati za dr`avne subvencije. In tudi pojem religije ostaja v francoskem pravnem siste-

mu {e vedno nedolo~en.

II. PRAVNI STATUS RELIGIOZNIH SKUPIN IN NOVIH
RELIGIOZNIH GIBANJ

Kljub temu, da francosko pravo ne priznava cerkva, so religiozne skupine vseeno

predmet nekaterih posebnih pravil v njem. Tako je recimo 4. ~len zakona iz leta 1905

predvidel ustanovitev religioznih zdru`enj (associations cultuelles), ki so po ukinitvi

javnih cerkva lahko prevzela njihovo lastnino, sodi{~em pa je (bilo) prepu{~eno, kate-

rim religijam bodo priznala status "kulta". Zaradi strahu katoli{kega klera, da bi se lahko

pojavilo ve~ razli~nih zdru`enj, ki bi se predstavljala kot katoli{ka cerkev in jih cerkvena

hierarhija ne bi mogla nadzorovati, je v 4. ~lenu zakona iz leta 1905 med drugim zapisa-

no, da morajo religiozna zdru`enja slediti "splo{nim organizacijskim pravilom religije,

ki jo zdru`enje razvija", vendar katoli{ka cerkev kljub temu ni ustanovila nobenega reli-

gioznega zdru`enja.

Po prvi svetovni vojni, ko so se odnosi med dr`avo in cerkvijo izbolj{ali in so bili z Va-

tikanom znova vzpostavljeni diplomatski odnosi, so sklenili, da lahko v skladu z zako-

noma iz leta 1901 in 1905 ter nekaterimi dodatnimi regulativami, katoli{ka cerkev usta-

novi {kofovska zdru`enja (associations diocésaines). Po letu 1924 so ta zdru`enja zno-

va prevzela lastni{tvo sakralnih objektov od dr`ave, kar pomeni tudi odgovornost za

njihovo vzdr`evanje in gradnjo novih, medtem ko so bili sakralni objekti protestantov

in judov dodeljeni njihovim religioznim zdru`enjem. Pri tem moramo poudariti razliko

med religioznim zdru`enjem, katerega delovanje ureja zakon iz leta 1905, in kulturnim

zdru`enjem, ki ga ureja zakon iz leta 1901 - slednje se lahko ukvarja tudi s karitativno in

izobra`evalno dejavnostjo ter pri tem sodeluje s cerkvenimi oblastmi, a ne slu`i samo

religioznim namenom. Zato ta zdru`enja niso "kultna", saj se njuna finan~na in dav~na

re`ima razlikujeta.
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Francoski pravni teksti tudi ne opredeljujejo pojma kongregacija oziroma religiozni

red, ker je bil bistveni namen zakona iz leta 1901 njihov izgon. Ta zakon je izrecno pre-

povedal vsak red, ki ni (bil) pravno priznan (~len 13), parlament pa je sistemati~no zavr-

nil vsako pro{njo za priznanje. Kljub temu so redovi v Franciji {e vedno obstajali - pa~

kot ilegalni! Od leta 1942, ko so z zakonom umaknili gro`njo "ilegalnega reda" so ti ob-

stajali de facto, ne da bi imeli pravni status. Kasneje je bil postopek pridobivanja njiho-

vega pravnega statusa bistveno poenostavljen, njihova "avtorizacija" pa je bila enostav-

no prekvalificirana v "pravno priznanje". Po letu 1987 se je mo`nost priznanja odprla

tudi nekatoli{kim redovom, vsi pa ostajajo predmet skrbni{tva in nadzora s strani

dr`ave.

Francoska sodi{~a, predvsem dr`avni svet (Conseil d'Etat - najvi{je sodi{~e v dr`avi)

zelo nerada priznajo status "religioznosti" skupinam, ki se same predstavljajo kot take.

Sodniki se trudijo, da bi ohranili jasno razliko med religijami in verskimi lo~inami (sek-

tami) in slednjim ne bi podelili statusa, ki bi spodbujal njihov razvoj. Kljub temu imajo

verske lo~ine v skladu s 3. ~lenom zakona iz leta 1901 pravico do obstoja, ~e ne naspro-

tujejo javnemu redu oziroma ~e nimajo "namenov, ki nasprotujejo zakonu in morali...".

^eprav bi verske lo~ine in nova religiozna gibanja po tem zakonu na~eloma lahko pri-

dobili tudi status zdru`enja, ki je javnega pomena, pa le-tega do danes {e nobena skupi-

na ni pridobila, ker bi to hkrati pomenilo tudi pravico do finan~ne podpore s strani

dr`ave.

V kontekstu pravnega statusa religij lahko omenimo {e to, da civilna sodi{~a upo{te-

vajo nekatere zahteve cerkvenih oblasti do zaposlenih v svojih izobra`evalnih in karita-

tivnih ustanovah, ~eprav se te formalno-pravno ne razlikujejo od drugih privatnih

iniciativ.

III. PODRO^JE KULTURE ([OLSTVO, MEDIJI) IN RELIGIJA

Dana{nja pravna ureditev v Franciji dovoljuje tudi ustanavljanje zasebnih {ol, ~eprav

je bilo veliko {e danes veljavnih zakonov s tega podro~ja sprejetih `e za ~asa Napoleo-

na, ki je leta 1906 uvedel javno {olstvo. To je imelo absolutni monopol na podro~ju izo-

bra`evanja. Leta 1995 je bilo v zasebno {olstvo vklju~enih 16% vseh {olajo~ih se, od tega

90% v zasebnih ustanovah katoli{ke cerkve. Ostalih 10% si razdelijo protestanske in ju-

dovske ter nekaj neverskih {ol. V veliki ve~ini so te {ole v pogodbenem odnosu z

dr`avo.

Javne {ole so lai~ne. V osnovnih {olah je en dan na teden (sreda) rezerviran za otroke

star{ev, ki jim `elijo nuditi tudi versko izobrazbo. Ta vrsta vzgoje ne sme potekati v {ol-
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skih prostorih! Ravnatelji srednjih {ol lahko na `eljo star{ev ustanovijo kaplansko

slu`bo, ki nudi versko vzgojo v ali izven {ole, vendar dr`ava ne krije stro{kov zanjo. Iz-

jema so le tri de`ele v vzhodni Franciji, ki so zaradi zgodovinskih razlogov obdr`ale ure-

ditev izpred leta 1871, kjer so religiozne vsebine del predmetnika tako v osnovnih kot v

srednjih {olah. U~itelji teh predmetov naj bi bili pla~ani s strani dr`ave (~eprav prihaja

predvsem glede donacij osnovnim {olam za ta namen do vedno ve~jih te`av), star{i pa

svobodno odlo~ajo, ali se bodo njihovi otroci tega pouka udele`evali ali ne.

Tudi dr`avne univerze so lai~ne. Cerkvenega prava ne pou~ujejo na nobeni izmed

njih. Poleg dr`avnih obstaja v Franciji tudi "svobodni" sektor visokega izobra`evanja, ki

mu je bila leta 1880, na vi{ku antiklerikalizma, odvzeta pravica do imena "Univerza".

Kljub temu so po letu 1970 podpisali precej pogodb med dr`avnimi univerzami in "svo-

bodnimi" visoko{olskimi institucijami, ki {tudetom omogo~ajo, da dobijo dr`avno di-

plomo hkrati z diplomo zasebne izobra`evalne institucije.

Cerkve imajo svoje novinarske oddelke in (lahko) svobodno razgla{ajo svoja mnenja,

tako po javnih kakor tudi po poti svojih lastnih sredstev obve{~anja.

IV. DELOVNO PRAVO IN CERKEV

V skladu z ustavama iz leta 1946 in 1958 ne sme biti nih~e pri svojem delu diskrimini-

ran zaradi svojega rodu, mnenj ali prepri~anj (verovanj), vendar se glede tega v vsakda-

njem `ivljenju postavlja vrsta vpra{anj, ki zadevajo predvsem status duhovnikov in za-

poslenih v institucijah, ki so podlo`ne cerkvenim oblastem. Glede prvega vpra{anja, na

primer, ni jasno, kdo je delodajalec. Je to religiozno ali {kofijsko zdru`enje? Duhovnik s

svojim nadrejenim ne podpi{e nobene pogodbe o zaposlitvi, kljub temu pa mu pripa-

dajo nekatere pravice, ki izhajajo iz dela, na primer socialno zavarovanje. Na drugi stra-

ni pa laiki, ki delajo v cerkvenih ustanovah, ponavadi podpi{ejo pogodbo o zaposlitvi,

vendar zopet ni jasno s kom, saj `upnija v francoski zakonodaji ni pravna oseba in ne

more biti delodajalka. Postavlja se tudi vpra{anje, ali je v skladu z delovnim pravom, ~e

recimo katoli{ka {ola odpusti u~itelja zato, ker se je lo~il in na novo poro~il?

V. FINANCIRANJE CERKVA

Cerkvena lastnina je bila v Franciji nacionalizirana z dekretom z dne 2. novembra

1789, dr`ava pa je obljubila, da bo v zameno poskrbela za pla~e duhovnikov. Zakon iz

leta 1905 pa je s svojim 2. ~lenom ukinil tudi cerkvene prora~une, izpla~evanje duhov-
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ni{kih pla~ in vse ostale subvencije iz javnih skladov. Zato imajo danes cerkve pred-

vsem dve vrsti finan~nih virov: zasebna darila in posredno pomo~ dr`ave, ki ni subven-

cija, ~eprav lahko zdru`enja, ki niso religiozna, a so kljub temu v domeni cerkve, preje-

majo tudi subvencije iz javnih sredstev.

Obstajajo pa tudi druge vrste posredne podpore, kot na primer:

• nekateri duhovniki prejemajo pla~o iz dr`avnih sredstev. To so tisti, ki delajo v zapo-

rih, bolni{nicah in zasebnih {olah, ki imajo pogodbo z dr`avo,

• religioznim in {kofovskim zdru`enjem lahko dr`ava jam~i za posojila ali pa jim dodeli

posojilo na hipoteko, npr. v trajanju 99 let z zanemarljivo rento enega franka na leto,

• podjetja in posamezniki lahko del davkov, ki jih morajo pla~ati, namenijo organizaci-

jam, ki so v javnem interesu. To se nana{a tudi na religiozna zdru`enja, vendar ta de-

nar ne sme biti namenjen pla~am duhovnikov,

• dr`ava je lastnica vseh sakralnih objektov, ki so bili zgrajeni pred letom 1905 in skrbi

za njihovo vzdr`evanje.

• ~e so registrirana po zakonu iz leta 1901, lahko zdru`enja, ki so v domeni cerkve, za-

prosijo tudi za dr`avne, lokalne in druge subvencije iz javnih sredstev.

Poleg vsega na{tetega pa je zakon iz leta 1987 bistveno pove~al tudi zneske dav~nih

odbitkov, ki jih je mo`no nameniti religioznim zdru`enjem in dopustil mo`nost, da se z

njimi financira pla~e duhovnikov. V tej lu~i je la`je razumeti, zakaj se sodniki ne odlo~a-

jo, da bi razli~nim verskim skupinam podelili status religioznega zdru`enja.

VI. VERSKE SLU@BE V JAVNIH INSTITUCIJAH

Dr`ava, ki se je zavezala, da bo vsakomur omogo~ila izvajanje religioznih obredov, je

morala za to poskrbeti tudi na mestih, ki jih ljudje ne morejo zapustiti. Zakon iz leta 1905

je zato predvidel "duhovno pomo~" oziroma kaplansko slu`bo v licejih, kolid`ih, bolni-

{nicah in zaporih, vendar si glede tega dr`ava ni nalo`ila nobenih obveznosti. Upravni-

ki lahko pokli~ejo duhovnike razli~nih cerkva, z njimi pa sklenejo zgolj za~asne pogod-

be ali pa jih sploh ne. Izjema je le voja{ka kaplanska slu`ba, kjer so iz javnih sredstev fi-

nancirani trije duhovniki: katoli{ki, protestantski in judovski.
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VII. ZAKONSKO IN DRU@INSKO PRAVO

Francoska revolucija je med drugim udejanila tudi popolno sekularizacijo dru`inske-

ga prava. Z Napoleonovimi zakoni je bilo dolo~eno, da se osebi ne moreta cerkveno

poro~iti, ~e prej ne skleneta civilne poroke. ^eprav bi bil po francoskem pravu duhov-

nik, ki bi tako poroko izpeljal, kazensko odgovoren, pa se, ~e je bil na ta na~in zakon

sklenjen v drugi dr`avi in ~e je to v skladu z zakonodajo te dr`ave, poroka prizna tudi v

Franciji. Tudi lo~itveni postopek nima veliko zveze s pravili posameznih veroizpovedi:

civilna lo~itev ima samo civilne posledice, ~eprav so nekateri religiozni razlogi lahko

pomembni pri presoji o upravi~enosti zahteve za lo~itev. Podobno velja tudi za po-

dro~je notranje organizacije dru`ine. Religija je lahko element pri presoji o nesporazu-

mu star{ev glede vzgoje otrok.

VIR:
Po gradivu: State and Church in the Eurupean Union: State and Church in France, str. 119-146, European

Consortium for State and Church Research & Nomos Verlagsgsellschaft, Baden-Baden, 1996
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Pla~e uslu`bencev v dr`avni in javni upravi*

Geslo: Javni uslu`benci; Politika pla~;

I. UVOD

Ko primerjamo pla~e uslu`bencev v dr`avni in javni upravi nekaterih evropskih

dr`av, je potrebno najprej opozoriti, da ni splo{no sprejetega modela, po katerem bi se

lahko ravnali v analizi. Sistemi so odvisni od kulturno-zgodovinskega razvoja vsake iz-

med njih. Tudi EU ne predpisuje, na kak{en na~in naj bi bilo to podro~je urejeno. Kljub

temu pa najdemo dovolj skupnih zna~ilnosti, da lahko razberemo vsaj dva klju~na na-

mena, ki naj bi jih razli~ni pla~ni sistemi javnih uslu`bencev dosegli. To sta: 1) te`nja,

da bi v se v upravni eliti zaposlovali sposobni, inteligentni, lojalni, vestni in izobra`eni

ljudje (Kregar, 1992) ter 2) prizadevanje, da bi bili pla~ni sistemi ~im bolj stabilni in pre-

gledni. Zadovoljevanje javnih potreb mora potekati stalno, ~im bolj u~inkovito in neod-

visno od dnevnopoliti~nih, tr`nih ali drugih parcialnih interesov. Zato se pravni odnos

pravic in dol`nosti oseb, zaposlenih v javnem sektorju, povsod razlikuje od splo{nih

delovnopravnih predpisov. Osnovni smoter, ki naj bi mu slu`ili sistemi klasifikacij in

napredovanja, je torej prepre~evanje zunanjih negativnih vplivov na kakovost dela.

Razlike med posameznimi ureditvami pa se za~nejo `e pri sami definiciji javnih us-

lu`bencev. Krog oseb, za katere veljajo predpisi, ki smo jih pravkar omenili, se od dr`a-

ve do dr`ave razlikuje. Pojem "uradnik" je lahko omejen zgolj na osebe, zaposlene v

dr`avni upravi, lahko pa zajema vse zaposlene v javnem sektorju (v Franciji recimo tudi

v javnih zavodih). Neprimerljivosti posameznih zakonov, ki urejajo uslu`benska raz-

merja, pa seveda ne botrujejo le terminolo{ke razlike, ki dolo~ajo njihov obseg veljave,

temve~ tudi razlike v sistemskem urejanju in sodni praksi. Te razlike je ob primerjavi

potrebno imeti ves ~as pred o~mi.
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II. PREGLED UREDITVE PO POSAMEZNIH DR@AVAH

Zvezna Republika Nem~ija

Na podro~ju organizacije uradni{kega dela ima Nem~ija dolgo tradicijo. Uradniki se

glede na svoj pravni status delijo na tri velike skupine:

1. uradnike (Beamten),

2. name{~ence (Angestellten) in

3. delavce (Arbeiter).

Poslanci ne sodijo med dr`avne uradnike.

Le za uradnike je izrecno dolo~eno, da izvajajo oblastne upravne naloge. Nanje se na-

na{a poseben del upravnega prava, ki predstavlja "javno pravo v striktnem pomenu be-

sede". Ti uradniki so zaposleni "za celo `ivljenje" in ne le za opravljanje dolo~enih de-

javnosti, kot to velja za name{~ence in delavce v javnih slu`bah. Zakon, ki ureja celotno

podro~je javnega sektorja (Bundesbesolnungsgesetz) in dolo~a osnovne pla~e, kot tudi

dodatke k pla~am dr`avnih in de`elnih uradnikov ter sodnikov in vojakov, je lo~en tako

od zveznega zakona o uradnikih (Bundesbeamtengesetz), kakor tudi od okvirnega

zakona o uradnikih (Beamtenrechtsrahmengesetz). Za druge osebe, ki so zaposlene v

javnem sektorju (torej name{~ence in delavce), pa se pla~e dolo~ajo na osnovi kolektiv-

nih pogodb in splo{nih delovnopravnih predpisov (Bundesangestelltentafrifvertrag za

name{~ence in Manteltarifvertraege za delavce).

Bundesbesolnungsgesetz dolo~a vse sestavne dele pla~e (Besoldung) uradnikov in

drugih oseb, ki prejemajo pla~e po tem zakonu (Profesorji in zdravniki so izvzeti iz tarif-

nega dela, ~eprav zakon zajema tudi njih. V Nem~iji za osebe javnega prava {tejejo tudi

dolo~ene verske skupnosti in njihove zveze, vendar se ta zakon po izrecni dolo~bi ne

nana{a nanje). K pla~i sodijo naslednji slu`beni in ostali prejemki:

• osnovna pla~a,

• dodatki k osnovni pla~i za visoko{olske profesorje,

• dru`inski dodatek,

• ostali dodatki,

• dodatki za delo v tujini,

• prejemki pripravnikov,

• letna posebna pla~ila,

• storitve s premo`enjsko vrednostjo,

• letni dodatek za dopust.

290



Predviden je tudi dodatek za izena~itev pla~e, ki se uradniku izpla~a v vi{ini razlike

do zadnjih slu`benih prejemkov, ~e se mu zaradi premestitve ali podobnih razlogov

zmanj{ajo prejemki. Na tem mestu ka`e pripomniti, da nem{ki sistem pla~e ne navezuje

na delovno mesto, temve~ na polo`aj, ki ga je uradnik pridobil z imenovanjem. Po

na~elu funkcije ustrezne pla~e se torej osnovna pla~a dolo~i na podlagi pla~nega razre-

da, ki mu pripada njegov polo`aj. Razmerje v pla~ah med najni`jim (A1) in najvi{jim

(B11) pla~ilnim razredom zna{a pribli`no 1:11. Za uradnike na visokih {olah in univer-

zah (C) in za sodnike (R) veljajo posebne pla~ne razvrstitve (glej prilogo 1).

Dr`avni uslu`benci ne pla~ujejo zdravstvenega zavarovanja, zanje velja druga~en si-

stem pla~evanja davkov, imajo pa tudi poseben sklad pokojninskega zavarovanja, v ka-

terega ne pla~ujejo iz pla~.

Avstrija

Avstrijska ureditev je podobna nem{ki. Pojem uradnika oziroma dr`avnega uslu`ben-

ca je precej {irok, saj poleg uradnikov, ki opravljajo klasi~ne upravne naloge, torej sod-

nikov in to`ilcev, policistov in poklicnih vojakov ter u~iteljev in visoko{olskih profesor-

jev, mednje {tejejo tudi zaposleni na `eleznici in po{ti, v ve~jih mestih pa tudi v komu-

nalnih slu`bah in javnem prevozu. Stro{kovno gledano so v tej skupini tudi vsi upoko-

jeni uradniki, saj prejemajo pokojnine iz prora~una. Avstrijsko uradni{tvo je

strukturirano po "uporabnosti" (Verwendungsgruppen) in izobrazbi (od uradnikov

skupine A z visoko izobrazbo do uradnikov skupine E z nizko izobrazbo).

Uslu`benci klasi~ne uprave so razdeljeni v devet razredov in znotraj njih v pla~ilne

razrede. Funkcija je praviloma (ne pa nujno) povezana z ustreznim slu`benim razre-

dom. Delovno razmerje variira od pogodbenega do tako imenovanega "pragmatizira-

nega". Pragmatiziranega uradnika, razen zaradi hudih disciplinskih kr{itev, ni mogo~e

odpustiti.

Osnovna pla~a in dodatki so dolo~eni z zakonom o pla~ah (Gehaltsgesetz). Sestavni

deli pla~e uradnikov (Beamten) so:

• osnovna pla~a,

• dodatek za delovno dobo,

• dodatek za slu`bo,

• dodatek za funkcijo,

• dodatek za upravna dela,

• dodatek za zavzetost pri delu,

• dodatek za nego,

• dopolnilni dodatek,
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• dodatek za izvr{na dela,

• dodatek za voja{ko slu`bo,

• dodatek avtobusnih voznikov,

• vzgojiteljski dodatek,

• dodatek za varu{tvo,

• otro{ki dodatek,

• dodatek za rast `ivljenjskih stro{kov,

• drugi dodatki.

Poleg navedenih mese~nih dodatkov, opredeljuje zakon tudi izredni kvartalni doda-

tek ter nekatere druge dodatke, kot na primer dodatke za de`urstvo, nadpovpre~no sto-

rilnost, nagrado, te`avnost dela, vo`njo, reprezentanco, potne stro{ke, jubilejne nagra-

de, delo v tujini itd.

Francija

Tudi za Francijo velja, da je pla~a uradnikov vezana na njihovo stopnjo, ne pa na delo,

ki ga opravljajo. Kljub mno`ici razli~nih uredb in delitvam na razli~ne zbore, njihove

podskupine in okvire zaposlitve, se postopoma uveljavlja enotna struktura pla~ za vse

uradnike.

Vi{ino uradni{kih pla~ dolo~a vlada. Uredbi 85-730 in 85-1184, ki se nana{ata na

izra~unavnje pla~e in dohodkov, zajemata sodnike, vojake, uradnike ter uslu`bence

dr`avne in lokalne javne uprave. S tem je bilo vzpostavljeno na~elo enakosti med dr`av-

no in lokalno ravnijo, kar pomeni, da so pla~ila na enakovrednih delovnih mestih ena-

ka. Osnovne pla~e in dodatki niso posledica kolektivnih pogajanj, ~eprav se dr`ava s

sindikati pogaja o splo{nih povi{anjih pla~, ki sledijo rasti cen. Dolo~ijo se s pravnimi

akti.

V skladu z 20. ~lenom skupnega poglavja Splo{nega statuta o dr`avnih uradnikih in

uradnikih lokalnih skupnosti (Statut General des Fonctionsnaires de l'Etat) so dohodki

uradnikov sestavljeni iz osnovne pla~e in dodatkov. Skoraj vsi dodatki so vezani na

stopnjo in pla~ilni indeks posameznega uradnika. Omenjeni statut dolo~a le dva obvez-

na dodatka, ki ju prejemajo vsi uradniki. To sta:

• dodatek za bivali{~e in

• dru`inski dodatek.

Ostali dodatki predstavljajo motivacijski element v upravljanju s kadri. Obi~ajno se

gibljejo v vi{ini 16% osnovne pla~e, dolo~enim visokim dr`avnim funkcionarjem pa lah-
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ko predstavljajo tudi ve~ kot polovico pla~e. Osebe, zaposlene v kategorijah B, C in D,

dobivajo periodi~ne dodatke in pla~ane nadure, zaposleni v skupini A pa tudi zelo flek-

sibilen bonus, glede na naravo slu`be.

V skupnem poglavju Splo{nega statuta je dolo~ena tudi enotna lestvica pla~nih in-

deksov in enotna osnova za izra~unavo pla~e. Na tej podlagi se izra~una bruto pla~a.

Ko od nje od{tejemo prispevke za pokojnino in zdravstveno zavarovanje, dobimo neto

pla~o.

Italija

V Italiji so leta 1983 sprejeli zakon o pravnem polo`aju delavcev v javnem sektorju

(Legge-quadro sul pubblico impiego n. 93), katerega namen je bil izena~evanje delav-

cev v javni upravi z delavci v zasebnem sektorju. Po 1. ~l. 2. to~ke zakonskega odloka {t.

29 so organi javne uprave vsi dr`avni organi, vklju~no z in{tituti in {olami, izobra`eval-

nimi institucijami, dr`avna podjetja in upravni organi z avtonomno ureditvijo, regije,

province, ob~ine, gorske skupnosti, njihova zdru`enja in dru{tva, univerzitetne ustano-

ve, samostojne ljudske institucije, gospodarske, industrijske zbornice, obrtne in kmetij-

ske zbornice in njihova zdru`enja, dr`avni de`elni in lokalni negospodarski zavodi,

uprave, podjetja in zavodi dr`avnega zdravstva. (poglavje 1, to~ka 1/c, 3.2.1993). S tem

zakonom so odpravili hierarhi~no karierno strukturo (kakr{na je zna~ilna npr. za Nem-

~ijo in Francijo). Nadomestil jo je poenoten, na kvalifikacijah temelje~ sistem.

Osnovne pla~e in dodatki zaposlenih v javnem sektorju so dolo~eni v kolektivnih po-

godbah, pla~e zaposlenih v organih javne uprave pa ne smejo biti ni`je od tistih, ki so

dolo~ene s kolektivnimi pogodbami. Te sestojijo iz

• minimalne pla~e za dolo~ena strokovna znanja, ki se dolo~ijo s pogajanji na nacional-

ni ravni,

• dodatka za `ivljenjske stro{ke, ki so primerljivi s podobnimi dodatki v zasebnem

sektorju,

• dodatka za delovno dobo in

• drugih dodatkov.

Prvi postavki predstavljata 80 do 96% celotne pla~e javnih uslu`bencev, kar se bistve-

no razlikuje od zasebnega sektorja, kjer predstavljata pribli`no 60%. Dodatki za "poseb-

na znanja" so podobno fleksibilni kot bonus v Franciji, dol`ina slu`be pa ima na pla~o

podoben vpliv kot v Nem~iji. Pomemben vpliv na strukturo pla~e ima tudi dejstvo, da

pogajanja o osnovni pla~i in dodatku za inflacijo potekajo in se tudi dolo~ajo lo~eno.
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Danska

Tudi na Danskem so pla~e vseh zaposlenih v javnem sektorju rezultat kolektivnih po-

gajanj na nacionalni ravni, kjer se sindikati pogajajo z ministrstvom za finance. Zadnja

leta - od 1997., ko je bil na kolektivnih pogajanjih predstavljen nov pla~ni sistem posku-

{ajo tudi na Danskem (podobno kot v Italiji) decentralizirati hierarhi~ni sistem, ki teme-

lji na kategorijah in delovni dobi in ga nadomestiti s sistemom, ki temelji na posamezni-

kovi u~inkovitosti. Poskusnemu programu, ki te~e od 1 januarja 1998 in se bo kon~al 1.

marca 2000, nasprotujejo predvsem visoko{olsko izobra`eni uradniki). Javni sektor za-

jema ve~ razli~nih skupin, ki dolo~ajo svoje pla~ne lestvice in pogoje. V pogajanjih z mi-

nistrstvom jih zastopajo njihovi sindikati. Pla~e visokih dr`avnih uradnikov se potem

dolo~ijo z zakonom, ve~ina uslu`bencev v javnem sektorju pa je zaposlena po pogodbi.

Pla~na struktura je tehni~no zelo zapletena. Njena osnovna komponenta je

• osnovna pla~a,

ki redko presega 15% celotne pla~e. Tako nizek odstotek osnovne pla~e v celotnem

znesku osebnega dohodka opravi~ujejo s tem, da je osebni dohodek na Danskem

obremenjen s 45 - 55% davkom. Ravno zaradi zapletenosti pla~nega sistema so se na

Danskem odlo~ili za postopno reformo, ki jo vpeljujejo od za~etka leta 1998. Ta na

podlagi centralno dolo~ene osnovne pla~e predvideva naslednje dodatke:

• dodatke, ki so rezultat kolektivnih pogajanj z ministrstvom za finance (za vsako sku-

pino druga~ni),

• dodatke, ki temeljijo na funkcijah in kvalifikacijah posameznih skupin. Tudi ti so re-

zultat pogajanj, vendar ne centralnih, temve~ pogajanj med zaposlenimi in delodajal-

ci (npr. ministrstvi ali njihovimi deli),

• dodatke posameznikom za njihove funkcije in kvalifikacije.

Dodatki se izpla~ujejo na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih ciljev, ki so dogovor-

jeni vnaprej (glej prilogo 2).

[vica

[vica ima le zanemarljivo {tevilo zveznih uradnikov (zvezni poslanci), zato pla~a jav-

nih uslu`bencev ni urejena z zvezno zakonodajo temve~ na kantonalni ravni. Vsak kan-

ton jih opredeljuje po svoje - z uredbami. Kljub temu, da se vrste in vi{ine dodatkov raz-

likujejo, je primerljivost v pla~ah tolik{na, da omogo~a pretok in primerljivost kadrov

po dr`avi.
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III. ZAKLJU^EK

Poleg te`enj po zagotavljanju ~im u~inkovitej{e javne uprave in njene bolj{e pregled-

nosti, ki smo ju omenili v uvodu, je v ve~ini evropskih dr`av v osemdesetih letih opazna

tudi te`nja po bolj{em nadzoru nad prora~unsko porabo javne uprave, kar naj bi pripo-

moglo k po~asnej{i rasti stro{kov za pla~e v tem sektorju. Opazni so trije glavni napori

za doseganje tega cilja: 1) premikanje meje med javnim in privatnim sektorjem, kar naj

bi dosegli s privatizacijo javnih slu`b (kar ni uspelo nikjer, razen v Veliki Britaniji), 2) si-

stemati~no zmanj{evanje zaposlenih v javnem sektorju ali vsaj omejeno zaposlovanje

novih in 3) omejevanje rasti pla~ v javnem sektorju. Vsi omenjeni pristopi imajo dolo~e-

ne pomanjkljivosti, zato se strokovnjaki za javno upravo v zadnjem ~asu veliko ukvarja-

jo z iskanjem alternativnih pla~nih sistemov. Re{itve nakazujejo predvsem v smeri

opu{~anja miselnosti, da je napredovanje povezano z dol`ino slu`be, z uvedbo fleksi-

bilnih bonusov in s prehodom s kariernega na sistem delovnega mesta. Zakon, ki ga

pripravlja slovenski urad za organizacijo in razvoj uprave, deloma `e upo{teva ta

spoznanja.

VIRI:
1. Avstrija: pla~e in zaposleni, Jana Ta{kar, Delo, 30.10.1995

2. Bundesbesolnungsgesetz, 1997

3. Drugo posvetovanje o sistemskem zakonu za ureditev podro~ja zaposlenih v javnem sektorju (Delovni

predlog Zakona o zaposlenih in o razmerjih pla~ v javnem sektorju), Ministrstvo za notranje zadeve -

Urad za organizacijo in razvoj uprave in PHARE, Ljubljana, november, 1998

4. In kako je v Nem~iji?, Damijan Slabe, Delo, 3.11..1995

5. Jahrbuch 1998 der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Österreichische Staatsdrukerei AG Marz 1998

6. Selekcija upravne elite u nekim europskim zemljama, dr. Josip Kregar, Zakonitost br.5, 1992

7. Statut General des Fonctionsnaires de l'Etat, Journal Officiel de la Republique Francaise, julij, 1992

8. Temeljno o pravni ureditvi javnih uslu`bencev v Nem~iji, dr. Verica Trstenjak, Roga{ka Slatina, november

1996

9. The Rationale for, and Implications of, Centralised Pay Determination Systems in the Public sector, Do-

minique Meurs, PUMA (OECD), v Introducing Pay Flexibility in The Public Sector
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Zakonska ureditev minimalnih pla~ v dr`avah EZ*

Geslo: Cena dela; Dolo~anje pla~; Indeksiranje pla~;

I. UVOD

Socialna varnost in delovno pravo sta podro~ji, pri katerih Evropska unija {e ni pre{la

s faze koordinacije k harmonizaciji. Zato tudi pla~e {e vedno niso predmet skupne so-

cialne politike, kar strokovnjaki ocenjujejo kot pomemben dejavnik nemo~i. Prizadeva-

nja Evropske komisije so tako v zadnjih letih usmerjena predvsem v izbolj{anje pregled-

nosti pla~, o ~emer govori tudi njeno mnenje ((COM(93) 288 final.)), v katerem poziva

dr`ave ~lanice, naj zagotovijo transparentnost trga dela z bolj{im zbiranjem in posredo-

vanjem primerljivih statisti~nih informacij o pla~nih strukturah, kar naj bi postopoma

privedlo tudi k zagotavljanju pravi~nih pla~. Vendar je 8. januarja 1997 komisija sprejela

tudi Poro~ilo o pravi~nih pla~ah ((COM(96) 698 final.)), v katerem ugotavlja, da pre-

glednost informacij o pla~ah {e vedno ostaja problem v vseh dr`avah ~lanicah, ker so

dostopni statisti~ni podatki ponavadi preve~ splo{ni in zastareli, da bi bili uporabni.

Kljub temu se je komisija zavezala, da bo v naslednjih letih priob~ila nekaj uporabnih

primerjalnih kazalcev. Prvi pregled je {e istega leta (1997) izdelal Eurostat in ga objavil v

pubilkaciji z naslovom Population and Social Conditions.

II MINIMALNE PLA^E V EVROPSKI UNIJI LETA 1997

Na splo{no so v EU pla~e zasebnega sektorja dolo~ene s strani socialnih partnerjev

preko kolektivne pogodbe. Dodatno pa obstaja v nekaterih dr`avah mo`nost uporabe

minimalne pla~e s pomo~jo pravnih sredstev. Leta 1997 je bil v sedmih dr`avah ~lanicah

v uporabi institut minimalne pla~e. To so: Belgija, [panija, Gr~ija, Francija, Luksemburg,

Nizozemska in Portugalska. V Veliki Britaniji in na Irskem je uvedba minimalne pla~e v

prihodnosti prioriteta obeh vlad. Poro~ilo analizira le tiste dr`ave, ki `e imajo nacional-

ne minimalne pla~e.

V letu 1997 se je stopnja minimalnih pla~ v sedmih `e omenjenih dr`avah zna{ala od

334 ECU mese~no na Portugalskem, do pribli`no 1141 ECU v Luksemburgu. Z izjemo
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Francije in Luksemburga, kjer so stopnje narastle ve~ kot za ~etrtino, so minimalne

pla~e v obdobju od leta 1980 do leta 1997 ostale realno razmeroma stabilne ali pa so

rahlo padle. V letu 1996 so zaslu`ki tistih z minimalnimi pla~ami obsegali od 42% ([pa-

nija), do 59% (Francija, Portugalska) zaslu`kov fizi~nih delavcev v proiozvodnji. Pri-

lo`eni tabeli {t.1 in 2 prikazujeta podatke o mese~nih minimalnih pla~ah, izra`ene v

ECU (European Currency Unit) in PPS (Purchasing Power Standard).

III. METODA DOLO^ANJA

Mehanizmi urejanja pla~ se med dr`avami mo~no razlikujejo. To je posledica razlik

med trgi delovne sile, socialno-ekonomskih in institucionalnih pogojev. Raven za-

slu`kov v Evropski uniji ve~inoma dolo~ajo kolektivne pogodbe. V vseh dr`avah obsta-

jajo kolektivni sporazumi, ki obi~ajno dolo~ajo raven minimalnih pla~ v industrijskih

panogah, poklicnih skupinah, podjetjih itd. V sedmih dr`avah ~lanicah se minimalni

prag za vse zaposlene v dr`avi dolo~a lo~eno od kolektivnih pogodb. Obstajajo dolo~e-

ne izjeme, ki jih morajo upo{tevati vsa podjetja.

Na~in dolo~anja minimalne pla~e se razlikuje od dr`ave do dr`ave. V [paniji, Franciji,

Luksemburgu, na Portugalskem in Nizozemskem se nacionalna minimalna pla~a

izra~unava na uro, tedensko ali mese~no (glej prilogo 1). Minimum je uzakonjen, ve~i-

noma po posvetu s socialnimi partnerji. Belgija uporablja podoben sistem, po katerem

glavni sporazum dolo~a povpre~ni mese~ni minimalni dohodek, ki je po oceni prime-

ren za vso industrijo. V Gr~iji je splo{na minimalna pla~a rezultat pogajanj na nacionalni

ravni, z razlikovanjem med fizi~nimi in drugimi delavci.

Minimalna pla~a, ki temelji na zakonski podlagi, se obi~ajno nana{a na vse zaposlene

v gospodarstvu in na vse poklice. Lahko pa se spremeni ob upo{tevanju starosti, delov-

ne dobe, usposobljenosti, fizi~nih in psihi~nih sposobnosti zaposlenega ter gospodar-

skega polo`aja dolo~ene firme. Zakoni, ki upravljajo tak sistem, vsebujejo tudi meha-

nizme, ki omogo~ajo pregled nad minimumom. Pogosto gre za rezultat tripartitnih po-

gajanj med vlado, sindikati in zaposlenimi. Vse to pa v razmerah sprememb cen, pla~ in

drugih ekonomskih pogojev.V~asih je minimalna pla~a podvr`ena samodejni ponovni

odmeri. Lahko se na primer pove~a v skladu z indeksom `ivljenjskih stro{kov ali gospo-

darsko rastjo, ali pa se diskrecijsko pove~a.
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IV. RAZVOJ MINIMALNIH PLA^ V LETIH 1980 - 1997

Kot `e re~eno, je leta 1997 raven minimalnih pla~ v sedmih dr`avh EU nihala med 334

ECU (Portugalska) in 1141 ECU (Luksemburg). Na splo{no so razlike med sistemi glede

na podro~ja delovanja, delovni ~as, opredelitve itd. tako velike, da onemogo~ajo po-

membnej{e analize, tako da neposredna primerjava med dr`avami ni mogo~a. Vendar

pa je rast povpre~nih minimalnih mese~nih pla~ v ECU-jih mo~ primerjati ob stalnih ce-

nah (glej tabelo {t.3). Primerjava ka`e, da je raven minimalnih pla~ v realnih pogojih osta-

la razmeroma stabilna ali je le malo padla. Kot smo `e omenili, sta izjema Francija in Luk-

semburg, {tevilke za Gr~ijo pa se nana{ajo na zaposlene, ki ne opravljajo fizi~nega dela.

Drug na~in ocenjevanja sprememb vrednosti minimalnih pla~ je, da jih primerjamo z

rastjo povpre~nih zaslu`kov. Tabela {t.4 prikazuje spremembe med leti 1980 - 1996 pri

minimalnih mese~nih pla~ah. Gre za razmerje med bruto zaslu`ki posameznega

mo{kega delavca v proizvodnji in povpre~no pla~o.

Vrzel med zaslu`ki tistih z minimalnimi pla~ami in povpre~nimi zaslu`ki posamezne-

ga mo{kega delavca v industriji se je v omenjenem obdobju rahlo zmanj{ala, in sicer v

Belgiji, Franciji in Luksemburgu. V ostalih {tirih dr`avah pa se je rahlo pove~ala. Najbolj

skrajen primer predstavlja Nizozemska, kjer se je dele` minimalne pla~e v primerjavi s

povpre~nim zaslu`kom zmanj{al s 65% v letu 1980 na 49 % v letu 1996. V letu 1996 je

bila najvi{ja stopnja 59% v Franciji in na Portugalskem, najni`ja pa 42% v [paniji.

V. ZAKLJU^EK

Vpra{anje, ki si ga lahko zastavimo na koncu, je, ali bo zdru`enje sindikatov v EU

spro`ilo zahtevo po uvedbi enotne minimalne pla~e v zvezi. Zaenkrat se to {e ni zgodi-

lo, saj je vpra{anje nadvse ob~utljivo. Zanimivo pa je, da zdru`enje delodajalcev v EU ne

nasprotuje uvedbi minimalne pla~e, ki bi bila rezultat kolektivne pogodbe. Je pa proti

temu, da bi bila dolo~ena z zakonom. To stali{~e govori v prid tezi, da institut minimal-

ne pla~e koristi predvsem vi{je- in visokokvalificiranim delavcem, ker si s tem zagotovi-

jo razmeroma visoke pla~e.

Omeniti bi kazalo tudi opozorilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj

(OECD), da lahko institut minimalne pla~e negativno vpliva na zaposlovanje mladih.

Obstajajo namre~ dokazi za povezanost med minimalno pla~o in stopnjo nezaposleno-

sti. Mlaj{im delavcem in vsem tistim, ki niso zaposleni za polni delovni ~as, lahko insti-

tut minimalne pla~e predstavlja resno oviro pri vstopu na trg dela. Zato OECD pripo-

ro~a. naj se mu dr`ave z uvedbo starostne lestvice za minimalno pla~o izognejo.
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VIRI:
1. Statistics in Focus, Population and social condititons, Eurostat, 1997, Minimum wages in the European

Union 1997

2. Written question No. 3981/97 by Angela Billingham to the European Commission (2.10.98 EU:

'997E3981), Official Journal C 304, p. 0005; Comparative analysis of national minimum wages in Europe

Priloga 1: Pregled z zakonom dolo~enih pla~ v dr`avah Evropske unije
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Pregled z zakonom dolo~enih minimalnih pla~ v dr`aveh Evropske unije

Belgija Francija Gr~ija Luxemburg Nizozemska Portugalska [panija

leto uvedbe
sedanje oblike

1975 1970 1991 1973 1969 1974 1980

pokriva zaposlene v
zasebnem sek-
torju, ki so sta-
ri 21 let ali ve~

vse zaposlene,
stare
18 in ve~

vse zaposlene,
stare
18 ali ve~
(fizi~ni delavci)
19 ali ve~
(ostali)

vse zaposlene,
stare
18 in ve~

vse zaposlene,
stare
18 in ve~

vse zaposlene,
stare
18 in ve~

vse zaposlene,
stare
18 in ve~

metoda do-
lo~anja

pogajanja so-
cialnih
partnerjev

dolo~ene s
strani vlade

letna pogaja-
nja socialnih
partnerjev

dolo~ene s
strani vlade

dolo~ene s
strani vlade

dolo~ene s
strani vlade

dolo~ene s
strani vlade

metoda
usklajevanja

1. avtomati~na
indeksacija
2. periodi~no
prilagajanje

1. avtomati~na
indeksacija
2.
letno
prilagajanje

letno,
v skladu z vla-
dinimi napo-
vedmi inflacije

1. avtomati~na
indeksacija
2. periodi~no
prilagajanje

dvakrat letno letno,
v skladu z vla-
dinimi napo-
vedmi inflacije

letno,
v skladu z vla-
dinimi napo-
vedmi inflacije

oblika
izra~unavanja

mese~no na uro 1. dnevno
za fizi~ne
delavce
2. mese~no
za ostale

mese~no tedensko mese~no dnevno in me-
se~no

trenutna vred-
nost v nacio-
nalni valuti

43.343 BEF 39,43 FRF
na uro

138.316 GDR
mese~no,
6.195 GDR na
dan

46.275 LUF
mese~no

517,80 NLG
na teden

56.700 pte me-
se~no

66.630 ESP
mese~no,
2.221 ESP na
dan

v veljavi od: 1.10.1997 1.7.1997 1.7.1997 1.2.1997 1.7.1997 1.1.1997 1.1.1997

Podatki, predstavljeni v zneskih, so bili prilagojeni tako, da upo{tevajo dodatna letna

izpla~ila (npr. 13. in 14. pla~o).

Vir: Eurostat 1997

300



Stanovanjska politika v dr`avah Evropske unije*

Geslo: Evropska unija; Stanovanja; Stanovanjska politika;

I. Uvod

V letu 1994 je skoraj 60 % evropskih dru`in imelo domove v svoji lasti. Razlike med

evropskimi dr`avami pa so precej{nje. V [paniji, na Irskem in v Gr~iji je bilo takih

dru`in okoli 80%, v primerjavi z 41% dru`in v Nem~iji in 47% na Nizozemskem. Poda-

tek, da dele` lastni{kih stanovanj v Sloveniji zna{a 88%, je zato precej dober pokazatelj

na{e razvitosti. Ve~ kot polovica (53%) evropskih dru`in `ivi v enodru`inskih hi{ah. To

povpre~je pa zopet skriva opazno razliko med dr`avami. Enodru`inske hi{e prevladu-

jejo na Irskem, v Veliki Britaniji in Belgiji, v nasprotju z Nem~ijo, [panijo, Italijo in v

manj{i meri tudi z Gr~ijo, kjer dru`ine prete`no prebivajo v stanovanjih. Kar 77% ljudi,

je tudi lastnikov hi{, v katerih prebivajo, medtem ko je stanovanjskih lastnikov le 38%.

Mo`nosti za pridobitev lastni{tva se zbolj{ujejo z leti, prihranki, dedovanjem itd. Pogo-

sto se pari z rastjo dru`ine odlo~ijo za nakup lastne hi{e, pogosto so lastniki tudi starej{i

pari, medtem ko se samski ljudje odlo~ajo za stanovanja. Ve~ kot 90% evropskih dru`in

ima osnovno udobje pri svoji nastanitvi: kopalnico ali prho, notranje strani{~e in teko~o

toplo vodo. Tudi tukaj pa se razmere znotraj evropskih dr`av razlikujejo. Tako kar 18%

dru`in v Gr~iji in 24% dru`in na Portugalskem nima teko~e tople vode. V obeh omenje-

nih dr`avah imajo tudi najni`je povpre~no {tevilo sob na osebo.

II. VRSTE STANOVANJ

V dr`avah EU poznajo tri oblike stanovanjskih sektorjev, in sicer: sektor lastni{kih sta-

novanj, sektor privatnih stanodajalcev in sektor dru`benih stanovanj.

1. Sektor lastni{kih stanovanj, ki zajema stanovanja, v katerih `ivijo njihovi lastniki,

predstavlja najve~ji dele` v {tirinajstih dr`avah ~lanicah in pokriva 56% stanovanj v EU.

Velika Britanija je, npr., zlasti od leta 1980 dalje, krepko podpirala lastni{ki sektor. Por-

tugalska, [panija in Gr~ija imajo posebno visok dele` lastni{kih stanovanj, povezan s

tradicijo podpore lastnikom. Irska, Italija, Belgija, Finska in Luksemburg predstavljajo
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raznoliko skupino dr`av, ki jih ozna~uje visok dele` lastni{kih stanovanj. Najpogostej{a

oblika pomo~i temu sektorju so dav~ne olaj{ave pri pla~evanju hipote~nih posojil, ~e-

prav prihaja v nekaterih dr`avah do zmanj{evanja. Ponekod zagotavljajo to~no dolo~e-

no pomo~ v obliki dodatne podpore za prve kupce ali pa podporo za nakup mestnih

oz. ob~inskih stanovanj. Socialni problemi se bodo zelo verjetno pove~ali s {irjenjem

oz. rastjo te oblike lastni{tva. Obstoje~i splo{ni problemi tega sektorja se ka`ejo kot sla-

bo prilagojene stanovanjske enote za rasto~e {tevilo starej{ih lastnikov stanovanj, nizka

raven vzdr`evanja ({e posebno med lastniki z ni`jimi dohodki), rast dolgov pri hipo-

te~nih posojilih in zaseg lastnine v severozahodni Evropi, {e posebno v Veliki Britaniji

na Finskem, ter rasto~e {tevilo lastni{kih dru`in, kjer je zaradi lo~itev pri{lo do potreb

po kratkoro~nem najemanju stanovanj.

2. Sektor privatnih stanodajalcev je v upadanju `e od leta 1990, vendar {e vedno po-

kriva pribli`no petino dru`in EU. Govorimo tudi o komercialnih ali pa pridobitnih sta-

novanjih, najnovej{a slovenska zakonodaja pa ga ozna~uje kot profitno stanovanje.

Obseg tega sektorja se ka`e predvsem v ve~jih oz. glavnih mestih. Njegov sicer{nji upad

pa je mogo~e pripisati nadzoru najemnin, programom ru{enja in podpori drugim last-

ni{kim sektorjem. Upad je bil najbolj opazen v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, kjer

so bile kontrole najemnin izjemno stroge, pa tudi v drugih dr`avah - z izjemo Gr~ije,

Francije in Nem~ije. V Nem~iji je bil ta sektor pred letom 1989 najve~ji med sodobnimi

evropskimi stanovanjskimi sistemi. Nem~ija je izstopala z vzdr`evanjem zelo kakovost-

nega privatnega stanodajalskega sektorja po zaslugi razmeroma velikodu{ne finan~ne

podpore. Kakorkoli `e, v nekaterih mediteranskih dr`avah je nadzor nad najemninami

v upadanju in sektor ka`e znake o`ivljanja v polovici dr`av ~lanic EU. Skupni problemi

tega sektorja se ka`ejo v slabi kakovosti stanovanj, v katerih `ivijo starej{a gospodinjs-

tva z ni`jimi dohodki, v nizkokakovostnih stanovanjskih enotah `ivijo tudi gospodinjs-

tva mladih, ki so zaradi razli~nih vzrokov zapustili star{e, ter v revnej{ih gospodinjstvih,

ki si ne morejo privo{~iti lastni{kih stanovanj, obenem pa ne morejo pridobiti vstopa v

sektor socialnih stanovanj. Trenutni emigranti, etni~ne manj{ine in iskalci azila so

obi~ajno disproporcionalno nastanjeni v omenjenen sektorju.

3. Sektor dru`benih stanovanj prav tako pokriva nastanitev pribli`no petine dru`in v

EU. Zna~ilno je, da so lastniki teh stanovanj stanovanjska zdru`enja, zadruge ali ob~in-

ske stanovanjske dru`be. Preskrba z dru`benimi stanovanji se je za~ela na [vedskem,

Danskem, v Avstriji, Nem~iji, Franciji, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji v za~etku

tega stoletja. Sektor se je opazno {iril med leti 1950 in 1980. Zanimivo je, da tega sektorja

v Gr~iji sploh ni, ker dr`ava za re{evanje stanovanjskih problemov raje uporablja sub-

vencioniranje posojil in dav~ne olaj{ave. Nizek je tudi dele` socialnih stanovanj v Italiji,

Belgji, Luksemburgu na Finskem in Irskem. Neposredno lastni{tvo lokalnih oblasti je
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prevladujo~e samo v Avstriji, Veliki Britaniji in na Irskem. Zna~ilno je tudi, da je omenje-

ni sektor podprt s subvencioniranjem obresti, z izjemo Velike Britanije, kjer uporabljajo

povratne subvencije na podro~ju lokalnih oblasti in enkratne kapitalske subvencije na

manj{em podro~ju stanovanjskih zdru`enj. Nadzor nad lastniki socialnih stanovanj vr{i-

jo lokalne oblasti, z izjemo Velike Britanije, kjer so stanovanjska zdru`enja pod nadzo-

rom vladnih slu`b. Padec investicij v pre{njem desetletju je povzro~il tudi upad omenje-

nega sektorja. V Veliki Britaniji in na Irskem so bili najemniki dele`ni finan~nih spod-

bud, ki so jim omogo~ile odkup ob~inskih stanovanj. Samo v Nem~iji in na Irskem je

pri{lo do obnovljene prioritete investicij v socialna stanovanja v zadnjem desetletju.

Premiki od investiranja k osebnim subvencijam se odra`ajo v rasti gospodinjskih do-

klad, kar spodbuja zaposlene k zapu{~anju tega sektorja v begu pred pastjo rev{~ine.

Nekatere od prora~unskih omejitev bodo lahko samo za~asne, ob prizadevanju dr`av

za dosego meril o konvergenci iz Maastrichta. Toda v Veliki Britaniji, na Nizozemskem

in [vedskem gre za temeljno prestrukturiranje sektorja socialnih stanovanj, kar je delo-

ma odraz ideolo{kih premikov in tudi rasto~e povezave sektorja z socialno izlo~itvijo.

To {e posebej velja za dr`ave, kjer je sektor velik in pokriva nastanitev ve~jega {tevila

revnih, vklju~no z nezaposlenimi, dru`inami z enim star{em, etni~nimi skupinami in

emigranti. Vsekakor je pomembno, da sektorju socialnih stanovanj ne pripisujemo kriv-

de za socialne in ekonomske probleme dru`in, ki so nastanjene v njem. Med dose`ke

sektorja lahko {tejemo ve~ sodelovanja s strani stanovalcev pri upravljanju stanovanj,

ve~ji poudarek pri nastanitvi brezdomcev ob razvoju pravi~nej{ih sistemov razporedi-

tve, nove prioritete in sredstva namenjena nastanitvi starej{ih, invalidnih in drugih sku-

pin ljudi s posebnimi potrebami, izbolj{anje uprave in osebja itd.

V dr`avah Evropske unije poznajo naslednje opredelitve socialno najemnega stano-

vanja (SNS) :

• BELGIJA: SNS so stanovanja, ki jih gradijo ali imajo v lasti javne institucije in jih odda-

jajo v najem ljudem s skromnim dohodkom (upravi~enim do socialne podpore).

• DANSKA: SNS oddajajo nepridobitne stanovanjske dru`be ali zdru`enja, ki jih prizna

ministrstvo za stanovanje in gradnjo. Prejemajo javne dotacije. Vsota najemnine in

javnih dotacij se mora ra~unovodsko izravnavati.

• NEM^IJA: SNS so stanovanja, zgrajena v letu 1949 ali po njem, ki so bila podprta s fi-

nan~nimi viri za socialno stanovanje.

• FRANCIJA: Razlika med SNS in zasebnim najemnim stanovanjem izhaja iz statusa last-

nika. SNS so stanovanja, ki so v lasti HLM (dru`ba z me{ano ekonomijo), organizacij,

ki jih finacira SCIC, dr`ave itd. Stanovanja so subvencionirana.
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• ITALIJA: SNS se od zasebnih najemnih stanovanj ne lo~ijo po najemni pogodbi, am-

pak po merilih izbire najemnika. Zasebni lastniki oddajajo stanovanja prosto, javna

podjetja pa najemnike izbirajo po socialnih merilih.

• NIZOZEMSKA: SNS so subvencionirana, razmeroma poceni najemna stanovanja, ki

jih gradijo in oddajajo stanovanjska zdru`enja ali mestne oblasti.

• VELIKA BRITANIJA: V socialni najemni sektor sodijo stanovanja, ki jih oddajajo lokal-

ne oblasti, stanovanjska zdru`enja in nove mestne korporacije.

• PORTUGALSKA: SNS so stanovanja, ki jih pridobiva in upravlja centralna ali lokalna

oblast ali nepridobitna zdru`enja, s fiksno najemnino, skladno velikosti in dohodkom

gospodinjstva ter po ceni, ki je ni`ja od tr`ne.

• GR^IJA in [PANIJA te opredelitve ne navajata neposredno (MHPPE, 1992a: 114 - 116).

III. OSNOVNI TRENDI

Kljub razlikam v pristopu k stanovanjski politiki, v evropskih dr`avah `e dolgo ~asa

prevladuje spoznanje, da je kakovostno in dostopno stanovanje osrednjega pomena za

dosego socialne kohezije. Ne nazadnje to dokazuje sprejetje Habitat Agende na konfe-

renci Zdru`enih narodov v Istanbulu, leta 1996, ratificiranje Konvencije ZN o ekonom-

skih, socialnih in kulturnih pravicah (ki jo je ratificirala tudi Slovenija), Resolucija

Evropskega parlamenta o socialnih vidikih stanovanj (16/6/97 EU: 597IP0088) in Ured-

ba Sveta EU (EEC No.1365/75 of 26 May 1975, Article 2). Kljub temu pa se stanovanjska

politika in problematika re{ujeta na nacionalni ravni, saj Evropska unija nima neposred-

nih pristojnosti na tem podro~ju.

Ko gre za stanovanjsko politiko, lahko dr`ave primerjalno razdelimo na dve skupini:

1. Nordijske dr`ave : [vedska, Danska, Norve{ka, Finska in Islandija. Te dr`ave imajo

podobne poglede na socialno politiko, podoben stanovanjski sklad in politi~na na~ela -

~etudi v~asih zelo razli~na politi~na sredstva.

2. Druge evropske dr`ave : Nem~ija, Avstrija, Francija, Nizozemska, Velika Britanija in

Irska. Znotraj teh lahko govorimo o podskupini anglo-saksoskih dr`av s poudarkom na

deregulaciji in podskupini severnih kontinentalnih dr`av z ve~jim poudarkom na dr-

`avni organizaciji trgov. Obe podskupini imata mo~no tradicijo v stanovanjski politiki,

ki deluje v prid skupni blaginji.

V skoraj vseh omenjenih dr`avah imajo dalj{o zgodovino subvencij, uredb in dav~nih

olaj{av pri stanovanjski problematiki. Vsi ti ukrepi izra`ajo namen pove~ati investicije,

dostopnost stanovanj in zagotoviti enakost pri obravnavanju stanovanjskih vpra{anj z

drugimi investicijami. Na splo{no gre za dva pristopa in oz. skupini dr`av glede re{eva-
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nja stanovanjske problematike. V prvi so tiste, kjer neposredne subvencije predstavljajo

pravilo (te so povezane z posebnim obsegom stanovanjskih financ in osredoto~anju k

investicijam v stanovanjske kvote) in te`ijo k vzpostavitvi nevtralnosti med posestniki.

V drugi skupini pa zagotavljajo neposredne subvencije in javna posojila za socialna sta-

novanja ter poseben obseg financ za lastni{ka stanovanja, vendar pri tem ne posku{ajo

uveljaviti formalne nevtralnosti med posestniki. Splo{na deregulacija finan~nih trgov je

pripeljala do zmanj{anja oz.- v ve~ini dr`av - do odprave ugodnosti, povezanih z poseb-

nim obsegom financ. Izjemi sta Nem~ija in v ve~ji meri Avstrija, kjer Bausparkassen {e

vedno igra va`no vlogo pri stanovanjskem investiranju. Najve~ji vpliv na investiranje se

ka`e v zmanj{anju razpolo`ljivih neposrednih subvencij. Obseg le-teh se je v ve~ini dr-

`av zmanj{al, pove~ale so se omejitve, ki `elijo subvecije usmeriti v to~no dolo~ene sta-

novanjske investicije. V letu 1995 so bile subvencije za razvoj in nove gradnje {e dostop-

ne na Islandiji, [vedski, v Franciji, Norve{ki in {e posebej v Avstriji. Nekoliko izjemni

polo`aj Avstrije in Nem~ije je posledica njunega opaznega pomanjkanja stanovanj in

obse`ne mase starih neprenovljenih stanovanj.

IV. KREDITNI POGOJI, SUBVENCIJE IN DAV^NE OLAJ[AVE

Realna letna obrestna mera za stanovanjske kredite po komercialnih pogojih v EU se

je leta 1994 gibala od 5,1% v Gr~iji do 9,6% na Portugalskem. Razmeroma nizko obrest-

no mero sta imeli tudi Nizozemska 5,3% in Velika Britanija 5,6%. Sledijo jim Nem~ija

6,5%, Danska 7,7%, Irska 8,2%, Belgija 8,3% ter [panija in Francija 8,7%. Za primerjavo

navedimo, da je slovenski kreditojemalec, ki je leta 1994 najel najugodnej{i kredit pri

poslovni banki (12% obrestna mera), moral tega vrniti v vi{ini 220% sposojenega zne-

ska, nizozemski pa le 148 %. Kreditojemalci, ki so dobili posojilo od Stanovanjskega

Sklada RS po 3% obrestni meri pa bodo vrnili 125% najetega zneska.

Najpomembnej{i vir stanovanjskih posojil v evropskih dr`avah in ZDA predstavljajo

hipotekarne obveznice, katerih vrednost je za 5 do 20 to~k vi{ja od primerljivih dr`avnih

obveznic in so ponavadi manj podvr`ene tveganju kot ban~ne obveznice. Poleg po-

slovnih bank in hranilnic pa so dr`avljanom EU na voljo tudi specializirane stanovanj-

ske hranilnice, ki jih subvencionira dr`ava. Kot re~eno, poznajo skoraj vse dr`ave tak-

{no ali druga~no obliko subvencioniranja in dav~nih olaj{av za re{evanje stanovanjske-

ga problema. Spodnja tabela prikazuje, kak{ne vrste enih in drugih poznajo v posamez-

nih dr`avah.
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Tabela 1: Splo{ne subvencije

dr`ava subvencioniranje obresti oprostitev davka na hipoteko

[vedska da, v vseh sektorjih
30% za lastnike, ki `ivijo v svojih
stanovanjih

Danska da, v dru`benem sektorju najni`ja mejna dav~na stopnja

Norve{ka ne
28% za lastnike, ki `ivijo v svojih
stanovanjih

Finska da
28%, 30% za tiste, ki kupujejo
prvi~

Islandija da ne

Nem~ija
posojila z nizkimi obrestnimi
merami za izbolj{ave in dru`be-
na stanovanja

ne, vendar zmanj{anje davka za
1.500 DEM na otroka

Avstrija da
odbitek do najve~ 20.000 ATS
letno, na podlagi premo`enja

Francija da omejena

Nizozemska ne
popoln odbitek od mejne
dav~ne stopnje (za tiste, ki `ivijo
v svojih stanovanjih)

Velika Britanija ne
15% do £ 30.000 za tiste, ki `ivi-
jo v svojih stanovanjih
polna olaj{ava za posestnike

Irska ne 48%, hitro pada

Omenili smo tudi, da je v Evropi opazen splo{ni trend preusmeritve splo{nega sub-

vencioniranja k ciljnim pomo~em v obliki dohodkovne podpore dolo~enim skupinam

ljudi, oblikam investicij in podro~jem. Spodnja tabela ka`e, da vse dr`ave iz vzorca pris-

pevajo tudi k dohodku posameznika.

Tabela 2: Ciljno subvencioniranje

dr`ava oseb podro~ij
zaradi dolo~e-
nih okoli{~in

dotacije

[vedska da da da da

Danska da da da
da, vendar
omejene

Norve{ka da da da da
Finska da ne ne ne

Nem~ija da da da
zni`ana pla~ila
v najemnem
sektorju

Avstrija da da da da
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dr`ava oseb podro~ij
zaradi dolo~e-
nih okoli{~in

dotacije

Francija da neznano neznano
da,
za izbolj{ave

Nizozemska da da da da

Velika Britanija da da
da, vendar le
do dolo~enega
zneska

Irska da neznano neznano da,

Postopki za alokacijo teh sredstev so ponavadi zelo natan~ni in pu{~ajo le malo ma-

nevrskega prostora. Izlo~imo lahko tri poglavitne ravni, na katerih se vr{ijo:

1) nacionalna ali regionalna raven (Nem~ija, Belgija, Francija, Italija, Luksemburg),

2) lokalna raven, kjer se sredstva razporejajo po navodilih zveznih institucij (Velika

Britanija, Irska, Danska) in

3) lokalna raven, brez usmerjanja s strani dr`ave (Nizozemska).

V veliki ve~ini primerov igra lokalna raven klju~no vlogo. V nekaterih primerih si po-

stavljajo lokalne skupnosti celo svoje lastne alokacijske politike. Razen v Franciji in Itali-

ji zvezne oblasti prena{ajo svoje pristojnosti lokalnim, tako da te odlo~ajo o formulaciji,

implementaciji in nadzoru sredstev in so za ciljne skupine glavni porok za dostopnost

dru`benih stanovanj.

V. PROBLEMATIKA MLADIH DRU@IN

Pojem "mlada dru`ina" je povezan predvsem z na{o polpreteklo stanovanjsko politi-

ko iz osemdesetih in devetdesetih let. V dr`avah EU ga ne uporabljajo pogosto. Ko pa

`e nastopa, se pojavlja le kot ena izmed kategorij ljudi s posebnimi stanovanjskimi po-

trebami in se, za razliko od na{ih standardov, ne nana{a na skupnost dveh star{ev in

otrok, temve~ na vsaj enega star{a z najmanj enim otrokom. To opozorilo je potrebno

predvsem zato, ker definicija, ki jo pri dodeljevanju ugodnej{ih posojil mladim dru`i-

nam uporabljamo v Sloveniji, diskriminira enoroditeljske dru`ine, ki so se tudi v EU iz-

kazale za enega izmed najob~utljivej{ih segmentov dru`be. V zvezi z re{evanjem prob-

lema mladih dru`in se bolj pogosto uporabljata splo{nej{a termina "mladi iskalci stano-

vanja" ali "iskalci prvega stanovanja" (First-time buyers).

Posebne subvencije, namenjene dru`benim stanovanjem za mlade dru`ine, pozna-

jo le na [vedskem, v Avstriji, Nem~iji in na Danskem, enake subvencije za starej{e in
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hendikepirane pa v skoraj vseh dr`aveh EU. Med lastniki stanovanj so mladi dele`ni

posebne podpore le na Finskem in v [paniji

Rezultati ob{irne raziskave, ki so jo leta 1989 opravili pod okriljem Evropske fondaci-

je za izbolj{anje `ivljenjskih in delovnih pogojev, so pokazali, da se ve~ina mladih v EU,

predvsem po zaslugi dru`ine, a tudi lokalnih skupnosti in {ir{e dru`be, osamosvoji brez

resnih te`av. Kljub temu pa obstaja tudi precej{nje {tevilo tistih, ki te podpore nimajo.

Med najpomembnej{e dejavnike, za katere v EU menijo, da bodo tudi v prihodnje gene-

rirali stanovanjske probleme mladih, sodita 1) evropski integracijski procesi, oziroma

pove~ana geografska fleksibilnost delovne sile, ki je ne spremlja fleksibilnost urbanih

stanovanjskih trgov in 2) sprememba v tradicionalnem odnosu do dru`ine. Vse manj je

namre~ mladih, ki re{itev svojih stanovanjskih stisk i{~ejo v okviru {ir{e dru`ine in tudi

vse manj tistih, ki bi jih sku{ali re{iti z osnovanjem svoje dru`ine. Ta problem je {e po-

sebno prisoten v sredozemskem delu Evrope (Gr~ija, Portugalska, Italija), kjer se dr`a-

va razbremenjuje na ra~un raz{irjenih dru`in (skupnega bivanja ve~ generacij), ker so te

vse manj sposobne nositi socialna bremena, kakr{na so nezaposlenost, (starostna) one-

moglost in streha nad glavo. Poleg tega je za ju`no Evropo nasploh zna~ilno, da imajo

mlada gospodinjstva zelo te`ak ali celo popolnoma nemogo~ dostop do dru`benih sta-

novanj. Nobenega dvoma tudi ni, da dohodek, zaposlitev in stanovanjski dejavniki, ~e

jih pove`emo, odlo~ilno vplivajo na osamosvojitev mladih, zato lahko pri~akujemo, da

bo ta problem v prihodnjih letih vse huj{i.

Za slovenske razmere je zanimiva tudi primerjava s skupino dr`av, ki so imele razme-

roma velik dele` dru`benega stanovanjskega sektorja, a so ga s privatizacijo spremenile

v lastni{kega (home-ownership). To so Velika Britanija, Irska, Francija in Nem~ija. Pri-

vatizacija je zmanj{ala mo`nosti za fleksibinej{o alokacijo stanovanjskih sredstev in iz-

kazalo se je, da je imel ta ukrep zelo negativne posledice ravno za mlade ljudi, {e poseb-

no samske, ki v ve~ini primerov nimajo dostopa do hipotekarnih finan~nih in{titucij in

so zaradi tega prisiljeni `iveti s star{i.

VI. ZAKLJU^EK

Da bi navedene podatke la`je primerjali s stanjem v Sloveniji, naj na koncu {e enkrat

poudarimo, da je, kljub trendu upadanja splo{nih podpor, njihov dele` v EU {e vedno

veliko ve~ji kot v Sloveniji. Pomo~ iz javnih sredstev dobiva kar 23% gospodinjstev, ki

`ivijo v najetih stanovanjih in 3% lastnikov stanovanj v EU. Ta je najvi{ja v razvitih dr`a-

vah, kjer so najemna stanovanja ponavadi v lasti lokalnih skupnosti. Tako v Veliki Brita-

niji in na Danskem tak{no podporo prejema 56% in 47% gospodinjstev, v ju`noevrop-
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skih dr`avah pa najve~ do 3%. Da bi poudarili razliko v funkciji, ki jo opravlja ta stano-

vanjski sektor, smo v analizi termin "social housing" namenoma prevajali kot "dru`bena

stanovanja" ne pa kot "socialna stanovanja", ki se pri nas nana{a predvsem na najbolj

ogro`en socialni sloj prebivalstva.

V zvezi s slednjim bi bilo dobro opozoriti tudi na dejstvo, da stanovanjska problemati-

ka "mladih dru`in", po katerih je med drugim spra{eval naro~nik analize, v EU ne pred-

stavljajo hudega socialnega problema. Klju~na beseda, ki se navezuje na socialno prob-

lematiko, dru`beno izklju~evanje in pravico do bivanja kot eno temeljnih ~lovekovih

pravic, je brezdomstvo. Temu so sicer izpostavljeni tudi mladi (predvsem samski, iz

ni`jih slojev, ki se `elijo osamosvojiti, ne da bi si ustvarili dru`ino), vendar je glavnina te

problematike povezana z imigranti. Po ocenah Generalnega direktorata Evropske unije

za raziskave je bilo leta 1993 v EU najmanj 2,5 milijona brezdomnih gospodinjstev in

vsaj 3,5 miliona imigrantov, ki so prebivali v (ilegalnih) barakah, {otorih ali avtomobil-

skih prikolicah. Ocenjujejo tudi, da sta ravno brezdomstvo in nara{~ajo~a koncentracija

revnih gospodinjstev v revnih soseskah najbolj o~itna posledica nesposobnosti evrop-

skih stanovanjskih politik, da se spoprimejo z dru`benimi in ekonomskimi sprememba-

mi, s katerimi se soo~a Evropa.
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Pre`ivninski sklad*

Dru`ina; Socialno varstvo; Dol`nost pre`ivljanja

I. UVOD

Pravica otrok do pre`ivnine izhaja iz {tevilnih mednarodnih in doma~ih pravnih ak-

tov. Konvencija zdru`enih narodov o otrokovih pravicah (Ur.l. SFRJ, Mednarodne po-

godbe, {t. 15/90; ~lena 18. in 27.) tako dolo~a odgovornost star{ev za otrokovo vzgojo,

razvoj in zagotavljanje `ivljenjskih pogojev v skladu s svojimi sposobnostmi in gmotni-

mi zmo`nostmi, Mednarodni pakt o dr`avljanskih in politi~nih pravicah (Ur.l. RS

{t.35/92; ~len 24.) pa vsem otrokom, ne glede na njihovo rojstvo v zakonski zvezi ali iz-

ven nje, zagotavlja pravico, da mu dru`ina, dru`ba in dr`ava zagotavljajo varstvo.

Splo{ni pravni okvir pre`ivninskih obveznosti v Republiki Sloveniji zagotavlja Ustava

RS (~leni 53., 54. in 56.), podrobneje pa je urejena v Zakonu o zakonski zvezi in dru`in-

skih razmerjih (ZZZDR, Ur.l. SRS, 14-634/89; poglavji 8 in 9). Splo{na ocena normativ-

ne ureditve pre`ivljanja otrok je sicer dobra (Gabrilo, 1996), vendar strokovnjaki opo-

zarjajo, da se ta ocena nana{a predvsem na otroke, rojene v zakonski zvezi, in tiste, ka-

terih o~etovstvo o~etje prostovoljno priznajo (ibid. 143). ^e bi bilo nekatere zakonske

pomanjkljivosti, ki nezakonske otroke postavljajo v neenakopraven polo`aj, {e mo-

go~e omiliti s sodno prakso, pa so primeri, ko otroci kot pre`ivninski upravi~enci osta-

nejo brez pre`ivnine zaradi nezmo`nosti zavezanca, da bi pla~evali pre`ivnino ali zato,

ker nimajo za izvr{bo primernega premo`enja, resni~no zaskrbljujo~i. V takem primeru

bi skrbniku morala pomagati dr`ava (ibid. 144).

II. MO@NE RE[ITVE

S podobnim problemom se spopadajo tudi drugod po Evropi, zato je Ministrski svet

Sveta Evrope 4. februarja 1982 sprejel priporo~ilo (Priporo~ilo Sveta Evrope {t. R(82)2),

naj 1) dr`ave ~lanice sprejmejo sistem predujmov na pre`ivnino za otroka, kadar dol`nik

ne izpolni svoje obveznosti in 2) okrepijo na~ine za povrnitev predujmov od dol`nika, ki

`ivi v drugi dr`avi. V dodatku k temu priporo~ilu so navedeni nekateri minimalni skupni
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elementi, ki naj se jih dr`ijo v vseh dr`avah ~lanicah (npr. da so do nadomestila pre`ivni-

ne s strani dr`ave upravi~eni vsi otroci do konca {oloobvezne dobe, ki jim pre`ivninski

zavezanci ne pla~ujejo pre`ivnine, ~e je ta izterljiva s prisilnim postopkom), vendar je po-

sameznim dr`avam prepu{~eno, da vzpostavijo sisteme, ki so skladni z njihovo pravno

ureditvijo. Nekatere so za ta namen ustanovile posebne dru`inske sklade (npr. Avstrija,

Francija in Liechtenstein), drugod pa se ta sredstva izpla~ujejo kar iz prora~unskih sred-

stev namenjenih socialni varnosti (npr. v Nem~iji in na [vedskem).

Glede na to, da je bil v zakonodajni postopek dr`avnega zbora pravkar uvr{~en Pred-

log zakona o star{evstvu in dru`inskih prejemkih (ZSDP, Poro~evalec 52/98), ki ne

predvideva ustanovitve pre`ivninskega ali dru`inskega sklada, bi kazalo razmisliti o

uvrstitvi nadomestila pre`ivnine med dru`inske prejemke. Predlog omenjenega zako-

na sicer predvideva 10% povi{anje otro{kih dodatkov in vi{ji zgornji pogoj za enorodi-

teljske dru`ine (100%), vendar omenjena re{itev ne re{uje problema, ki smo ga opisali

zgoraj, saj vi{ina na ta na~in prejetih sredstev ni ustrezno nadomestilo za pre`ivnino.

Poleg tega omenjena re{itev tudi ne zagotavlja enakega varstva otrokom, ki `ivijo pri

drugih skrbnikih, in sirotam, ~eprav so po omenjenih mednarodnih pogodbah, h kate-

rim je pristopila Slovenija, tudi njim zagotovljene enake pravice. Za ta namen bi bilo

smotrno podrobneje preu~iti predvsem {vedski in nem{ki model. Tak{no re{itev pred-

laga tudi slovenski varuh ~lovekovih pravic (Poro~evalec, 39/98).

III. OSNOVNE ZNA^ILNOSTI [VEDSKEGA MODELA

Kot primer, ki ponuja najbolj celovito in hkrati razmeroma preprosto re{itev proble-

ma, si oglejmo {vedski model;

Temeljni princip tega modela je, da mora star{, ki ne `ivi s svojim otrokom, zanj pla~e-

vati pre`ivnino osebi, ki zanj skrbi. Podobno kot v Sloveniji se lahko star{a sama dogo-

vorita, kako visoka bo ta pre`ivnina, druga~e o zadevi odlo~i sodi{~e. V skladu z zako-

nom o pre`ivnini (Maintenance Support Act, 1996:1030) lahko urad za socialno varnost

izpla~a nadomestilo pre`ivnine, ~e:

• zavezanec ne pla~uje pre`ivnine ali ~e pla~uje prenizko,

• se ne ve, kdo je o~e,

• je drugi star{ mrtev in otrok ne prejema nobene {vedske otro{ke pokojnine,

• otroka posvoji samska oseba.

Ko je vi{ina nadomestila dolo~ena, jo mora zavezanec mese~no izpla~evati osebi, ki

skrbi za otroka vse do njegovega osemnajstega leta. Vendar je, tako kot v Sloveniji,
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upravi~enec do pre`ivnine vedno otrok (Berden, 1998), zato jo po osemnajstem letu za-

koniti zastopnik izgubi.

Najvi{ja vsota, ki jo, v primeru, da zavezanec ne pla~uje pre`ivnine, krije urad za so-

cialno varstvo, zna{a polovico pri~akovanih povpre~nih stro{kov na otroka glede na

otro{ki dodatek. To je trenutno 1.173 SEK (cca. 23.900 SIT) ali manj, ~e zavezanec

pla~uje del pre`ivnine. V primeru, da pre`ivnino pla~uje urad, mu mora zavezanec po-

ravnati nastale stro{ke. Vi{ina popla~ila je odvisna od dobi~ka zavezanca in {tevila

otrok, za katere mora pla~evati pre`ivnino. Znesek dobimo tako, da od letnih dohod-

kov od{tejemo 24.000 SEK, potem pa razliko pomno`imo z odstotkom glede na nasled-

njo tabelo:

1 otrok 10 %

2 otroka 6,25%

3 otroci 5,00%

4 otroci 4,00%

5 otrok 3,40%

6 otrok 3,00%

7 otrok 2,71 %

8 otrok 2,50%

Primer:

Zavezanec ima dva otroka. Njegovi letni dohodki zna{ajo 168.000 SEK. Od zneska

od{tejemo 24.000 SEK. Razliko 144.000 SEK mno`imo s 6,25%.

144.000 SEK x 6,25% = 9.000 SEK letno

oziroma 750 SEK mese~no

Zavezanec mora uradu za socialno varstvo povrniti 1.500 SEK.

^e zavezanec ne izpolni svoje obveznosti in ne povrne stro{kov, mora urad za social-

no varstvo nemudoma storiti vse za izterjavo dolga. Izvr{bi podle`e po dveh mesecih. V

zvezi s slednjim bi kazalo pripomniti, da je po novem zakonu o izvr{bi in zavarovanju

(ZIZ, Ur.l.RS, {t. 51/98, ~l. 102) mogo~e pose~i v pla~o, pokojnino, nadomestilo pla~e,

od{kodnino iz naslova izgube ali zmanj{anja delovne sposobnosti, prejemke iz naslova

za~asne brezposelnosti ter pla~ila za delo obsojencev v kazenskih zavodih tako, da

dol`niku ostane najmanj znesek v vi{ini dveh tretjin zajam~ene pla~e, na prejemke voj-

nih in mirovnih voja{kih invalidov pa do polovice teh prejemkov. Te terjatve imajo

prednost pri popla~ilu (ibid., ~l.197). Tudi v drugih primerljivih dr`avah (Avstrija, Lich-

tenstein, Nem~ija) morajo dolg izterjati ustrezne dr`avne institucije.
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IV. OSNOVNE ZNA^ILNOSTI NEM[KEGA MODELA

Tudi v Nem~iji je upravi~enec do pre`ivnine otrok. Pravico do predujma na pre`ivni-

no pa ima tisti,

• ki {e ni dopolnil 12 leta starosti,

• ki `ivi pri neporo~enem, ovdovelem ali lo~enem star{u ali pa pri star{u, ki je trajno

lo~en od svojega zakonskega partnerja in

• ki ne prejema pre`ivnine (je ne prejema redno) ali pa prejema "pre`ivnino za sirote".

Pravico do predujma pre`ivnine imajo tudi tujci, ~e imajo oni ali pa star{, s katerim `i-

vijo, pravico do bivanja v dr`avi.

Pre`ivnine se pla~ujejo mese~no, glede na vi{ino neto prihodkov zavezanca.

0 - 5 let 6 - 11 let

do 2400* 349 424

2400 - 2700 374 454

2700 - 3100 398 484

3100 - 3500 423 514

3500 - 3900 447 543

3900 - 4300 471 570

4300 - 4700 496 603

4700 - 5100 524 636

5100 - 5800 559 679

5800 - 6500 594 721

6500 - 7100 629 764

7200 - 8000 664 806

nad 8000 odvisno od posameznega primera

(Düsseldorfer Tabelle, Stand 1.7.1998)

*zneski so v DEM; usklajujejo se na vsaki dve leti in se nana{ajo na mater z dvema

otrokoma.

Predujme na pre`ivnine pla~uje nem{ka zveza in de`ele, po na~elu 50:50%. Vsaka je

pristojna za izterjavo svoje polovice, tisto polovico, ki so jo izterjale de`ele, pa je treba

prenesti nazaj v zvezni prora~un.
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V. OMEJITVE PRAVICE DO NADOMESTILA PRE@IVNINE

Pravica do nadomestila pre`ivnine praviloma ni vezana na dr`avljanstvo, temve~ na

stalno prebivali{~e star{a, s katerim `ivi otrok ([vedska) ali pa na njegovo pravico do bi-

vanja v dr`avi (Nem~ija). Na [vedskem je zgornja starostna meja 20 let (~e se otrok {o-

la), v Nem~iji pa se nadomestilo pla~uje za najve~ skupno 72 mesecev do 12 leta staro-

sti. Poleg tega obstajajo {e nekatere druge omejitve; nadomestila, denimo, ne morejo

prejemati matere, ki brez razloga zavra~ajo ugotavljanje o~etovstva, pravni zastopniki

upravi~enca, ki `ivijo v tujini, prav tako do nje niso upravi~eni otroci, ki `e prejemajo

pokojnino po mrtvem star{u ali ~e star{a `ivita skupaj, ~e je zavezanec svoje obveznosti

`e poravnal itd.

VI. PRAKTI^NI PROBLEMI

Pri uveljavljanju pre`ivninskih pravic prihaja do {tevilnih te`av. Dosti je primerov, ko

o~etje spremenijo kraj bivanja, ne da bi pustili nov naslov. Tako nastanejo zastoji pri

vro~anju zahtevkov in to`b. Nem{ki strokovnjaki ugotavljajo, da je pogosto te`ko ugo-

toviti realno vi{ino dohodkov oziroma premo`enja zavezanca (Rudlowski & Lang,

1998). Pri tem je moramo povedati, da je pre`ivninska pravica podvr`ena zastaralnemu

roku {tirih let. Ker se s podobnimi problemi sre~ujemo tudi pri nas, si je zanimivo ogle-

dati predlog sistemske spremembe v Veliki Britaniji (Green Paper, 1998), ki naj bi od-

pravil omenjene te`ave (ve~ o tem glej v Dodatku k nalogi).

VII. PRI^AKOVANI STRO[KI

Glede na to, da je po zadnjih podatkih ministrstva za delo dru`ino in socialne zadeve

v RS pribli`no 38.000 upravi~encev do pre`ivnine, da je povpre~na pre`ivnina v letu

1996 zna{ala 12.175 tolarjev mese~no in da po nekaterih neuradnih ocenah pribli`no

tretjina zavezancev ne pla~uje svojih obveznosti, bi lahko ocenili, da bi ob pribl. 15%

trendu rasti letno mese~ni izdatek za nadomestilo pre`ivnine v letu 1998 (~e bi bila ta

enaka povpre~ni pre`ivnini) zna{al pribli`no 202 mio. SIT mese~no. Vendar je to maksi-

malna, morda prenapeta ocena! ^e bi v zakon vnesli dolo~ene omejitve, npr. starostno

(v celotno {tevilo upravi~encev so zdaj v{teti tudi vsi, ki redno {tudirajo) ali odbitek v vi-

{ini otro{kega dodatka, bi bil ta znesek bistveno manj{i.
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VIII.ZAKLJU^EK

Glede na svojo splo{no naravnanost in glede na mednarodne pogodbe, katerih so-

podpisnica je tudi Republika Slovenija, bi bilo nadomestila pre`ivnine smotrno uvrstiti

med pravice do dru`inskih prejemkov. ^e bi to pravico `eleli urediti z novim zakonom

o star{evstvu in dru`inskih prejemkih, bi se kazalo zgledovati po modelu dr`av, kjer na-

domestila pre`ivnine ne pla~ujejo skladi, temve~ se ta izpla~uje iz naslova socialne po-

mo~i dru`inam (prora~una). Obstaja pa seveda tudi mo`nost, da se problematika uredi

s posebnim zakonom in z ustanovitvijo posebnega sklada, kar predpostavlja predhod-

no sistemsko ureditev problematike na podro~ju skladov, potrebna pa bi bila tudi po-

drobnej{a analiza njihovega delovanja.

DODATEK

I. BRITANSKA ZELENA KNJIGA

Zelena knjiga predstavlja nov pristop oz. reformo sistema otro{ke podpore in pobira-

nja pre`ivnin v Veliki Britaniji. Gre za predlog vlade, ki ga je parlamentu predstavil mini-

ster za socialno varnost. Dosedanji sistem ve~ ne zadovoljuje potreb in izgublja zaupa-

nje javnosti. Zaradi njegove zapletenosti tako porabi CSA (Child Support Agency) 90%

svojega delovnega ~asa za odmero dele`ev pre`ivnin, le 10% pa za njihovo zbiranje.

Novi sistem bo pravi~nej{i do otrok, od katerih jih trenutno 1,8 milijona ne dobiva pre-

`ivnin, do mater, o~etov, ter kon~no tudi do davkopla~evalcev. Poenostavljen na~in

izra~unavanja bo omogo~il, da bodo star{i, ki ne `ivijo z otroci, natan~no vedeli, koliko

morajo prispevati.

I. GLAVNA NA^ELA

Glavna na~ela predlaganega sistema so pravi~nost, u~inkovitost in odlo~no uveljav-

ljanje zastavljenih ciljev. Sistem mora zagotoviti otroku finan~no podporo tistega od

star{ev, ki ne `ivi z njim. Vlada `eli z aktivno dru`insko politiko povezati otrokove pra-

vice z obveznostmi star{ev. Sprememba sistema pomeni tudi postavitev moderne

slu`be, ki bo zagotavljala kakovostno pomo~ otrokom in star{em ter bo omogo~ala hi-

tro in po{teno re{itev sporov pri oceni pre`ivninskih dele`ev. Izku{nje ka`ejo, da CSA -

Child Support Agency ni kos trenutni situaciji - veliko {tevilo zadev, kompeksnost seda-

njega na~ina izra~unavanja in odklanjanje mnogih star{ev, da bi sodelovali z CSA. Zato
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je za samske matere vpletenost CSA pomenila samo te`ave, ne pa neposredne koristi za

njihove otroke. Po~asen in neoseben na~in, ki se ga poslu`uje CSA, ustvarja vtis, da se

vse obveznosti star{a, ki ne `ivi z otrokom, za~nejo in nehajo pri denarju. Vendar pa iz-

ku{nje ka`ejo, da 40% o~etov zgubi stik z otroki v obdobju dveh let po lo~itvi.

Kljub izbolj{avam vse preve~ ocen pre`ivninskih dele`ev vsebuje napake.Tretjina

primerov je zaklju~ena v obdobju {estih mesecev in ve~. Zaradi tega star{i te`ko, ~e `e

ne nemogo~e, predvidijo, kak{na bo usoda njihove pro{nje za podporo. Nasprotno pa

star{i, ki ne `ivijo z otroci, svoj dolg oz. zaostanek pri pla~ilu pripisujejo nesposobnosti

CSA. Poleg tega je razvidno, da o~etje, ki pre`ivijo ve~ ~asa z svojimi otroci in imajo ve~

odgovornosti zanje, ka`ejo ve~jo pripravljenost pla~evati podporo, in to redno. Neza-

nemarljiv je tudi podatek, da davkopla~evalci prispevajo podporo za 1,8 milijona otrok,

ki trenutno ne dobivajo pre`ivnin.

Eden od klju~nih elementov uspeha novega sistema je zagotavljanje jasnih in aktual-

nih informacij. Te bodo star{em pomagale pri finan~nem na~rtovanju. Informacije bodo

posredovane preko telefona ali pa ob stiku z delavcem ustrezne slu`be. Star{i s skrb-

ni{tvom si seveda `elijo, da bi bile pre`ivnine pla~evane redno. Seveda pa bo tudi pri

novem na~inu, nasvetih in pomo~i nekatere od star{ev potrebno opozarjati na pla~ilo.

Po potrebi bo s pomo~jo slu`be omogo~en prenos denarja brez neposrednega stika

med star{ema, npr. v primeru, ko star{ skrbnik `eli, da njegov trenutni naslov ostane

neznan drugemu od star{ev. Pri~akuje se, da bo z novim sistemom manj primerov ob-

strukcij pri pla~evanju pre`ivnine. V takih primerih bodo star{i podvr`eni sankcijam,

npr. zara~unavanju obresti za zapadla pla~ila.

II. NOVA FORMULA

Preprostej{a formula za odmero dele`a bo omogo~ila, da bo proces hitrej{i in pregle-

den. Nov sistem bo posku{al najti ravnovesje med potrebami otrok in razumnim pri~a-

kovanjem, da star{em ostane dovolj sredstev za `ivljenje. Tako bodo star{i, ki ne `ivijo z

otroci in katerih tedenski neto zaslu`ek presega 200 funtov, pla~evali 15% tedenskega

zaslu`ka za enega, 20% za dva in 25% za tri ter ve~ otrok. ^e je o~etov tedenski dohodek

npr.230 funtov, predstavlja 15% za enega otroka 35 funtov pre`ivnine. Tisti, ki zaslu`ijo

bistveno manj, bodo seveda te`je pla~evali tako odmerjen odstotni dele`, pa~ pa dolo-

~en minimalni znesek. Manj{i bo tudi dele` podpore, ki ga bodo pla~evali tisti z teden-

skim dohodkom med 100 in 200 funti. Uvedene bodo razumljive tabele, ki bodo star-

{em jasno pokazale, kak{en je njihov dele`. Dostopne bodo npr. v knji`nicah in na po-

{tah. Pri~akuje se, da bo po novi formuli povpre~na pre`ivnina dosegala 29 funtov

tedensko.
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Nov na~in zajema tudi tiste star{e, ki si ustvarijo novo dru`ino. To pomeni enak od-

stotni dele` neto zaslu`ka za otroka iz druge dru`ine. Ta se odbije od zaslu`ka pred od-

mero pre`ivnine za otroka iz prve dru`ine. ^e o~e npr. zaslu`i 300 funtov tedensko, gre

15% zaslu`ka otroku druge dru`ine. O~etu tako ostane 255 funtov, od ~esar prispeva

15% ali 38 funtov za pre`ivnino prvega otroka. Alternativen pristop pa predstavlja deli-

tev 20% tedenskega zaslu`ka med oba otroka. Pri 300 funtih tedensko to pomeni 60

funtov, od tega gre 30 funtov otroku iz prve dru`ine. Pre`ivninska obveznost bo temelji-

la na povpre~nem dohodku, zato je potrebna preprosta definicija le-tega. Dohodek bo

podvr`en rednem nadzoru, odmera dele`a pre`ivnine se bo spremenila le ob temeljiti

spremembi okoli{~in. Pri samozaposlenih bo temeljila na obdav~enem dobi~ku zadnje-

ga leta, ob sodelovanju z dav~no upravo. [e vedno velja, da star{i z podporo za brezpo-

selne pla~ajo minimalen znesek, ki trenutno zna{a 5 funtov. Trenutno pribli`no 60.000

o~etov iz raznih vzrokov ne pla~uje niti tega minimuma. V prihodnosti takih izjem ne bo

ve~.

Trenutno se pre`ivnina star{a, ki ne `ivi z otrokom, zmanj{a za vsako no~, ki jo otrok

pre`ivi z njim. Minimum so 104 no~i letno, predlaga se zmanj{anje na 52 no~i. Ti star{i

ne bodo dobili nobene dodatne podpore za kritje stanovanjskih stro{kov, dolgov itd. V

posebnih primerih, ko gre za skrb za bolnega ali invalidnega otroka, ki `ivi z njimi, bo

sodi{~e odlo~ilo o druga~ni vi{ini pre`ivnine. Pre`ivnino bodo pla~evali neposredno

star{u skrbniku ali pa preko CSA - Child Support Agency. Po novem na~rtu star{u skrb-

niku ne bo treba predlo`iti podatkov o svojem dohodku. Prezrt bo tudi dohodek nove-

ga partnerja, saj ta nima finan~ne odgovornosti do otroka iz prej{nje dru`ine. Glede

tega, kdo naj izro~a pre`ivnine, so mnenja deljena. Nekateri si `elijo vrnitev na sistem,

ki temelji na sodstvu, drugi pa menijo, da bi to bolje opravljala dav~na uprava. Uporaba

prvega pa je dra`ja, z dolgotrajnej{imi postopki. Ne glede na na~in pa bo potrebno so-

delovanje z zasebnim sektorjem pri razvijanju dobre slu`be za otroke in star{e. Od apri-

la 1995 za storitve CSA ni bilo treba pla~evati, nov na~rt pa predvideva pla~evanje, seve-

da, ob zbolj{anih storitvah.

Predlagan je trifazni postopek odlo~anja o vi{ini pre`ivnine.

1. Za ve~ino star{ev bo dele` ocenjen na podlagi telefonskega klica, ki mu bo sledilo

pismo s podrobnej{imi informacijami.

2. Sledil bo pogovor z delavcem slu`be in poprava morebitnih napak.

3. V primerih, ko ne bo pri{ko do zadovoljive re{itve, bo nastopila sodna faza. Primer

bo obravnavalo neodvisno sodi{~e, ki bo korektno pretehtalo okoli{~ine posameznega

spora.
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III. U^INKOVITEJ[A CSA

Pri uvajanju novega sistema bo potrebno upo{tevati tako nove primere in tiste, kjer je

bil dele` odmerjen po starem sistemu. Pri~akuje se, da bo do leta 2001 imela CSA v svoji

evidenci preko milijon zadev. Zato bo potrebno temeljito razmisliti, kako obravnavati

`e obstoje~e. Zanje se predlaga sprememba obveznosti znotraj `e obstoje~ih dogovo-

rov, podobna ponovni odmeri dele`a ob spremenjenih okoli{~inah. Predvsem pa mora

CSA posodobiti svoje delovanje, kar pa ne bo mogo~e, dokler bo v zaostanku z svojim

delom. V na~rtu so izbolj{ave v organizaciji kadra, spremembe v strukturi lokalnih CSA

uradov, podalj{an delovni ~as itd. CSA bo v bodo~e namenila ve~ pomo~i samozaposle-

nim, ki so v preteklosti predstavljali velik problem glede pla~evanja svojih obveznosti.

Reforma `eli ustvariti slu`bo, primerno za naslednje stoletje. Slu`bo, ki podpira inte-

rese otrok in {~iti njihovo pravico do podpore obeh star{ev. Glavni korak k temu cilju

predstavlja `e opisana nova, poenostavljena formula.
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Vpra{alnik Interparlamentarne unije

o parlamentarni dejavnosti za izvajanje dose`kov

svetovnega vrha o socialnem razvoju*

Geslo: Medparlamentarna unija; Socialna politika; Razvojna politika

I. UVOD

Svetovni vrh o socialnem razvoju je marca 1995 v Kopenhagnu zaklju~il svoje delo s

sprejetjem Deklaracije o na~elih in ciljih socialnega razvoja ter z Akcijskim progra-

mom za njegovo izvedbo. Da bi zbrala informacije o dejavnosti nacionalnih parlamen-

tov pri izvajanju omenjene deklaracije in programa, je Interparlamentarna unija tudi na

naslov Dr`avnega zbora RS poslala vpra{alnik, ki bo slu`il v pripravah na tripartitno

sre~anje predstavnikov parlamentov, vlad in medvladnih organizacij. To bo v za~etku

leta 1999 organizirano v New Yorku, njegov namen pa bo sprejem zaklju~kov in pripo-

ro~il za izredno zasedanje Generalne skup{~ine Zdru`enih narodov z naslovom "Co-

penhagen plus five", ki bo junija leta 2000.

Vpra{alnik je razdeljen na dva tematska sklopa. Prvi zajema vpra{anja o konkretnem

delovanju nacionalnega parlamenta od svetovnega vrha dalje, drugi pa sku{a ugotoviti,

kak{ne so bile glavne ovire pri pri izvajanju sprejetih obvez in kak{ni so predlogi za na-

daljnje delovanje. Odgovori na drugi sklop vpra{anj so povezani s politi~nim odlo~a-

njem. Vpra{anja so namre~ zasnovana tako, da zahtevajo ustrezno aktivnost ~lanov de-

legacije Dr`avnega zbora RS v Interparlamentarni uniji. Zato smo se v raziskovalnem

sektorju, v soglasju z generalno sekretarko DZ osredoto~ili predvsem na vpra{anja, ki

zadevajo uresni~evanje naslednjih sprejetih obvez :

• ustvariti gospodarsko, politi~no, kulturno in pravno okolje, ki bo ljudem omogo~alo

dose~i socialni razvoj;

• izkoreniniti absolutno svetovno rev{~ino z odlo~no dejavnostjo na nacionalni ravni in

z mednarodnim sodelovanjem v dolo~enem ~asovnem obdobju, ki si ga za~rta vsaka

dr`ava posebej;

• promovirati polno zaposlenost kot temeljni politi~ni cilj;
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• pospe{evati socialno integracijo, ki bo temeljila na krepitvi in za{~iti vseh ~lovekovih

pravic;

• dose~i enakost med `enskami in mo{kimi;

• dose~i splo{en in pravi~en dostop do izobrazbe in osnovnega zdravstvenega varstva;

• pospe{iti razvoj v Afriki in podrazvitih de`elah;

• zagotoviti, da bodo programi strukturne prilagoditve vklju~evali cilje socialnega

razvoja;

• pove~ati sredstva namenjena socialnemu razvoju;

• okrepiti gospodarski in socialni razvoj preko UN.

II. DEJAVNOSTI DR@AVNEGA ZBORA RS PRI IZVAJANJU
SPREJETIH OBVEZ

Dr`avni zbor RS je v zadnjem mandatu (od leta 1996 do danes) o zakonih, ki zadevajo

tudi navedene obveznosti, razpravljal na sedemnajstih plenarnih zasedanjih in ve~ kot

stotih sejah razli~nih odborov. Odbor za zdravstvo, delo, dru`ino in socialno politiko je

v tem ~asu zasedal na 43 rednih sejah, od leta 1995 do danes pa je obravnaval `e 20 za-

konov s podro~ja socialne politike, zdravstva in zakonov, ki so povezani z vojnimi inva-

lidi, pokojninami in podobno. Tudi komisija za politiko enakih mo`nosti je imela v zad-

njem mandatnem obdobju `e 13 sej. O vpra{anjih, povezanih s sprejetimi obvezami, pa

so se ukvarjali tudi na drugih delovnih telesih (odbor za gospodarstvo, odbor za med-

narodne odnose, odbor za kulturo, {olstvo in {port...) Od leta 1995 do danes je bilo rati-

ficiranih tudi 87 mednarodnih sporazumov, ki tako ali druga~e zadevajo izvajanje ko-

penhagenske deklaracije.

Za uresni~evanje na~el in ciljev, ki so opredeljeni v njej, pa je dr`avni zbor odobril

tudi precej{nja prora~unska sredstva. Zato se sredstva za socialni transfer v javnofi-

nan~nih odhodkih Republike Slovenije od leta 1995 naprej nominalno nenehno po-

ve~ujejo in so zrasli z za~etnih 75.481 mio na 113.450 mio tolarjev v letu 1997. Podobno

je tudi z odhodki za obvezno zdravstveno zavarovanje (153.232 mio SIT v letu 1995 in

196.636 mio SIT v letu 1997) in odhodki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

(302.531 mio SIT v letu 1995 in 387.702 mio SIT v letu 1997). Ta trend se nadaljuje tudi v

leto{njem letu. Tudi za beguce je bilo od leta 1995 do danes izpla~ano skupno `e 5.994

mio SIT (Ekonomsko ogledalo 9/98).
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Ukrepi zoper rev{~ino 1

Po mnenju strokovnjakov, ki se ukvarjajo s problemom rev{~ine in po podatkih mini-

strstva za delo, dru`ino in socialne zadeve, v Sloveniji absolutne rev{~ine ni. @e od leta

1992 je v veljavi zakon o socialnem varstvu (Ur.l. {t.54/92), s katerim je bil kot varovalka

pred absolutno rev{~ino uveden denarni dodatek, s katerim je dr`ava zagotovila mi-

nimalni sredstva za pre`ivljanje vsem slovenskim dr`avljanom, ki nimajo zadostnega

dohodka. Poleg te, za~asne oblike pomo~i, obstaja tudi trajnej{a denarna pomo~ kot

edini vir pre`ivljanja, ki je namenjena posameznikom, starim nad 60 let, ali za delo

nesposobnim osebam, ki nimajo lastnih dohodkov, so brez premo`enja in brez zave-

zancev, ki bi jih bili dol`ni pre`ivljati in `ivijo doma. Po podatkih iz leta 1993 se odstotek

revnih gospodinjstev (v {ir{em smislu) v Sloveniji giblje med 4,4 in 24,6% (glej prilogo

I.: Stopnja rev{~ine na podlagi dolo~enega praga rev{~ine v letu 1993, SURS)

Sistem socialnih pomo~i je v obdobju tranzicije dobro sledil slab{anju gmotnega po-

lo`aja dolo~enega dela prebivalstva, kar potrjujejo tako podatki ministrstva za delo,

dru`ino in socialne zadeve, kakor tudi {tudija dr. Nade Stropnik in dr. Tineta Stanovnika

z naslovom: Vpliv socialnih transferjev na rev{~ino in dohodkovno neenakost v Slove-

niji. Ker je za univerzalne oblike socialne pomo~i zelo pomembno, da s svojo vi{ino za-

gotavljajo ~lovekovo dostojanstvo, je ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve v

povezavi z nekaterimi in{tituti in s pomo~jo programa Phare poskrbelo tudi za izvajanje
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dem ne dovoljuje, da bi zadovoljevali svoje potrebe in `iveli na na~in, ki je tipi~en za dolo~eno dru`beno okolje.

Meja rev{~ine je merilo, po katerem naj bi raziskovalci in vladne administracije dolo~ile tisti del prebivalstva, ki je

reven oz. ima nedopustno malo dolo~enih dobrin. Toda tudi pri merjenju je mo`nih ve~ pristopov, ki so odvisni

od razli~nih konceptov in na njih utemeljenih definicij rev{~ine.

"Absolutne" so meje rev{~ine, ko merimo zadovoljenost temeljnih ~lovekovih potreb ali pa razmerje med

stro{ki za hrano in drugimi `ivljenjskimi potreb{~inami. "Relativne" meje pa so posledica merjenja porazdelitve

dohodka, kjer se kot mera uporablja dolo~en odstotek povpre~nega dohodka. "Subjektivne" meje rev{~ine pa so

rezultat subjektivnih presoj anketiranih. Pri vseh mejah pa je gospodinjstvo osnovna enota in vse uporabljajo raz-

polo`ljivi dohodek gospodinjstva kot glavno orodje. Podobne so si tudi v razmejitvi kategorije siroma{nih od

drugih.

Tako kot drugod tudi v Sloveniji gospodarstvo odlo~ilno vpliva na dolo~anje uradne meje rev{~ine. Uradna

metodologija za izra~unavanje meje temelji na denarni vrednosti "potro{ni{ke ko{arice". Minimalni in povpre~ni

`ivljenjski stro{ki so izra~unani kot denarna vredost izdelkov in njihova koli~ina v "potro{ni{ki ko{arici". V eko-

nomskih raziskavah rev{~ine je dohodek osrednji kazalec blagostanja v gospodinjstvu. (Novak, 1996)



dolgoro~nej{ih raziskav o minimalnih `ivljenjskih sto{kih in minimalni socialni varnosti

ter za~elo pripravljati Nacionalni program boja proti rev{~ini in socialni izklju~enosti.

Druga~e pa je s nezaposlenostjo, dru`beno integracijo in z njima povezano "vses-

plo{no rev{~ino". Tudi na tem podro~ju Slovenija {e ni izdelala ~asovno opredeljene

nacionalne strategije, ~eprav je v pripravi Strategija razvoja trga dela v republiki Slove-

niji 1999 - 2006, ki bo sledila globalnim trendom. Sode~ po podatkih Statisti~nega ura-

da RS, se trenutno razmere {e ne spreminjajo na bolje. Razmerje med delovno aktivnim

prebivalstvom in nezaposlenimi osebami se med letoma 1995 in 1997 ni bistveno spre-

menilo. Leta 1995 je bilo v Sloveniji 882.000 delovno aktivnih in 70.000 nezaposlenih

oseb, leta 1997 pa 898.000 aktivnih in 69.000 nezaposlenih. Stopnja registrirane brezpo-

selnosti je v istem obdobju narasla s 13,9 na 14,4%, ~eprav je stopnja anketne brezposel-

nosti (merjena po metodologiji ILO) upadla s 7,4 na 7,1%. V obeh primerih sta stopnji

brezposelnih `ensk vi{ji od povpre~ja (15,3 in 7,2%), ob ~emer je potrebno pripomniti,

da je udele`ba `ensk na trgu dela zelo visoka. V starostni skupini od 25 do 49 let, ki

predstavlja skoraj tri ~etrtine prebivalstva, je njihova stopnja aktivnosti kar 89,4% (pri-

merjava z mo{kimi iz iste starostne skupine: 94,2%). Zaskrbljujo~a je predvsem stopnja

brezposelnih mladih med 15. in 24. letom starosti, ki zna{a 18,8%, (merjeno po metodo-

logiji ILO). (za vse navedeno glej prilogi II iz ankete o delovni sili, SURS) Najni`je de-

narno nadomestilo za primer brezposelnosti zna{a 100% zajam~ene pla~e, kar od 1. ja-

nuarja 1998 naprej zna{a 37.045 SIT.

Predvsem pasivne ukrepe s podro~ja zaposlovanja pa spremljajo tudi ukrepi s po-

dro~ja pla~ne politike. Tako se je minimalna pla~a zaradi dogovora med Vlado RS ter

predstavniki delodajalcev in delojemalcev v letu 1995 glede na zajam~eno pla~o po-

ve~ala za 46%. Neposredni u~inek socialnega sporazuma za leto 1996 (Ur.l. {t. 29/96)

in zakona o dolo~itvi minimalne pla~e (Ur.l. {t. 40/97), ki ju je sprejel dr`avni zbor, pa je

nominalna rast minimalnih pla~ za 43,7% (v obdobju od maja 1995 do oktobra 1998).

Realna rast minimalne pla~e v obdobju od aprila 1995 do oktobra 1998 je zna{ala 10,7%.

Delovanje na mednarodnem prizori{~u

Kot re~eno, je Dr`avni zbor RS od leta 1995 do danes ratificiral `e ve~ kot 80 medna-

rodnih aktov, ki se nana{ajo tudi na obveznosti iz kopenhagenske deklaracije. Najpo-

membnej{i izmed njih, (spremenjena) Evropska socialna listina, je pravkar v zakono-

dajnem postopku. Republika Slovenija je 11. 10. 1997 podpisala pet aktov Sveta

Evrope: Evropsko socialno listino iz leta 1961 (zanjo so se vlade, ~lanice Sveta Evrope

na Ministrski konferenci oktobra 1991 v Torinu odlo~ile, da jo bodo posodobile), Do-

datni protokol k Evropski socialni listini iz leta 1988, Protokol o spremembah Evropske
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socialne listine iz leta 1991, Dodatni protokol k Evropski socialni listini, ki ureja sistem

kolektivnih prito`b in (spremenjeno) Evropsko socialno listino iz leta 1996. Ta listina

predstavlja komplementarni instrument Evropski konvenciji o ~lovekovih pravicah. S

sprejemom Predloga zakona o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene) bo

Slovenija za [vedsko druga dr`ava, ki jo bo ratificirala, za njeno uveljavitev pa so po-

trebne tri ratifikacije. Ker poleg Republike Slovenije v tem in naslednjem letu ratifikacijo

predvidevata tudi Romunija in Estonija, bi ta listina v prihodnjem letu `e lahko za~ela

veljati.

Na tem mestu lahko omenimo tudi Pobudo za pristop RS h Konvenciji mednarodne

organizacije dela {t. 149 o zaposlovanju in pogojih dela in `ivljenja izvajalcev zdravs-

tvene nege, ki je bila v DZ poslana 5. 11. 1998.

III. SKLEP

Kot najve~jo oviro pri izpolnjevanju obvez iz kopenhagenske deklaracije bi lahko na-

vedli "tranzicijske te`ave". ^eprav postopno sprejemanje pravnega reda Evropske zve-

ze narekuje tudi sprejemanje normativnih standardov, kakr{ni so, denimo, zajeti v

Evropski socialni listini, je prehod na tr`no gospodarstvo za precej{en dele` prebivals-

tva vseeno povzro~il zmanj{evanje socialne varnosti.(V zvezi s tem je pomemben poda-

tek iz prilog III, iz katerih je razvidno, da na podro~ju socialne varnosti dele` pobud, ki

jih je prejel in re{il varuh ~lovekovih pravic, nenehno nara{~a). Ne le da se je ob preho-

du bistveno pove~al dele` nezaposlenih, opazen je tudi trend postopnega kle{~enja os-

novnih pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in socialnega zavarovanja. Kljub temu

lahko ocenimo, da je dr`ava najbolj ogro`enemu delu prebivalstva vendarle zagotovila

minimalno socialno varnost. V pripravi je tudi vrsta programov, ki naj bi zagotovili skla-

den dru`beni razvoj v dalj{em ~asu. Ob omenjenih dveh, ki se ukvarjata z rev{~ino, so-

cialno izklju~enostjo in trgom dela, je na tem mestu potrebno omeniti {e priprave na

sprejem in izvajanje Nacionalnega programa zdravstvenega varstva z naslovom Zdravje

za vse do leta 2000, ki naj bi v javni zdravstveni mre`i vsakomur pod enakimi pogoji

(pokrito z obveznim zdravstvenim zavarovanjem) zagotavljal osnovno varstvo.

Poleg omenjenih ukrepov pa bi bilo za zagotavljanje skladnega dru`benega razvoja

ljudi - sode~ po poro~ilih Varuha ~lovekovih pravic - potrebno urediti tudi razmere na

politi~nem in pravnem podro~ju. Resen problem predstavlja predvsem dolgotrajnost

sodnih postopkov, ki v nekaterih primerih pripelje v enak polo`aj, kot ~e sodno varstvo

sploh ne bi bilo zagotovljeno. Leto 1995 je bilo prvo leto celovitega izvajanja nove orga-

nizacijske zakonodaje s podro~ja sodstva. Dolgoro~no je u~inkovitost sodnega odlo~a-
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nja povezana s sprejetjem ustrezne materialne in procesne zakonodaje. Veljavna zako-

nodaja {e ni v celoti usklajena niti z ustavo in ratificiranimi mednarodnimi pravnimi akti

niti z novo nastalimi dru`benimi razmerami. Zaradi teh je potrebno ~imprej{nje sprejet-

je nekaterih meddr`avnih sporazumov, zlasti o socialni varnosti in dr`avljanstvu z dru-

gimi dr`avami na ozemlju nekdanje Jugoslavije, tako kot na primer z republiko Hr-

va{ko. Na podro~ju delovnega prava je maja 1997 za~el veljati zakon o jamstvenem

skladu RS. Prav tako sta bili sprejeti noveli zakona o in{pekciji dela in zakona o prisilni

poravnavi, ste~aju in likvidaciji. Na ta na~in je dr`ava uredila problem delavcev, ki jim

delodajalec v dalj{em ~asu ne izpla~a pla~, vendar `al, kakor ugotavlja ombudsman, le

na papirju.

Ker se v Sloveniji soo~amo predvsem z lastnimi (tranzicijskimi) problemi, je bilo na

podro~ju vklju~evanja v mednarodna prizadevanja za doseganje skladnega dru`bene-

ga razvoja v svetovnem merilu storjenega zelo malo ali ni~. Edini projekt, ki bi ga lahko

umestili v {ir{i kontekst tak{nih prizadevanj, je bila ustanovitev mednarodne fondacije

za razminiranje in pomo~ `rtvam min v Bosni in Hercegovini, saj se je z njim Slovenija

vklju~ila tudi v proces zagotavljanja mentalne in medicinske rehabilitacije milijonov `r-

tev min po vsem svetu. S tem v zvezi je dr`avni zbor 30.6.1998 sprejel Zakon o ratifika-

ciji Konvencije o prepovedi uporabe, kopi~enja zalog, proizvodnje in prenosa protipe-

hotnih min in o njihovem uni~enju. Razen tega akta, ki ga v kontekst spodbujanja sve-

tovnega socialnega napredka lahko uvrstimo le pogojno, pa se Slovenija z mednarodno

problematiko s podro~ja sociale ni ukvarjala. Osredoto~enost na re{evanje svojih last-

nih te`av je razvidna tudi iz tega, da je iz predloga ratifikacije (sprememnjene) evropske

socialne listine Slovenija izvzela ravno odstavke, ki se nana{ajo na socialne pravice tuj-

cev, ki `ivijo in delajo v dr`avi podpisnici.
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^ilski pokojninski sistem

in predlog Svetovne banke*

Geslo: Pokojninsko zavarovanje; Svetovna banka; ^ile

I. UVOD

Zaradi razpada neformalnih oblik socialnega `ivljenja, ki so omogo~ale pre`ivetje sta-

rej{ih ljudi v okviru dru`ine ali va{ke skupnosti, so se v razvitih dr`avah `e v 18. stoletju

za~eli oblikovati javni in zasebni zametki pokojninskega sistema. Evropa pozna delitev

na t.i. Bismarckov sistem in Beveridge sistem. Prvi predstavlja osnovni model javnega

pokojninskega zavarovanja in prihaja iz Nem~ije. Zanj je zna~ilna dokaj visoka raven

pokojnin. Beveridge sistem, ki izhaja iz Velike Britanije, pa zagotavlja enotno minimal-

no dr`avno pokojnino z mo`nostjo izbire dodatnih zasebnih pokojninskih na~rtov.

Ve~ina dr`av Latinske Amerike ima te`ave pri organiziranju primernega sistema pokoj-

ninskega zavarovanja. Izjema je pokojninski sistem v ^ilu, ki je bil spremenjen leta

1981. Reforma je prenesla zavarovanje z javnega socialnega sistema na ve~ zasebnih

pokojninskih skladov. Kljub temu pa dr`ava ohranja va`no vlogo pri nadzoru nad delo-

vanjem skladov. Med velikimi zagovorniki tega sistema je Svetovna banka.

II. SISTEM TREH STEBROV POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

Zaradi demografskih gibanj (padanja rodnosti in vse dalj{e `ivljenske dobe) se danes

ve~ina razvitih dr`av soo~a s potrebo po reformi pokojninskega zavarovanja. Stro{ki

prora~una in javnega sistema zavarovanja za starost so vse vi{ji. Zato je Svetovna banka

pripravila teoreti~ni model tristebrnega pokojninskega zavarovanja, ki javni, socialni

steber dopolnjuje {e z dvema: z obveznim in prostovoljnim var~evanjem oziroma zava-

rovanjem za starost. Ta model sloni na pozitivnih izku{njah pokojninske reforme v ^ilu.

Njegovo bistvo je v tem, da zmanj{uje stro{ke, ki jih mora za zagotavljanje socialne var-

nosti starej{ih dr`avljanov prispevati dr`ava. Sredstva za pokojninsko var~evanje us-

merja v nalo`beni sklad, ki spodbuja gospodarski zagon nacionalne ekonomije, hkrati

325

* Jurij [inkovec in dr. Sa{o Gazdi}. Izdelano 9.7.98. Objavljeno 10.7.98



pa zagotavlja, da se raven socialne varnosti upokojencev ne bi bistveno zmanj{ala. Mo-

del je videti takole:

• prvi steber sloni na obveznem javnem oziroma socialnem sistemu zavarovanja, ki za-

gotavlja zgolj minimalno pokojnino. Ta sistem temelji na tako imenovani medgenera-

cijski pogodbi oziroma "pay-as-you-go" sistemu, ki zagotavlja vnaprej dolo~ene pra-

vice. Sredstva za njihovo izpla~evanje se zagotavljajo sproti, s pla~evanjem prispev-

kov aktivnih zavarovancev in iz dr`avnega prora~una, ki se med zavarovance razpo-

rejajo po na~elu solidarnosti, ne glede na vi{ino vpla~anega zneska.

• drugi steber temelji na obveznem zasebnem pokojninskem zavarovanju. Ta steber se

financira na kapitalski na~in (ob strogem nadzoru dr`ave), in sicer tako, da se na pod-

lagi podjetni{kega ali osebnega pokojninskega na~rta prispevki (premije) zavarovan-

ca zbirajo do upokojitve, ko zavarovanec pridobi pravico do njihove uporabe, naj-

ve~krat v obliki rente. Pokojninski na~rt odprejo specializirane pravne osebe, ka-

kr{ne so razli~ni skladi ali zavarovalnice, ki zbrana sredstva investirajo v nepremi~ni-

ne in druge nizkorizi~ne nalo`be in na ta na~in zbranim prihrankom dodajo {e

dodatne donose ter kapitalske dobi~ke.

• tretji steber je enak prvemu. Razlika je le v tem, da se zavarovanje sklene prostovolj-

no, z namenom, da bi si posamezniki poleg pokojnine, ki izhaja iz obveznih oblik za-

varovanja, zagotovili {e dodatna sredstva za starost.

Zavedati se moramo, da gre pri tem zgolj za teoreti~ni model, ki v praksi, predvsem

pa v Evropi, skorajda ne obstaja. Pokojninski sistemi Velike Britanije, ZDA, Nem~ije in

Italije mu prav gotovo ne sledijo. V ZDA je, na primer, obvezno le socialno pokojninsko

zavarovanje, vse druge oblike pa so popolnoma prostovoljne in prepu{~ene odlo~i-

tvam podjetij in posameznikov. Tudi angle{ki avtorji, ki opisujejo doma~, angle{ki po-

kojninski sistem, nikjer ne dolo~ajo, katere oblike so predmet drugega in tretjega ste-

bra. Nadalje pokojninska ureditev v Nem~iji izpostavlja socialno pokojninsko zavarova-

nje in tudi Italija pri sprejemanju pokojninske reforme ni upo{tevala modela svetovne

banke, saj je obdr`ala na~elo medgeneracijske pogodbe. Celo v primeru [vice in Nizo-

zemske, kjer sta pokojninski sistema precej sorodna modelu Svetovne banke, lahko

opazimo vrsto posebnosti.

Tristebrni model je zgolj predlog, ki naj bi predvsem dr`avam "v tranziciji" pomagal

prebroditi te`avo, s katero se ukvarjajo vse vlade razvitih dr`av. Pri tem velja pripomni-

ti, da so pretirani posegi v socialni in pokojninski sistem izredno tvegani, ker lahko re-

sno spodkopljejo socialno integracijo. Zato so se reform na tem podro~ju v Evropi, ki iz-

haja iz koncepta socialne dr`ave, lotili zelo previdno in se trudijo, da bi si za spremem-

be zagotovili kar najvi{jo stopnjo socialnega konsenza.
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III. ^ILSKI POKOJNINSKI SISTEM

Glavne zna~ilnosti

Zaradi nakopi~enih te`av je javni sistem pokojninskega zavarovanja v ^ilu leta 1980

razpadel. Maja 1981 je bila uvedena radikalna reforma, ki temelji na kapitalizaciji oseb-

nih prihrankov. Z akumuliranimi prihranki upravljajo privatni pokojninski skladi. Za-

posleni v javnem in privatnem sektorju se morajo obvezno vklju~iti v enega od teh skla-

dov. Zbranega denarja ne morejo dvigniti ali si ga izposoditi do upokojitve. Ob upokoji-

tvi je vsota namenjena za nakup indeksirane rente pri eni od zavarovalnic ali za zago-

tavljanje t.i. programirane pokojnine.

^lan pokojninskega na~rta, ki je pla~eval prispevke vsaj deset let, lahko ob upokojitvi

dvigne prihranke v obliki zavarovalne vsote. Na svojem ra~unu pa mora pustiti sreds-

tva, ki zado{~ajo za pokojnino, ki je najmanj enaka 120% minimalne dr`avne pokojnine

oziroma najmanj 70% njegove povpre~ne pla~e v zadnjih desetih letih. Dr`ava zagotav-

lja minimalno pokojnino vsem, ki so dosegli predpisano starost in so vpla~evali pris-

pevke vsaj 20 let, niso pa zbrali zadosti sredstev na lastnem ra~unu.

Pokojninski na~rti, ki jih upravljajo privatni pokojninski skladi, so transparentni in

prenosljivi. Zato med njimi vlada huda konkurenca. Na~rti ne vebujejo nobene solidar-

nosti, medgeneracijskih izmenjav itd. ^lani sami nosijo vrsto tveganj kot na primer :

• tveganje zaradi bolezni, invalidnosti ali nezaposlenosti,

• tveganje, povezano z ekonomskim razvojem,

• tveganje slabo pla~anih delavcev, da bodo po upokojitvi padli pod prag rev{~ine,

• tveganje "predolgega `ivljenja".

Vloga dr`ave

Sistem privatnih pokojninskih skladov (AFPs) je strogo reguliran in nadzorovan ter

pokrit z vrsto dr`avnih garancij. Nadzor izvaja dr`avna institucija (SAFP), ki mese~no

preverja vi{ino donosa investiranih sredstev pokojninskih skladov. Glede lastni{tva

skladov ni omejitev - najve~ji skladi so v lasti tujih dru`b. Vsi, ki so bili ob uvedbi zaseb-

nosti pokojninskih skladov `e vklju~eni v takratni javni sistem zavarovanja, so se lahko

odlo~ili za prehod v nove oblike pokojninskega zavarovanja ali pa so ostali v starem

sistemu.

Dr`ava zagotavlja minimalno pokojnino vsem, ki imajo ob upokojitvi premalo sred-

stev na ra~unu, socialno pokojninsko pomo~ revnim, starej{im prebivalcem, financira
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stro{ke prehoda v nov sistem, prevzame obveznosti do zavarovancev v primeru ban-

krota pokojninskega sklada ali zavarovalnice.

Prednosti

Do leta 1995 se je v privatne pokojninske sklade vklju~ilo 5 milijonov ljudi, sredstva

pa so dosegla 40% BDP. Visoki so tudi donosi na investirana sredstva. Intenzivna priva-

tizacija je ustvarila {tevilne investicijske mo`nosti, ki so jih skladi izkoristili.Dr`ava je

posredno ali neposredno spodbujala nalo`be skladov v privatizirana podjetja. Pokoj-

ninski skladi so odigrali vlogo generatorjev razvoja tr`nega gospodarstva in pripomogli

pri razvoju ~ilskega finan~nega trga.

Slabosti

Obdobje visokih investicijskih donosov se zaklju~uje. Zato so postali problemati~ni

tudi visoki stro{ki skladov. Tem je treba dodati {e provizije zavarovalnic ob nakupu ren-

te in provizije strokovnajakom, ki svetujejo ob upokojitvi. Samozaposleni se vklju~ujejo

v pokojninski sklad prostovoljno, zato je vklju~enih le 10%. Tako jih bo veliko brez us-

treznih prihodkov v starosti, saj ne bodo izpolnjevali drugih pogojev za pridobitev mini-

malne dr`avne pokojnine. Nedisciplina pri pla~evanju prispevkov in nizki donosi lahko

pokvarijo dosedanjo uspe{nost. Upo{tevati pa moramo, da je sistem {e razmeroma

mlad, zato je prezgodaj za ocene o uspe{nosti.

VIRI:
1. Bela knjiga o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Vlada Republike Slovenije, ministrstvo

za delo.dru`ino in socialne zadeve, Ljubljana, 1997

2. Be{ter, Helena: Pokojninski sistemi v svetu in pri nas, Ljubljana, 1996, str. 11,13,16,17,

3. Domitrica, Pavel: S pokojninsko reformo do novih nalo`b, Parlamentarec {t.4, april 1998

4. Nahtigal, Matja`: Pokojnine: liberalna tehnokracija slovenije, Razgledi, 27. maj 1998
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Rast prebivalstva

v Republiki Sloveniji med leti 1970 - 1997*

Geslo: Rast prebivalstva

I. UVOD

Posledica specifi~nega zgodovinskega razvoja, ki mu je v preteklosti bilo podvr`eno

ozemlje Slovenije, je etni~no relativno homogena narodnostna sestava prebivalstva. @e

nekaj ~asa se v Sloveniji ka`ejo spremembe v dru`inskem in zakonskem `ivljenju, ki so

spremljajo~i pojav vseh modernih dru`b. Tako je Slovenija leta 1993 prvi~ v novej{i zgo-

dovini zabele`ila negativni naravni prirast. Pri spreminjanju {tevila in sestave sloven-

skega prebivalstva, pa imajo `e od nekdaj pomembno vlogo migracije. Najintenzivnej{e

je bilo priseljevanje v desetletju 1971 - 1981, ko je Slovenija postala zanimiva za prise-

ljence iz drugih delov takratne Jugoslavije. Selitveni prirast je predstavljal 41% celotne-

ga prirasta Slovenije, hkrati pa je bilo opazno odseljevanje iz manj razvitih delov Slove-

nije v mesta in industrijska sredi{~a.

V osemdesetih se je {tevilo novih priseljencev za~elo zmanj{evati zaradi gospodarske

recesije, razpad skupne dr`ave v letu 1991 pa je za~asno popolnoma ustavil priselitvene

tokove. Leta 1992 in 1993 je Slovenija sprejela ve~ kot 30.000 beguncev, ki jih je sedaj

okrog 8.000. Ti so od leta 1995 dalje v{teti v prebivalstvo Slovenije. Na{a dr`ava pa se

sre~uje tudi s pove~anim tokom ilegalnih migrantov, od katerih jih ve~ina `eli nadalje-

vati ilegalno tranzicijo v dr`ave Zahodne Evrope.

Vi{ja starost novo priseljenih, komaj pozitiven ali celo negativen prirast in zmanj{eva-

nje {tevila priseljencev so dejavniki, ki bodo pospe{evali staranje prebivalstva v Slove-

niji tudi v bli`nji prihodnosti. Med najpomembnej{emi posledicami bo zni`evanje de-

le`a in staranje aktivnega prebivalstva. Projekcije Statisti~nega urada Republike Slove-

nije od 1992 do 2020 ka`ejo, da se bo {tevilo prebivalstva za~elo zmanj{evati, ~e se ne

bodo obnovili priselitveni tokovi. Ob klju~nih vzrokih nizke rodnosti kot so npr. neza-

poslenost, nedostopnost ustreznih stanovanj, stro{ki varstva otrok itd., pa ne gre pre-

zreti dejstva, da se trend ni`anja rodnosti pojavlja v vseh razvitej{ih dr`avah, tam, kjer se

pojavlja trend vi{anja individualiziranosti.
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II. DEFINICIJA PREBIVALSTVA:

V {tevilu prebivalstva Slovenije do 25.junija 1991 so upo{tevani prebivalci, ki so tedaj

imeli v Sloveniji prijavljeno stalno prebivali{~e. To so bili dr`avljani nekdanje SFR Jugo-

slavije - dr`avljani takratne SR Slovenije in dr`avljani drugih republik nekdanje SFR Ju-

goslavije. Po 25. juniju 1991 so v {tevilu prebivalstva upo{tevani:

• dr`avljani Republike Slovenije s stalnim prebivali{~em v Sloveniji,

• osebe, ki so bile do 25.6.1991 dr`avljani nekdanje SFR Jugoslavije in so imele takrat

prijavljeno stalno prebivali{~e v Sloveniji, a si niso pridobile dr`avljanstva Republike

Slovenije oziroma dr`avljanstva druge dr`ave.

V letu 1995 je Statisti~ni urad Republike Slovenije za~el upo{tevati spremenjeno defi-

nicijo prebivalstva Slovenije. Sedanja definicija se od veljavne do konca leta 1994 razli-

kuje v naslednjem:

• v {tevilu prebivalstva niso ve~ zajeti tisti dr`avljani Republike Slovenije, ki imajo v njej

stalno prebivali{~e, a za~asno (ve~ kot tri mesece) prebivajo v tujini;

• v {tevilo prebivalstva Slovenije pa so zdaj v{teti tudi tujci s prijavljenim stalnim oziro-

ma za~asnim prebivali{~em v Sloveniji ter begunci.

Po sedanji statisti~ni definiciji prebivalstva torej {tejemo med prebivalce Slovenije:

• dr`avljane Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivali{~em v Sloveniji brez ti-

stih, ki so od{li v tujino za ve~ kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti

svojega stalnega prebivali{~a;

• tujce z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki so prijavili

stalno prebivali{~e;

• tujce z izdanim dovoljenjem za za~asno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki so prijavili

za~asno prebivali{~e;

• tujce z veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, ki so v Sloveniji prijavili za~asno

prebivali{~e;

• osebe z za~asnim zato~i{~em v Republiki Sloveniji;

• begunce, ki jim je bil po zakonu o tujcih priznan status begunca v Republiki Sloveniji.
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LETO
prebivalstvo
obkoncu leta

`ivorojeni {tevilo umrlih naravni prirast

1970 1731787 27432 17354 10078
1971 1744882 28278 17425 10853
1972 1759584 28713 18153 10560
1973 1773809 29548 17614 11934
1974 1790229 28625 17206 11419
1975 1808707 29786 18180 11606
1976 1831790 30339 18157 12182
1977 1852963 29904 17633 12271
1978 1872133 30354 18357 11997
1979 1893064 30604 18148 12456
1980 1909566 29902 18820 11082
1981 1924690 29220 18733 10487
1982 1929292 28894 19647 9247
1983 1937588 27200 20703 6497
1984 1948577 26274 20214 6060
1985 1975273 25933 19854 6079
1986 1985486 25570 19499 6071
1987 1994066 25592 19837 5755
1988 1996325 25209 19126 6083
1989 1996377 23447 18669 4778
1990 1999945 22368 18555 3813
1991 1998912 21583 19324 2259
1992 1994084 19982 19333 649
1993 1989408 19793 20012 -219
1994 1989477 19463 19359 104
1995 1990266 18980 18968 12
1996 1986989 18788 18620 168
1997 1984923 18165 18928 -763

VIRI:

1. Poro~ilo o ~lovekovem razvoju, Slovenija 1998, Urad Republike Slovenije za ma-

kroekonomske analize in razvoj, Ljubljana, 1998

2. Priloga: tabeli {tevila in naravnega gibanja prebivalstva v letih 1970 - 1997

3. Statisti~ni letopis 1998, Letnik XXXVII, Statisti~ni urad republike Slovenije, Ljublja-

na, 1998
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Statisti~ni pregled {tudentov*

Geslo: [tudent; Statistika

I. [TEVILO REDNIH IN IZREDNIH [TUDENTOV V LETU 1997 -
1998 - SPLO[NI PRIKAZ

Po podatkih statisti~nega letopisa Republike Slovenije za leto 1998, je bilo {tudentov,

vpisanih na dodiplomski {tudij, po univerzah in samostojnih visoko{olskih zavodih

skupno 64678, od tega rednih 48400, izrednih pa 16278.

1. Na Univerzo v Ljubljani je bilo vpisanih skupaj 44573 {tudentov, od tega 35512

rednih in 9061 izrednih {tudentov.

Visoke {ole

Skupaj : 5405 Redni : 2596 Izredni : 2809

Fakultete

Skupaj : 38367 Redni : 32115 Izredni : 6252

Umetni{ke akademije

Skupaj : 801 Redni : 801 Izredni : -----

2. Na Univerzo v Mariboru je bilo vpisanih skupaj 18935 {tudentov, od tega 12253

rednih in 6682 izrednih {tudentov.

Visoke {ole

Skupaj : 389 Redni : 389 Izredni : -----

Fakultete

Skupaj : 18546 Redni :11864 Izredni : 6682

Samostojni visoko{olski zavodi so imeli vpisanih skupaj 1170 {tudentov, od tega 635

rednih in 535 izrednih {tudentov.
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II. [TEVILO REDNIH IN IZREDNIH [TUDENTOV PO OB^INI
STALNEGA PREBIVALI[^A IN PO VRSTAH [OL, 1997 - 1998

Skupaj: Visoke strokovne {ole: Fakultete: Umetni{ke akademije :

DIVA^A 89 10 78 1

HRPELJE - KOZINA 62 15 47 -

ILIRSKA BISTRICA 463 65 396 2

KOMEN 100 14 83 3

PIVKA 173 21 151 1

POSTOJNA 559 63 487 9

SE@ANA 461 83 373 5

Redni: Visoke strokovne {ole: Fakultete: Umetni{ke akademije:

DIVA^A 54 5 48 1

HRPELJE - KOZINA 47 9 38 -

ILIRSKA BISTRICA 358 40 316 2

KOMEN 76 6 67 3

PIVKA 125 11 113 1

POSTOJNA 398 34 355 9

SE@ANA 323 44 274 5

Izredni: Visoke strokovne {ole: Fakultete: Umetni{ke akademije:

DIVA^A 35 5 30 -

HRPELJE - KOZINA 15 6 9 -

ILIRSKA BISRICA 105 25 80 -

KOMEN 24 8 16 -

PIVKA 48 10 38 -

POSTOJNA 161 29 132 -

SE@ANA 138 39 99 -

VIRI:
1. Rezultati raziskovanj, [tudentje v Republiki Sloveniji - vpis na dodiplomski {tudij 1997/98, Statisti~ni

urad Republike Slovenije, Ljubljana, 1998,

2. Statisti~ni letopis 1998, Letnik XXXVII, Statisti~ni urad Republike Slovenije, Ljubljana, 1998,

3. Tabele statisti~nega pregleda {tudentov iz ob~in Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Se`ana, Diva~a, Hrpelje

- Kozina in Komen, Ra~unalni{ki center Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1999,

334



IV.

VARSTVO OKOLJA



Var~evanje, var~evanje z naravnimi viri,

trajnostni razvoj, izobra`evanje in osve{~anje

za okolje v navezavi z var~evanjem naravnih virov*

Geslo: Naravni viri; Izobra`evanje; Trajnostni razvoj

I. UVOD

Okolje je hkrati naravni vir in dobrina, zato je potrebno smotrno uporabljati okolje.

Slednje pa pomeni var~evanje z namenom ohranjanja okolja oziroma naravnih virov. Ta

cilj lahko smotrno dose`emo z izobra`evanjem, vzgojo in osve{~anjem.

Izobra`evanje je obi~ajno del sistema vrednot in vedenja, ki odra`a splo{ne in poseb-

ne zna~ilnosti neke dr`ave oziroma regije, ki je uzakonila dolo~en sistem izobra`eva-

nja. Zahodnoevropsko mi{ljenje temelji predvsem na predvidljivosti, nadzoru, instru-

mentalni racionalnosti in vzor~no posledi~nem razumevanju vseh dogajanj. Tak pogled

na svet je sicer prispeval k dinami~nemu razvoju in industrializaciji, vendar je zaupanje

v neprestan napredek doseglo to~ko, ko je potreben razmislek in druga~no znanje, in to

na globalni ravni. Izra`a se potreba po celostnem pristopu na vseh ravneh ~lovekovega

delovanja, predvsem pa potreba po druga~nem pojmovanju znanja, razumevanja, razu-

mevanja spoznavnega procesa in na~ina mi{ljenja.

Pri~ujo~a naloga bo sestavni del publikacije GLOBE - Slovenija, in sicer bo sestavni

del uvoda v to publikacijo. GLOBE - Slovenija vsako leto organizira strokovni posvet:

ODPRT IN U^INKOVIT PARLAMENT na dolo~eno temo in ob tej prilo`nosti tudi izda

publikacijo, v kateri so objavljeni referati in povzetki diskusije. Tretji posvet, ki je bil 20.

oktobra 1998 v prostorih Dr`avnega zbora RS

Ta posvet je bil na temo: var~evanje, var~evanje z naravnimi viri, trajnostni razvoj, izo-

bra`evanje v navezavi z var~evanjem naravnih virov. Pri~ujo~i tekst bo sestavni del stro-

kovnega uvoda v omenjeno publikacijo.
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II. DEFINICIJE POJMOV

Za primerno razumevanje problematike var~evanja predvsem pa var~evanja z narav-

nimi viri v navezavi na trajnostni razvoj in izobra`evanje oziroma osve{~anje javnosti je

najprej potrebno definirati osnovne pojme. Za~eli smo z okoljem in naravo, naravnimi

viri, var~evanjem, ohranjanjem, razvojem. Definicije smo povzeli iz Leksikona, Cankar-

jeve zalo`be, Ljubljana 1998 in Enciklopedije Britanice, London, 1992 in knji`ice: Av-

gu{tina Laha: Okolje in ~lovek, ljubljana, 1995.

okolje: skupek vseh zunanjih (ekolo{kih) dejavnikov (biotskih, klimatskih, edafskih

itd), v katerih `ivi neki organizem. Zaradi onesna`enosti okolja je ogro`en obstoj so-

dobnega ~loveka ter mnogih `ivalskih vrst.

narava: celota vsega, kar obstaja neodvisno od ~lovekove dejavnosti. Narava je objek-

tivni svet, ki se stalno spreminja in razvija.

naravni viri: tisti deli narave, ki slu`ijo bodisi kot surovine v proizvodnji in pridelavi in

so omejeni z zalogami na dolo~enih geografskih teritorijih.

var~evanje: je racionalna raba oziroma izraba naravnih virov ali pa drugih virov kot so

npr. finan~ni viri.

razvoj: ve~anje sposobnosti, da se zadosti ~lovekovim potrebam in se izbolj{a kako-

vost ~lovekovega `ivljenja.

trajnostni sonaravni razvoj ali okolje varovalni razvoj: oblika razvoja, ki zadovoljuje po-

trebe ~loveka, ne da bi pri tem ogro`ala vire, od katerih je odvisen razvoj prihodnjih rodov.

izobra`evanje:usposabljanje ljudi za dokon~anje osnovno ali-srednje{olskega izo-

bra`evanja ali za nadaljnje izpopolnjevanje v stroki oziroma dokvalificiranje.

izobra`evalna tehnologija:uvajanje sodobnih oblik, metod, sredstev v izobra`evalno

delo zaradi ~imve~je racionalizacije in u~inkovitosti pouka na katerikoli stopnji izo-

bra`evanja.

izobrazba:rezultat na~rtnega in sistemati~nega razvijanja ~lovekovih potencialnih

du{evnih zmo`nosti z njegovo lastno aktivnostjo

vzgoja: duhovno in zna~ajsko oblikovanje ljudi, zlasti otrok in mladine, razvijanje nji-

hovih ve{~in, navad, intelekta, ~ustev, volje; zavestno in namernoprena{anje zgodovin-

skih izku{enj in pridobljenega znanja na nove generacije preko vzgojiteljev, u~iteljev,

star{ev, klubov, dru{tev, medijev itd.

osve{~anje o okoljski problematiki: oblikovanje okoljske zavesti in sodelovanje jav-

nosti kot nadgradnja vzgoje in izobra`evanja izven {olskega sistema sta klju~na elemen-

ta za oblikovanje okoljske politike, ki bi lahko dosegala na~ela trajnostnega razvoja. Po-

samezniki, skupine in organizacije morajo poznati in razumeti razvojne in okoljske od-

lo~itve. Posebno tiste, ki vplivajo na njihovo `ivljenje v skupnosti in sodelovati pri nji-
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hovem spreminjanju. Za zrele odlo~itve je potrebno omogo~iti dostop do vseh

ustreznih informacij, ki zadevajo oklje in razvoj. Pomemben kazalec okoljske zavesti je

delovanje nevladnih organizacij (NVO).

III. TEMELJI ZA PRAVNO UREDITEV

Mednarordni dokumenti:

Mednarodna konvencija o varstvu ptic

sprejeta v Parizu 18. 10. 1950, velja od 16. 02. 1973

Uradni list SFRJ, {t. 6-55/73, str. 97, z dne 08. 02. 1973

Konvencija o mo~virjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivali{~e mo~vir-

skih ptic ("Ramsarska konvencija")

velja od 11. 10. 1977. Podpisano v Ramsarju (Iran); dne 02. 02. 1971

Uradni list SFRJ, MEDNARODNE POGODBE, {t. 9-83/77, z dne 01. 01. 1977, str. 675

Glej AKT O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA glede konvencij UNESCO, mednarodnih

ve~stranskih pogodb o zra~nem prometu, konvencij Mednarodne organizacije dela;

Uradni list RS, mednarodne pogodbe, {t. 15-86/92, str. 194 (to~ka A.5.) (Uradni list RS,

{t. 54/92), z dne 13. 11. 1992 in OBVESTILO MINISTRSTVA, Uradni list RS, mednarodne

pogodbe, {t. 2/93, str. 17 (to~ka 6.) (Uradni list RS, {t. 7/93).

OPOMBA: Republika Slovenija je vklju~ila v seznam mo~virij, ki so mednarodnega

pomena, Se~oveljske soline

Mednarodna Konvencija o varstvu rastlin (revidirano besedilo)

velja od 13. 06. 1983, sprejeta v Rimu, novembra 1979, besedilo je revidirano

Uradni list SFRJ, MEDNARODNE POGODBE, {t. 1-11/85, z dne 08. 01. 1985, str. 42

Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov pre-

ko meja in njihovega odstranjevanja (MKBNO)

Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 15-78/93-str. 818 (Uradni list RS, {t.

48/93)

Konvencija o prepre~evanju onesna`evanja morja z odpadnimi in drugimi snovmi

velja od 02. 12. 1977. Sprejeto v Londonu, Mexico Cityu, Moskvi in Washingtonu, dne

29. 12. 1972.
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Uradni list SFRJ, MEDNARODNE POGODBE, {t. 13-129/77, z dne 04. 03. 1977, str. 952

Glej AKT O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA glede konvencij, za katere je depozitar vla-

da ZDA, haa{kih konvencij in konvencije o intelektualni lastnini, Uradni list RS, {t.

24-1240/92 (to~ka A.17.), z dne 22. 05. 1992 in OBVESTILO MINISTRSTVA, Uradni list

RS, mednarodne pogodbe {t. 9/92, str, 122 (to~ka I.14.) (Uradni list RS, {t. 35/92)

Protokol o posebej za{~itenih obmo~jih Sredozemskega morja

velja od 03. 08. 1985, podpisan v @enevi, dne 03. 04. 1982.

Uradni list SFRJ, MEDNARODNE POGODBE, {t. 9-53/85, str. 321, z dne 22. 02. 1985

Glej AN mednarodnih ve~stranskih pogodb s podro~ja varstva Sredozemskega morja,

nekaterih mednarodnih pogodb s podro~ja pomorskega prometa, dveh sporazumov s

podro~ja cestnega prometa in Sporazuma o ustanovitvi interameri{ke banke. Uradni list

RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 13-62/93, str. 435 (to~ka A.5.) (Uradni list RS, {t.

44/93), z dne 29. 07. 1993

Konvencija o onesna`evanju zraka na velike razdalje preko meja

velja od 29. 11. 1986, sprejeta v @enevi, dne 13. 11. 1979

Uradni list SFRJ, MEDNARODNE POGODBE, {t. 11-78/86, str. 3, z dne 07. 03. 1986

Glej AKT O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA glede konvencij Organizacije zdru`enih na-

rodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo. Uradni list RS,

MEDNARODNE POGODBE, {t. 9-55/92, str. 103 (to~ka A.27) (Uradni list RS, {t. 35/92),

z dne 17. 07. 1992 in OBVESTILO MINISTRSTVA, Uradni list RS, MEDNARODNE

POGODBE, {t. 2/93, str. 17 (naslov "3.55 konvencij OZN") (Uradni list RS, {t. 7/93)

Protokol h konvenciji o onesna`evanju zraka na velike razdalje preko meja iz 1979

o dolgoro~nem financiranju programa za opazovanje in ovrednotenje emisije one-

sna`evalcev zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP)

velja od 07. 03. 1987, sestavljen v @enevi, dne 28. 09. 1984

Uradni list SFRJ, MEDNARODNE POGODBE, {t. 2-11/87, str. 3, z dne 16. 01. 1987

Glej OPOMBA: AKT O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA glede konvencij Organizacije

zdru`enih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo.

Uradni list RS,MP, {t. 9-55/92, str. 103 (to~ka A.28) (Uradni list RS, {t. 35/92), z dne 17. 07.

1992 in OBVESTILO MINISTRSTVA, Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t.

2/93, str. 17 (naslov "3.55 konvencij OZN") (Uradni list RS, {t. 7/93)

Zakon o ratifikaciji Protokola o nadaljnjem zmanj{evanju emisij `vepla h Konvenci-

ji o prekomejnem onesna`evanju zraka na velike razdalje od leta 1979 (MZEZKPO)
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sprejet v Oslu, 14. junija 1994

Uradni list RS, MP {t. 7-19/98-str. 105 (Url.RS, {t. 29/98)

Dunajska konvencija o za{~iti ozonskega pla{~a s prilogami I in II

velja od 03. 03. 1990, sprejeta na Dunaju, dne 22. 03. 1985

Uradni list SFRJ, MEDNARODNE POGODBE, {t. 1-1/90, str. 3, z dne 05. 01. 1990

Glej AKT O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA glede konvencij Organizacije zdru`enih na-

rodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo. Uradni list RS,

MEDNARODNE POGODBE, {t. 9-55/92, str. 103 (to~ka A.29) (Uradni list RS, {t. 35/92),

z dne 17. 07. 1992 in OBVESTILO MINISTRSTVA, Uradni list RS, MEDNARODNE

POGODBE, {t. 2/93, str. 17 (naslov "3.55 konvencij OZN") (Uradni list RS, {t. 7/93)

Montrealski protokol o susbstancah, ki {kodujejo ozonskemu pla{~u

velja od 06. 01. 1991, sprejet v Montrealu, dne 16. 09. 1987

Uradni list SFRJ, MEDNARODNE POGODBE, {t. 16-67/90, str. 3, z dne 21. 03. 1990

Glej AKT O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA glede konvencij Organizacije zdru`enih na-

rodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo. Uradni list RS,

MEDNARODNE POGODBE, {t. 9-55/92, str. 103 (to~ka A.30) (Uradni list RS, {t. 35/92),

z dne 17. 07. 1992 in OBVESTILO MINISTRSTVA, Uradni list RS, MEDNARODNE

POGODBE, {t. 2/93, str. 17 (naslov "3.55 konvencij OZN") (Uradni list RS, {t. 7/93)

Uredba o ratifikaciji Amandmaja k Montrealskem sporazumu o substancah, ki {ko-

dljivo delujejo na ozonski pla{~

velja od 25. 07. 1992, sprejeta 29. 06. 1992 v Londonu.

Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 17-92/92, str. 213, z dne 03. 04. 1992

(Uradni list RS, {t. 61/92).

Uredba o ratifikaciji Kopenhagenske spremembe, Kopenhagenskih prilagoditev in

Dunajskih prilagoditev k Montrealskemu protokolu o substancah, ki {kodljivo delujejo

na ozonski pla{~

sprejete v Kopenhagenu, 25. novembra 1992 in na Dunaju, 7. decembra 1995

Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 19-49/98, str. 337 (Uradni list RS {t.

77/98)

Uredba o ratfikaciji sporazuma o dotaciji Skrbni{kega sklada Global Environment

Facility Trust Fund med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in

razvoj
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podpisan 13. novembra 1995 v Washingtonu

Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 13-49/96-str. 253 (Uradni list RS, {t.

47/96)

Zakon o ratifikaciji okvirne konvencije Zdru`enih narodov o spremembi podnebja

velja od 20. 10. 1995, sprejeta v New Yorku, 09. 05. 1992.

Uradni list RS, MP, {t. 13-63/95, z dne 19. 10. 1995 (Uradni list RS, {t. 59/95)

Zakon o ratifikaciji Konvencije o biolo{ki raznovrstnosti (MKBR)

sprejeta 05. junij 1992 v Rio de Janeiru

Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 7-29/96, z dne 07. 06. 1996, str. 109-131

(Uradni list RS, {t. 30/96)

Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije)

velja od 01. 04. 1995, sklenjena v Salzburgu, dne 07. 11. 1995

Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 5-24/95, str. 93, z dne 27. 01. 1995

(Uradni list RS, {t. 19/95)

OPOMBA: podpisnice konvencije: Republika Avstrija, Republika Francija, Republika

Italija, Republika Slovenija, Kne`evina Liechtenstein, Zvezna republika Nem~ija, [vi-

carska konfederacija in Evropska unija

Zakon o ratifikaciji konvencije o presoji ~ezmejnih vplivov na okolje (MPCVO)

sprejeta 25. 02. 1991 v Espooju (Finska)

Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 11-30/98-str. 188 (Uradni list RS, {t.

46/98)

Zakon o ratifikaciji konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke

Donave (Konvencija o varstvu reke Donave) (MVTURD)

Sprejeta v Sofiji, 29. junija 1994

Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 12-31/98-str. 205 (Uradni list RS, {t.

47/98)

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto `ive~ih `ivali

(MKVSVPZ)

sprejeta v Bonnu, 23. junija 1979

Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 18-46/98-str. 309 (Uradni list RS, {t.

72/98)
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Zakon o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o ener-

getski u~inkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in Sklepov v zvezi s pogodbo o

energetski listini (MPOEL)

podpisano 17. decembra 1994 v Lizboni

Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 12-50/97-str. 697 (Uradni list RS, {t.

42/97)

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dedi{~ine

podpisana 23. novembra 1972 v Parizu

Uradni list SFRJ, {t. 56-947/74, str. 1771

Glej AKT O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA ... Uradni list RS, MEDNARODNE POGOD-

BE, {t. 15-86/92, str. 194 (to~ka A.10) (Uradni list RS, {t. 54/92) in OBVESTILO MINISTR-

STVA, Uradni list RS, MEDNARODNE POGODBE, {t. 2/93, str. 18, (to~ka 6.) (Uradni list

RS, {t. 7/93)

OPOMBA: v seznam svetovne naravne in kulturne dedi{~ine so vpisane [kocjanske

jame.

Posebnost v zahtevah po osve{~anju in izobra`evanju predstavlja:

KONVENCIJA O DOSTOPU DO OKOLJSKIH INFORMACIJ, UDELE@BI JAVNOSTI PRI

OKOLJSKEM ODLO^ANJU IN DOSTOPU DO PRAVICE V OKOLJSKIH ZADEVAH, Aar-

hus, junij 1998.

Ta konvencija iz izhaja iz naslednjih dokumentov in dogodkov:

• prve konference o ~lovekovem okolju, Stockholm 1972,

• se sklicuje na UN Resolucijo 37/7 o Svetovni listini za naravo 1982,

• Evropsko listino o okolju in zdravju, Frankfurt 1989,

• UN Konferenco v Rio de Janairo 1992,

• Deklaracije iz Sofije "Okolje za Evropo", 1995.

Zakonodajne osnove v Sloveniji

Temelje predstavljajo naslednji zakoni:

• zakon o varstvu okolja,

• zakon o varstvu narave,

• zakon o osnovnem {olstvu,

• zakon o gimnazijah.
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Krovni je zakon o varstvu okolja, kar je primer po vsej Evropi.

Varstvo okolja

V devetdesetih letih tega stoletja so se pravni sistemi temeljito spremenili. Pri{lo je do

ekologizacije prava in kompleksnega razvoja prava okolja, ki presega sektorski in par-

cialni pristop do varovanja okolja in prihaja do kodifikacije prava na podro~ju in tudi

drugi deli pravnega sistema se ekologizirajo. Tovrsten razvoj je v najve~ji meri zna~ilen

za dr`ave Vzhodne in Srednje Evrope, kjer je z menjavo politi~nega in ekonomskega si-

stema pri{lo tudi do korenitih sprememb pravnega sistema in reda. S podro~ja varstva

okolja so skoraj po vrsti vse te dr`ave sprejele neke vrste integralne zakone o varstvu

okolja, ki na enem mestu urejajo razli~na podro~ja varstva okolja, ki so bile sicer ureja-

ne po podro~nih zakonih. S tem je pri{lo do zdru`evanja enakovrstnih pravnih instru-

mentov in mehanizmov, ki so bili "razpr{eni" v posami~nih zakonih. Ti so urejali posa-

mi~na podro~ja, kot so: vode, zrak, zemlja, odpadki itd.

Zakon o varstvu okolja (ZVO), 1993, ki na splo{no govori tudi o razvijanju okoljske

zavesti in s tem posredno tudi o izobra`evanju. V tujih dr`avah, posebno v skandinav-

skih, je podro~je vzgoje zelo mo~no zastopano v zakonodaji: [vedska, Finska, Danska,

Norve{ka. V slednji morajo v okvirih prostorske zakonodaje zagotoviti udele`bo otrok

v postopkih javne obravnave analiz vplivov na okolje in v primerih razgrnitve urbani-

sti~nih na~rtov.

Izobra`evanje:

Izraza okoljska vzgoja in izobra`evanje izvirata iz angle{kega izraza "environmental

education". V obi~ajno rabo je za~el prihajati pred nekaj ve~ kot dvajsetimi leti. Osnovni

namen uvajanja tega terminusa tecnicusa je bil, da opi{e vrsto vzgoje in izobra`evanja,

ki sta potrebna za pripravo ljudi na bolj{e upravljanje s svojim okoljem. Zamisli so med-

narodno dozorevale:

• IUCN (mednarodna zveza za ohranitev narave) 1970: Okoljska vzgoja in izobra`eva-

nje sta procesa prepoznavanja vrednot ter razumevanja in spo{tovanja medsebojne

povezanosti ~loveka, njegove kulture in njegovega biofizikalnega okolja. Okoljska

vzgoja in izobra`evanje prakti~no oblikujeta odlo~itve in pravila ravnanja z okoljem

in odnosa do njegove kakovosti.

• UNESCO, 1977 TBILISI: Okoljska vzgoja in izobra`evanje vzgajata jasno zavest in

skrb glede ekonomske, socialne, politi~ne in ekolo{ke soodvisnosti v urbanih in

kmetijskih obmo~jih; vsaki osebi dajeta mo`nost pridobivanje znanja ter spoznavanje
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vrednot, odnosov, obveznosti in sposobnosti, ki so potrebne za varstvo in napredek

okolja; oblikujeta nove vzorce obna{anja posameznika, skupin in celotne dru`be do

okolja.

• UNESCO, 1993,U^ENJE ZA @IVLJENJE (Learning for Life), kjer dodaja pogoj trajnost-

nega sonaravnega razvoja oziroma integralno osve{~anje in izobra`evanje za `ivljenje

v razmerah varovalnega razvoja za okolje.

• AARHUS, 1998, Konvencija o dostopu do okoljskih informacij, udele`bi javnosti pri

okoljskem odlo~anju in dostopu do pravice v okoljskih zadevah, ki postavlja posebne

zahteve.

V tej konvenciji je v 3.~lenu v to~ki 3 zapisano naslednje:

"3.3. Vsaka pogodbenica spodbuja izobra`evanje ter ozave{~anje javnosti o okolju,

zlasti glede mo`nosti dostopa do informacij, udele`be pri odlo~anju in dostopa do pra-

vice v okoljskih zadevah."

Pri nas to urejata dva zakona:

Zakon o osnovni {oli (ZOsn), UL.RS 12/96

govori o okolju v dveh alinejah 2. ~lena, kjer so navedeni cilji izobra`evanja, in sicer v

9. alineji:

"-pridobivanje splo{nih in uporabnih znanj, ki omogo~ajo smostojno, u~inkovito in

ustvarjalno soo~anje z dru`benim in naravnim okoljem in razvijanje kriti~ne mo~i

razsojanja,"

in v zadnji, 14. alineji 2.~lena:

"- oblikovanje in spodbujanje zdravega na~ina `ivljenja in odgovornega odnosa do

naravnega okolja."

Zakon o gimnazijah (ZGim), UL.RS 12/96

govori v 2. ~lenu, ko na{teva cilje v 10. alineji pi{e:

" vzbuja zavest odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje"

Osnove izobra`evanja so zajete v zakonu o osnovni {oli in v zakonu o gimnazijah.

Prav ni~ pa se ne omenja okoljsko izobra`evanje na univerzitetnem {tudiju. Vemo, da

imajo obvezno okoljsko izobra`evanje uradnikov in politikov v skandinavskih de`elah,

in to celo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Slovenija je podpisala KONVENCIJO O DOSTOPU DO OKOLJSKIH INFORMACIJ,

UDELE@BI JAVNOSTI PRI OKOLJSKEM ODLO^ANJU IN DOSTOPU DO PRAVICE V

OKOLJSKIH ZADEVAH, Aarhus, junij 1998, in s tem si nalaga nove naloge:
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Naloge:

Izdelava medsektorske strategije izvajanja Konvencije, ki bo tudi eden izmed kriteri-

jev za vstop v EU.

Medresorska kurikularna komisija pripravlja integralni program uvajanja okoljskega

izobra`evanja in osve{~anja v posamezne predmete, posebno v novi devetletki.

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja novo in delno dopolnjeno veljavno prostor-

sko zakonodajo, kjer bo tudi zahteva o osve{~enosti kot osnovi za participacijo, ki jo

zahteva konvencija iz Aarhusa.

Izku{nje z okoljskim izobra`evanjem in osve{~anjem za trajnostni razvoj v

Sloveniji

VSloveniji te~ejo individualna prizadevanja s programom eko-{ol.. To je doslej 16 os-

novnih {ol, ki imajo prostovoljen, dodaten in poseben u~ni program z naslovom:

EKO-[OLA KOT NA^IN @IVLJENJA, ki ima naslednje glavne sklope:

- osve{~anje u~encev, u~iteljev in star{ev ter raz{irjene dru`ine o pomenu okoljske

vzgoje in izobra`evanja za `ivljenje,

- osve{~anje in tudi izvajanje var~evanja z in racionalno rabo naravnih virov v vsak-

danjem `ivljenju.

IV. INFORMACIJA O DUNAJSKI DEKLARACIJI O RAZVOJU
PODE@ELJA V RAZ[IRJENI EVROPI (WIENNA CONVENTION ON
RURAL DEVELOPMENT IN AN ENLARGED EUROPE - 30.10.1998

Dunajska deklaracija, ki so jo udele`enci konference sprejelia 30. oktobra 1998 na

Dunaju, poziva dr`ave ~lanice EU, dr`ave prvega in drugega pridru`itvenega kroga ter

Evropsko komisijo, da upo{tevajo to deklaracijo. Dunajska deklaracija ima naslednje

sklope:

• splo{ni del,

• progresivno okoljsko politiko za raz{irjeno Evropo,

• reforma skupne agrarne politike,

• varovanje biolo{ke raznovrstnosti,

• transportne politike v raz{irejeni Evropi,

• preorientacijo kohezijskih politik EU.

V uvodu govori o tem, da v 26 dr`avah Evrope razvoj pode`elja ni rezultat nacional-

nih in lokalnih aktivnosti. Nanj odlo~ilno vplivajo politike EU, in to ne le na polnoprav-
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ne ~lanice, marve~ tudi na dr`ave, ki ~akajo na vstop. Razvoj pode`elja je v marsikateri

dr`avi problematika, ki ji je potrebno posvetiti posebno pozornost. Dr`ave morajo med

seboj sodelovati, in sicer posebno pri pilotnih projektih in pri aktivnostih za doseganje

trajnostnega razvoja na pode`elju.

V. OD KYOTA DO BUENOS AIRESA

Okvirno Konvencijo o spremembah podnebja (FCCC) so jo sprejeli leta 1992 med

svetovnim vrhom v Rio de Janeiru in je za~ela veljati marca 1994. Ratificiralo jo je vseh

176 dr`av, ki so definirane kot partnerji konvencije (COP) dr`ave. Te`o zni`anj toplo-

grednih plinov naj bi nosile najbolj razvite dr`ave, manj razvite oziroma v tranziciji pa

naj bi sodelovale po zmo`nostih, predvsem gospodarskih. V za~etku leta 1999 je `e ja-

sno, da zelo razvite dr`ave ne bodo vodilne. FCCC namre~ ni zakonsko obvezujo~ in

zato so mnogi pri~akovali, da bo to vrzel izopolnil protokol, ki so ga sprejeli decembra

1997 v Kyotu na Japonskem. Na 3. konferenci so ga podprle dr`ave, ki se imenujejo s

kratico COP3 dr`ave. Teh je 160.

Slovenija je to problematiko obravnavala na GLOBE-Slovenija, in sicer na

posvetovanju:

ODPRT IN U^INKOVIT PARLAMENT II, kjer je predlagala 10% zni`anje toplogrednih

plinov v Sloveniji na osnovi predlogov strokovnjakov iz Slovenije. Ta predlog je tudi

objavila v knji`ici GLOBE-Slovenija z naslovom: Resolucija kot prispevek k zmanj{anju

emisij toplogrednih plinov v okvirih Konvencije ZN o spremembi podnebja. V Kyotu pa

je poslancem predstavnikom GLOBE-EUROPE in GLOBE-International razdelila te

knji`ice kot prispevek GLOBE-Slovenija k uspehu Kyota.

Kyoto protokol 1997

Ta protokol je pravno zavezujo~ akt za dr`ave, ki so ga ratificirale. Doslej ga je uradno

ratificirala le dr`ava Fid`i, 68 dr`av ga je podpisalo, kar pomeni, da so se na nek na~in

zavezale, da ga bodo tudi ratificirale. Med podpisnicami je tudi Republika Slovenija, ki

ga je podpisala 21. oktobra 1998 kot 61. dr`ava sveta.

Ta protokol zahteva 8% zni`anje v povpre~ju na izhodi{~no leto 1990 med leti 2008 -

2012 za vsako de`elo, ki je ta protokol ratificirala. Dr`ave v tranziciji si lahko same izbe-

rejo izhodi{~no leto. Slovenija si je za osnovno leto izbrala 1986.
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Buenos Aires 1998

Novembra meseca 1998 je bilo 4. sre~anje dr`av partneric -COP4 v Buenos Airesu,

kjer naj bi se dogovorili o in{trumentih za doseganje Kyota.

1. Trg naj bi bil tisti in{trument, ki naj bi v najve~ji meri "o~istil ozra~je".

Nujno je v mednarodno ekonomijo uvesti stro{ke okolja. Razvite dr`ave, predvsem

Nem~ija so dokazovale, da je okoljsko ~istej{a tehnologija sicer dra`ja, vendar pa skoraj

brez izjeme tudi prina{a nova delovna mesta.

2. Trgovanje z bonitetami -tone emisij CO2

Predvsem so veliko govorili na konferenci o trgovanju s kvotami CO2 po posameznih

dr`avah in sklenili, da bi morali oblikovati mednarodna pravila. Na konferenci ni bil do-

se`en kak viden napredek oziroma dogovor.

3. Ekonomija z manj oziroma brez CO2, kar v realni praksi pomeni pokop fosilnih

goriv, predvsem premoga. V tem pogledu je Slovenija pred odlo~itvijo, kako zagotoviti

primerno pokritost elektri~ne energije iz doma~ih virov in kako se odlo~iti glede novih

oziroma prenovljenih energetskih objektov.

Slovenijo so na tej konferenci zastopali: predstavniki Vlade RS, in sicer minister za

okolje in prostor ter strokovnjaki iz Hidrometeorolo{kega zavoda RS, predstavnik

NVO-jev in predstavnik skupine poslancev in svetnikov GLOBE-Slovenija.

VI. AKTIVNOSTI GLOBE-SLOVENIJA

Kratica GLOBE se glasi: Global Legislators Organisation for a Balanced Environment,

kar dobesedno pomeni: " Svetovna organizacija zakonodajalcev za dosego uravnote`e-

nega okolja". Torej to so parlamentarci oziroma poslanci, ki so med nacionalnimi parla-

menti povezani zato, da predlagajo in sprejemajo zakonodajo, ki naj bi omogo~ala

uravnote`eno okolje po vsem svetu.

Organizacija in delovanje v Dr`avnem zboru RS v sklicu
1992-1996

V tem sklicu je skupina poslancev slovenskega dr`avnega zbora delovala kot nefor-

malna skupina. Evropsko pozornost je skupina poslancev v Sloveniji do`ivela na kon-

ferenci v Sofiji oktobra 1995. Kot predpripravo za to konferenco ministrov je skupina

poslancev organizirala tridnevni posvet s i Evropskega parlamenta, GLOBE-Evrope,

parlamentarci iz Vzhodne in Srednje Evrope na temo: Konvencija o biolo{ki raznovrst-
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nosti in krajinski raznolikosti. GLOBE-Europe je sodelovala kot stranka v postopku pri

dokon~nem oblikovanju besedila konvencije. Na sestanku v Ljubljani, na katerem so

bili prisotni tudi {tevilni strokovnjaki - biologi, smo uspeli v predlog Konvencije vklju~i-

ti tudi podzemne habitate in endemite, ki jih imajo predvsem Slovenija, Bolgarija, Ro-

munija, Portugalska in delno tudi [panija. Strokovni tekst so pripravljali Angle`i in na{i

strokovnjaki, ki pa jim ni uspelo prepri~ati snovalce imenovane konvencije, da bi bilo

potrebno vklju~iti v dokon~ni tekst konvencije tudi podzemne habitate in anaerobne

biocenoze. To nam je uspelo na sre~anju v Ljubljani, kjer so biologi iz Slovenije, parla-

mentarci in nevladne organizacije strokovno tako prepri~ljivo nastopili, da je tudi ta del

biodiverzitete vklju~en v tekst konvencije. Tako je bilo iz Ljubljane poslano poro~ilo o

tej spremembi konvencije na 420 naslovov v Evropi, mesec dni pred konferenco mini-

strov v Sofiji, in rezultat tega je vklju~itev tega dela v Konvencijo o biolo{ki raznovrstno-

sti in krajinski raznolikosti.

Poslanci so sodelovali pri re{evanju razli~nih okoljevarstvenih problemov, predvsem

na podro~ju varovanja narave, pri zakonu o prepovedi proizvodnje azbesta in sanaciji

obmo~ja zaradi onesna`enosti z azbestom, pri problematiki racionalne rabe energije in

pri rabi jedrske energije. Prvi~ so se poslanci povezali v GLOBE-Slovenija 8. oktobra

1996, in sicer na sre~anju: ODPRT IN U^INKOVIT PARLAMENT. Organizirala ga je sku-

pina enajstih poslancev. Na njem so izmenjali mnenja parlamentarci, predstavniki vlade

in predstavniki organizacij (NVO) ter civilne dru`be. Prav na tem posvetu se je skupina

poslancev organizirala kot nacionalna skupina GLOBE-Slovenija. Rezultat tega sre~anja

pa je bilo sprejetje Resolucije GLOBE-Slovenija. Tako je prva GLOBE-Slovenija s

sprejetjem te resolucije razmeroma uspe{no kon~ala ustanovni mandat. Le-ta vsebuje

naloge, ki jih morajo izvajati Dr`avni zbor RS, vlada in politi~ne stranke. Vsebinski -

okoljevarstveni del ima deset to~k, ki so bile usklajene med zgoraj navedenimi udele-

`enci.

Najpomembnej{i poudarki iz resolucije:

• Dr`avni zbor RS naj:

• zagotovi pretok informacij,

• organizira vsako leto sre~anje Odprt in u~inkovit parlament,

• uveljavi korektive v korist Slovenije ob vklju~evanju v Evropsko unijo (varuje biot-

sko raznovrstnost, varuje poseljenost pode`elja, uveljavi ekolo{ke korektive kme-

tijske pridelave, omeji tovorni promet),

• podpira okoljevarstveno in naravovarstveno ozave{~enost,

• zagotovi, da ne bo sprejemal zakonov, ki prispevajo k degradaciji okolja,
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• pospe{i delo za sprejem konvencij (BONN, CITES, BERN)

• pospe{i zavarovanje vsaj 20% ozemlja RS kot nacionalni in regionalni parki

• varovanje in racionalno rabo naravnih virov,

• zmanj{anje koli~ine odpadkov, lo~eno zbiranje, obvezno recikliranje.

• Vlada naj zagotovi izdelavo in izvajanje nacionalnih strategij:

• sodelovanja z nevladnimi organizacijami,

• varstva narave,

• varstva okolja,

• ravnanja z odpadki,

• varovanja in racionalne rabe naravnih virov,

• kemi~no in biolo{ko varnost,

• sonaravno-trajnostno gospodarjenje (v kmetijstvu, gozdarstvu, urejanju prostora,

industriji in turizmu).

• Stranke imajo nalogo, da predlagajo svoje poslance za ~lane GLOBE-Slovenija z nalo-

go, da sodelujejo pri izvajanju te resolucije.

Delovanje GLOBE-Slovenija v obdobju 1996 -2000

V sedanjem sklicu je bil prvi sestanek neformalne skupine poslancev GLOBE-Slove-

nija 30. septembra 1997. Zanimanje za sodelovanje je pokazalo trinajst poslancev iz raz-

li~nih strank. na sre~anju 5. maja pa se je pridru`ila {e gospa Marija Poszonec. Skladno z

Resolucijo GLOBE-Slovenija je bilo 14. novembra 1997 sre~anje ODPRT IN

U^INKOVIT PARLAMENT II na temo: KONVENCIJA O KLIMATSKIH SPREMEMBAH IN

SLOVENIJA kot predpriprava in prispevek Slovenije za svetovno konferenco o podneb-

ju, ki je bila v Kyotu decembra 1997. Rezultat tega strokovno-politi~nega sre~anja je bila

Resolucija kot prispevek k zmanj{anju emisij toplogrednih plinov v okvirih Konvencije

ZN o spremembi podnebja. V tej konvenciji je Slovenija predlagala 10% zmanj{anje to-

plogrednih plinov do leta 2010 glede na izhodi{~no leto 1986. Slovenska delegacija je v

Kyotu razdelila nekaj bro{ur s Konvencijo Slovenije kot prispevkom za uspeh celotne

konference. V Kyotu so dokon~no sprejeli predlog, da naj bo zmanj{anje emisij toplo-

grednih plinov za 8% v razdobju 2008-2012. Ta protokol mora podpisati in ratificirati

vsaka dr`ava, ki se `eli vklju~iti v EU, zato predvidevamo, da ga bo ratificirala tudi

Slovenija.

Na mar~evski seji GLOBE-Slovenija 1998 je minister za okolje in prostor predstavil re-

zultate konference v Kyotu ter priprave za konferenco evropskih ministrov v Aarhusu
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na Danskem v juniju 1998. Na tej konferenci ministrov za okolje naj bi GLOBE-Europe

tudi predstavila modelni konstrukt nacionalnih GLOBE ter osnutek memoranduma o

sodelovanju med nacionalnimi in evropskim GLOBE. ^lani GLOBE naj bi podprli spre-

jetje Konvencije o pravici do okoljevarstvenih informacij in o participaciji prebivalcev

NVO in drugih za podro~je okolja.

Sklenjeno je bilo tudi, da bodo strokovna sre~anja GLOBE-Slovenija vsak tretji torek v

mesecu, ob 17.30 uri, in sicer vedno na vnaprej dolo~eno temo in tako so bile dolo~ene

prve teme. Zaradi aktualnosti, ker je bila ta to~ka za potrditev dr`avnih garancij za Tr-

bovlje3 `e na dnevnem redu 8. seje Dr`avnega zbora RS, je bila 23. aprila delavnica o

energiji, popoldne pa strokovno sre~anje GLOBE-Slovenija : Racionalna raba energije,

Slovenija in obveznosti iz Kyota na primeru predlagane TET3 Trbovlje. Skupina poslan-

cev GLOBE-Slovenija je 17. julija 1998 vlo`ila v postopek v dr`avni zbor RS predlog za-

kona neodvisnih proizvajalcih elektri~ne energije kot del za{~itne zakonodaje.

Dne 20. oktobra 1998 je bil tretji ODPRT IN U^INKOVIT PARLAMENT III z naslovom:

VAR^EVANJE, VAR^EVANJE Z NARAVNIMI VIRI, TRAJNOSTNI RAZVOJ, IZOBRA-

@EVANJE IN OSVE[^ANJE ZA OKOLJE V NAVEZAVI Z VAR^EVANJEM NARAVNIH

VIROV kjer so bili uvodni referentje: dr. France Arhar: VAR^EVANJE, Franc Beraus iz Mi-

nistrstva za gospodarske dejavnosti: VAR^EVANJE Z ENERGIJO IN RACIONALNA

RABA ENERGIJE, Ale{ Krainer iz Fakultete za gradbeni{tvo in geodezijo:OBNOVLJIVI

VIRI ENERGIJE IN EVROPSKI DOKUMENTI, prof. Barica Marenti~-Po`arnik: OKOLJ-

SKA VZGOJA V IZOBRA@EVALNIH PROGRAMIH: dose`ki in odprti problemi. Nato so

sledili naslednji diskusijski prispevki: Kyoto Protokol in Strategija za uresni~evanje v

Sloveniji, MOP HMZS Andrej Kranjc, Mo`nosti zmanj{evanja emisij CO2 v navezavi na

Kyoto, mag. Andreja Urban~i~, Kyoto, Buenos Aires in naloge GLOBE-Slovenija. Celo-

ten dogodek pa je dopolnila Osnovna {ola Slovenske Konjice, in sicer z razstavo: var~e-

vanje z naravnimi viri. V novembru in decembu 1998 je enajst ~lanov Dr`avnega sveta

RS tudi podpisalo pristopno izjavo za vklju~itev v GLOBE.

GLOBE-Europe in njen akcijski program do leta 2000

GLOBE Europe ima naslednji program:

1. Vzpostavitev pan-evropske ekolo{ke mre`e.

2. Vklju~itev biotske in krajinske raznovrstnosti v druge resorje-sektorje.

3. Ozave{~anje javnosti za okoljevarstvene probleme.

4. Zavarovanje krajin.

5. Zavarovanje obalnih in oceanskih ekosistemov.

6. Zavarovanje re~nih ekosistemov in mo~virij.

350



7. Zavarovanje celinskih mo~virij.

8. Zavarovanje travnatih ekosistemov.

9. Zavarovanje gozdnih ekosistemov.

10. Zavarovanje gorskih ekosistemov.

11. Zavarovanje ogro`enih vrst.

Poleg tega pa sprejetje Konvencije o pravici do informacij in participaciji ter so-koor-

diniranje vklju~evanja v Evropsko unijo s podro~ja okoljevarstva.

Vsebinske in organizacijske naloge GLOBE-Slovenija

V sedanjem mandatu do leta 2000 pa bo potrebno ve~ pozornosti nameniti problema-

tiki okolja in vklju~evanju Slovenije v Evropsko unijo. Vse ka`e na to, vsaj po zadnjih us-

klajevanjih, da bo stanje okolja tudi pomemben element oziroma eden izmed kriterijev

za vklju~evanje kandidatk iz Vzhodne in Srednje Evrope. Prav iz teh razlogov bo po-

trebno GLOBE-Slovenija dati novo organizacijsko formo, da bo v ve~ji meri lahko odi-

grala poslanstvo povezovanja med parlamenti na nacionalni in mednarodni ravni ter

bila tori{~e za sre~evanje parlamentarcev, svetnikov, vlade in nevladnih organizacij ter

drugih predstavnikov, ki jih imenujemo civilna dru`ba.

VIRI:
1. Avgu{tin LAH: LEKSIKON: OKOLJE IN ^LOVEK, Ljubljana, 1995

2. Berce-Bratko, Dr. Branka in dr. Leo [e{erko: ODPRT IN U^INKOVIT PARLAMENT, Resolucija

GLOBE-Slovenija, izdajatelj Dr`avni zbor RS, 1996.

3. Berce-Bratko, Dr. Branka in dr. Leo [e{erko: The Ljubljana Meeting, 8-10 September 1995, izdajatelj Dr-

`avni zbor RS, 1995.

4. Dr. Branka Berce-Bratko in Boris Sovi~:ODPRT IN U^INKOVIT PARLAMENT II, Konvencija o klimatskih

spremembah in Slovenija, izdajatelj Dr`avni zbor RS, 1997.

5. Dunajska deklaracija o razvoju pode`elja v Raz{irjeni Evropi (Wienna Convention on Rural Develop-

ment in an Enlarged Europe - 30.10.1998

6. Enciklopedije Britanice, London, 1992, Zvezek o varstvu okolja in naravi

7. GLOBE -Europe Network Directory, izdajatelj GLOBE-Europe, Bruselj, 1997.

8. GLOBE -Europe News. {t. 7-12.,izdajatelj GLOBE-Europe, Bruselj, 1996-1998.

9. KONVENCIJA O DOSTOPU DO OKOLJSKIH INFORMACIJ, UDELE@BI JAVNOSTI PRI OKOLJSKEM

ODLO^ANJU IN DOSTOPU DO PRAVICE V OKOLJSKIH ZADEVAH, Aarhus,junij 1998.

10. Leksikon, Cankarjeve zalo`be, Ljubljana, 1998

11. OKOLJSKA VZGOJA IN IZOBRA@EVANJE, pot k spremembam, MOP, 1996
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12. POTO^NIK, Franc: Seznam sprejetih mednarodnih zakonov s podro~ja narave in okolja, november

1998

13. Zakon o gimnazijah (ZGim), UL.RS 12/96

14. Zakon o osnovni {oli (ZOsn), UL.RS 12/96

15. Zakon o varstvu okolja (ZVO) Ul.RS 93
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V.

MEDNARODNI

ODNOSI



Uporaba pravil mednarodnega

humanitarnega prava v posameznih dr`avah

in pravil, ki urejajo uporabo protipehotnih min*

Geslo: Medparlamentarna unija; Mednarodni odnosi; Oro`je; (mednarodno pravo)

I. UVOD

Interparlamentarna unija (IPU) je v Dr`avni zbor Republike Slovenije poslala vpra{al-

nik, ki se nana{a na uporabo pravil mednarodnega prava v posameznih dr`avah ter o

protipehotnih minah.

Odgovori na vpra{alnik so bili oblikovani v sodelovanju z ministrstvom za zunanje

zadeve in ministrstvom za obrambo.

V pri~ujo~em besedilu je poleg povzetka najpomembnej{ih odgovorov na vpra{alnik

IPU podan kratek prikaz dosedanjih aktivnosti mednarodne kampanje proti pehotnim

minam, glavni elementi vsebine Konvencije o prepovedi uporabe, kopi~enja zalog,

proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uni~enju ter prikaz stanja v

Sloveniji.

II. MEDNARODNA KAMPANJA PROTI MINAM

Za~etki intenzivne aktivnosti Mednarodne kampanje proti minam segajo v leto 1996,

ko je bila sprejeta odlo~itev, da je potrebno oblikovati pravni okvir, ki bo vodil k prepo-

vedi uporabe in proizvodnje protipehotnih min. Visok odstotek `rtev namre~ predstav-

ljajo civilisti vklju~no z otroci. V ta namen je nastal nov akt mednarodnega humanitar-

nega in razoro`evalnega prava t.j. Konvencija o prepovedi uporabe, kopi~enja zalog,

proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uni~enju.

Konvencija je rezultat Ottawskega procesa, ki ga je oktobra 1996 spro`ila kanadska

vlada. V njej so navedene konkretne zadol`itve, aktivnosti in dejavnosti nacionalnih

kampanj. Je zgodovinsko pomemben dokument, ki:
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• prepoveduje proizvodnjo, skladi{~enje, uporabo, trgovino ali prenos protipehotnih

min;

• dolo~a roke za uni~enje skladi{~enih protipehotnih min in odstranitev postavljenih

min;

• dolo~a na~in nadzora nad izvajanjem sporazuma v posameznih dr`avah ~lanicah in

obvezuje dr`ave, da izmenjujejo podatke o procesu izvajanja konvencije;

• dopu{~a, da pogodbenica lahko ohrani minimalno {tevilo protipehotnih min, ki jih

potrebuje pri usposabljanju vojakov za odstranjevanje protipehotnih min;

• nalaga pogodbenicam, da pomagajo tistim, ki imajo probleme z izvajanjem konvenci-

je in `rtvami min.

Konvencija bo za~ela veljati, ko bo konvencijo ratificirala 40. dr`ava.

Cilj Mednarodne kampanje je seznaniti javnost o nesmiselnosti in {kodljivosti upora-

be min ter tako vr{iti pritisk na dr`ave, da se odpovedo uporabi te vrste oro`ja. To je tudi

apel dr`avam, ki niso podpisnice navedene konvencije oziroma niso pripravljene

spo{tovati teh na~el, naj ~imprej razvijejo alternativne oblike oro`ja in prenehajo s teh-

nolo{kim razvojem protipehotnih min.

***

Slovenija je konvencijo podpisala v Ottawi, 3. decembra 1997.

Vlada Republike Slovenije je dolo~ila besedilo predloga zakona o ratifikaciji Konven-

cije o prepovedi uporabe, kopi~enja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min

in o njihovem uni~enju ter ga obravnavala na seji, dne 18.06.1998. Zatem je predlog za-

kona poslala v obravnavo Dr`avnemu zboru Republike Slovenije. Predlog zakona o ra-

tifikaciji Konvencije o prepovedi uporabe, kopi~enja zalog, proizvodnje in prenosa

protipehotnih min in o njihovem uni~enju je obravnaval odbor za mednarodne odnose

na svoji 55. seji, dne 1.julija 1998. Odbor za mednarodne odnose je podal pozitivno sta-

li{~e do besedila konvencije in dr`avnemu zboru predlagal naj omenjeni predlog zako-

na ~imprej sprejme. Dr`avni zbor bo o ratifikaciji konvencije sklepal na 10. redni seji ju-

lija 1998.

Aktivno sodelovanje Slovenije (podpis konvencije, bli`nja ratifikacija, aktivna ude-

le`ba na mednarodnih konferencah) pomeni ve~anje ugleda dr`ave, ki konstruktivno

sodeluje v mednarodnih razoro`evalnih aktivnostih ter tako pomembno prispeva k

miru in stabilnosti v mednarodnem prostoru.
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III. UPORABA PRAVIL MEDNARODNEGA PRAVA,
PROTIPEHOTNE MINE - POVZETEK ODGOVOROV NA
VPRA[ALNIK

A. UPORABA PRAVIL MEDNARODNEGA PRAVA - INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW (IHL)

Dr`avni zbor Republike Slovenije nima posebnega stalnega delovnega telesa, ki bi se

ukvarjal izrecno le z mednarodnim humanitarnim pravom. Prav tako tudi nima nefor-

malnega telesa, ki bi se ukvarjal z vpra{anji uporabe pravil mednarodnega humanitar-

nega prava.

V okviru svojega delovnega podro~ja se s to problematiko (mednarodnega humani-

tarnega prava) ukvarjata Odbor dr`avnega zbora za mednarodne odnose in Odbor

dr`avnega zbora za notranjo politiko in pravosodje, in sicer:

Odbor za mednarodne odnose obravnava in potrjuje pobude za sklenitev mednarod-

nih pogodb na podlagi 59. ~lena zakona o zunanjih zadevah (Ur. list RS, {t. 1/1991) ter

kot mati~no delovno telo obravnava zakone o ratifikaciji mednarodnih pogodb (in kon-

vencij) in oblikuje predloge odlo~itev, o katerih glasuje parlament v plenumu. V okviru

navedenih pristojnosti je obravnaval tudi pobudo za podpis konvencije o prepovedi

uporabe, kopi~enja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in njihovem

uni~enju ter predlog zakona o ratifikaciji te konvencije.

Odbor za notranjo politiko in pravosodje kot mati~no delovno telo obravnava notra-

njo zakonodajo, ki ureja dolo~ena vpra{anja na podlagi mednarodnih pogodb in kon-

vencij, ki jih je podpisala Slovenija oziroma, h katerim je Slovenija pristopila (npr.

vpra{anje azila, ureditev statusa beguncev ipd, kazenske sankcije za kr{itev mednarod-

nega humanitarnega prava). Odbor za notranjo politiko in pravosodje je v okviru svoje-

ga delovnega podro~ja pristojen tudi za vpra{anja varstva ~lovekovih pravic in redno

obravnava poro~ila o delu varuha ~lovekovih pravic.

2. Kazniva dejanja zoper ~love~nost in mednarodno pravo obravnava petintrideseto

poglavje Kazenskega zakonika Republike Slovenije Ur. l. RS {t. 63/94, 7/94).

3.V Republiki Sloveniji trenutno deluje Medresorska delovna komisija za spremljanje

mednarodnopravnih vidikov problematike ~lovekovih pravic, ki pa se ne ukvarja z

vpra{anji mednarodnega humanitarnega prava. V pripravi je sklep Vlade Republike

Slovenije, s katerim se bo podro~je delovanja omenjene komisije raz{irilo tudi na

vpra{anja, ki so povezana z mednarodnim humanitarnim pravom.
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B. PROTIPEHOTNE MINE - ANTI-PERSONNEL MINES

1. Na{a dr`ava ne proizvaja in ne kupuje v tujini protipehotne mine in jih tudi v bodo~e ne bo.

Preko dr`avne meje se ne izvaja transfer protipehotnih min, prav tako ne prodajamo

in ne bomo prodajali protipehotnih min drugim dr`avam.

Vse protipehotne mine so uskladi{~ene v voja{kih skladi{~ih ter so pod popolnim

nadzorom Slovenske vojske.

Izdelan je na~rt za uni~enje protipehotnih min v skladu z dolo~ili Konvencije o prepo-

vedi uporabe, kopi~enja zlog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem

uni~enju.

V skladu s tem na~rtom smo `e za~eli z uni~evanjem protipehotnih min.

3. V Sloveniji smo po nacionalnem programu popolnoma dokon~ali razminiranje

vseh miniranih obmo~ij `e leta 1994.

Na ozemlju Republike Slovenije ni ve~ nobenih miniranih obmo~ij.

4. Slovenska vojska bo nadomestila protipehotne mine s sodobnimi oro`ji, dolo~itev

vrst in tipov pa je {e v fazi odlo~anja.

5. Republika Slovenija nudi tehni~no pomo~ v strokovnjakih preko "MAC" centrov

Zdru`enih narodov.

Republika Slovenija je ustanovila Sklad za razminiranje in pomo~ `rtvam min v BiH,

preko katerega bo aktivno sodelovala pri usposabljanju, opremljanju, organiziranju in

izvajanju razminiranja v BiH. Republika Slovenija prispeva sredstva v zgoraj omenjeni

sklad. V ta namen je izdvojila 2.1 mio nem{kih mark. Iz tega sklada se bo financiral raz-

voj nove opreme in na~inov razminiranja.

6. V Sloveniji imamo In{titut za rehabilitizacijo invalidov, ki je `e rehabilitiral `rtve iz Ku-

vajta in BiH in je s 25 le`i{~i vklju~en v Sklad za razminiranje in pomo~ `rtvam min v BiH.

VIRI:
1. International to Campaign to Ban Landmines, Report on Activities, Diplomatic Conference on an Interna-

tional Total Ban on Anti-Personnel Landmines, Oslo, Norway, September 1-18, 1997

2. Odgovori posredovani iz Ministrstva za obrambo Republike Slovenije,

3. Odgovori, posredovani iz Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije,

4. Pobuda za podpis konvencije o prepovedi uporabe, kopi~enja zalog, proizvodnje in prenosa protipe-

hotnih min in o njihovem uni~enju, Vlada Republike Slovenije,

5. Poro~ilo o delu delegacije Republike Slovenije na Diplomatski konferenci o Konvenciji o prepovedi protipe-

hotnih min in o njihovem uni~enju, ki je potekala med 1. in 18. septembrom v Oslu, Vlada Republike Slove

6. Vodeb, Lara: Regionalna Konferenca o minah na obmo~ju Srednje in Vzhodne Evrope, poro~ilo, Budim-

pe{ta, Mad`arska, 26.-28. marec 1998.
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BANKE

Problematika hipotekarnih bank - nem{ka ureditev (9/1998)

Temeljna na~ela za u~inkovit ban~ni nadzor (Bazelska temeljna na~ela) (23/1998)

BIOLOGIJA

Smernice Evropske unije/Mikrobiologija (6/1998)

CENA DELA

Zakonska ureditev minimalnih pla~ v dr`avah Evropske zveze (32/1998)

CERKEV

Prikaz odnosa med cerkvijo in dr`avo v Franciji (22/1998)

^ILE

^ilski pokojninski sistem in predlog Svetovne banke (8/1998)

DELOVNA ZAKONODAJA

Direktiva EC {t. 391, 12.6.1989, 89/391/EGS (delovna razmerja), Konvencija Mednarod-

ne organizacije dela {t. 98 (9/1999)

DOLO^ANJE PLA^

Zakonska ureditev minimalnih pla~ v dr`avah Evropske zveze (32/1998)

DOL@NOST PRE@IVLJANJA

Pre`ivninski sklad (11/1998)

DRU@INA

Pre`ivninski sklad (11/1998)

DR@AVA

Prikaz odnosa med cerkvijo in dr`avo v Franciji (22/1998)

DR@AVNA POMO^

Dr`avna pomo~ javnim medijem v Zahodni Evropi (3/1999)
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DR@AVNI ZBOR

Analiza potreb dr`avnega zbora in ocena raziskovalnih zmogljivosti raziskovalnega

sektorja (1/1998)

Organiziranost varovanja parlamenta in njegovega predsednika (13/1998)

Organigram dr`avnega zbora in vlade (20/1998)

EKONOMIJA

Ekonomska situacija v Republiki Sloveniji (26/1998)

ENAKO OBRAVNAVANJE

Dvospolna dikcija v uradnih dokumentih (15/1999)

ETIKA

Kodeks etike poslancev (14/1998)

EVROPA

Dr`avna pomo~ javnim medijem v Zahodni Evropi (3/1999)

Delo parlamenta v dneh pred velikono~nimi prazniki (18/1999)

EVROPSKA UNIJA

Smernice Evropske unije/Mikrobiologija (6/1998)

Volitve poslancev v dr`avah ~lanicah Evropske unije - primerjalni pregled glasovnic in

na~ina glasovanja (30/1998)

Preiskovalne komisije v dr`avah Evropske unije s poudarkom na nem{ki ureditvi

(4/1999)

Vpra{anja pravic tujcev pri prometu z nepremi~ninami v dr`avah Evropske unije

(5/1999)

Direktiva EC {t. 391, 12.6.1989, 89/391/EGS (delovna razmerja), Konvencija Mednarod-

ne organizacije dela {t. 98 (9/1999)

Javno dobro v evropski in slovenski zakonodaji (12/1999)

Stanovanjska politika v dr`avah Evropske unije (14/1999)

Dvospolna dikcija v uradnih dokumentih (15/1999)

EVROPSKI SVET

Direktiva EC {t. 391, 12.6.1989, 89/391/EGS (delovna razmerja), Konvencija Mednarod-

ne organizacije dela {t. 98 (9/1999)
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FRANCIJA

Prikaz odnosa med cerkvijo in dr`avo v Franciji (22/1998)

HIPOTEKE

Problematika hipotekarnih bank - nem{ka ureditev (9/1998)

INDEKSIRANJE PLA^

Zakonska ureditev minimalnih pla~ v dr`avah Evropske zveze (32/1998)

IMUNITETA

Ureditev civilne odgovornosti poslancev za izgovorjeno v parlamentu pri nas in v dru-

gih evropskih dr`avah (21/1998)

IZOBRA@EVANJE

Izobra`evanje za okolje v navezavi z var~evanjem naravnih virov glede na Konvencijo o

dostopnosti do informacij in participacijo prebivalcev Aarhus 1998 (16/1998)

Var~evanje, var~evanje z naravnimi viri, trajnostni razvoj, izobra`evanje in osve{~anje

za okolje v navezavi z var~evanjem naravnih virov (31/1998)

JAVNO DOBRO, JAVNA LASTNINA

Javno dobro v evropski in slovenski zakonodaji (12/1999)

JAVNA NARO^ILA

Omejitve poslovanja javnih zavodov (sorodstvene, interesne, kapitalske in morebitne

druga~ne povezave) (12/1998)

JAVNA SLU@BA

Omejitve poslovanja javnih zavodov (sorodstvene, interesne, kapitalske in morebitne

druga~ne povezave) (12/1998)

JAVNI ZAVOD

Omejitve poslovanja javnih zavodov (sorodstvene, interesne, kapitalske in morebitne

druga~ne povezave) (12/1998)

JAVNI USLU@BENCI

Pla~e uslu`bencev v dr`avni in javni upravi (6/1999)

Kodeks etike uslu`bencev dr`avnega zbora (11/1999)
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KAZENSKA ZAKONODAJA

Parlamentarni in sodni nadzor nad uporabo posebnih operativnih metod in sredstev

(33/1998)

KODEKS RAVNANJA

Eti~ni kodeks poslancev Dr`avnega zbora Republike Slovenije (10/1999)

Kodeks etike uslu`bencev dr`avnega zbora (11/1999)

KONTROLA

Temeljna na~ela za u~inkovit ban~ni nadzor (Bazelska temeljna na~ela) (23/1998)

KORO[KA

Pokrajine v Sloveniji, regionalizem v Evropski uniji (19/1998)

KMETIJSTVO

Organiziranost, status, izvajanje, financiranje kmetijskih zavodov in njihovih slu`b

(17/1998)

KMETIJSKA POLITIKA

Organiziranost, status, izvajanje, financiranje kmetijskih zavodov in njihovih slu`b

(17/1998)

KMETIJSKO SVETOVANJE

Organiziranost, status, izvajanje, financiranje kmetijskih zavodov in njihovih slu`b

(17/1998)

KMETIJSKO RAZISKOVANJE

Organiziranost, status, izvajanje, financiranje kmetijskih zavodov in njihovih slu`b

(17/1998)

LOKALNA SAMOUPRAVA

Pravne mo`nosti za posredovanje podatkov ob~inam (5/1998)

LOKALNA SKUPNOST

Pravne mo`nosti za posredovanje podatkov ob~inam (5/1998)
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MEDIJI

Dr`avna pomo~ javnim medijem v Zahodni Evropi (3/1999)

MEDPARLAMENTARNA UNIJA

Uporaba pravil mednarodnega humanitarnega prava v posameznih dr`avah in pravil,

ki urejajo uporabo protipehotnih min (3/1998)

Vpra{alnik Interparlamentarne unije o parlamentarni dejavnosti za izvajanje dose`kov

svetovnega vrha o socialnem razvoju (18/1998)

MEDNARODNI ODNOSI

Uporaba pravil mednarodnega humanitarnega prava v posameznih dr`avah in pravil,

ki urejajo uporabo protipehotnih min (3/1998)

Vloga parlamenta v mednarodnih odnosih (25/1998)

MEDNARODNO PRAVO

Uporaba pravil mednarodnega humanitarnega prava v posameznih dr`avah in pravil,

ki urejajo uporabo protipehotnih min (3/1998)

MIGRACIJA

Volilna pravica oseb nacionalnega porekla, ki niso dr`avljani doti~ne dr`ave (1/1999)

MIKROBIOLOGIJA

Smernice Evropske unije/Mikrobiologija (6/1998)

NADZOR BAN^NEGA POSLOVANJA

Temeljna na~ela za u~inkovit ban~ni nadzor (Bazelska temeljna na~ela) (23/1998)

NA^ELO VZAJEMNEGA PRIZNAVANJA

Vpra{anja pravic tujcev pri prometu z nepremi~ninami v dr`avah Evropske unije

(5/1999)

NARAVNI VIRI

Var~evanje, var~evanje z naravnimi viri, trajnostni razvoj, izobra`evanje in osve{~anje

za okolje v navezavi z var~evanjem naravnih virov (31/1998)
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ODGOVORNOST

Ureditev civilne odgovornosti poslancev za izgovorjeno v parlamentu pri nas in v dru-

gih evropskih dr`avah (21/1998)

OKOLJSKA POLITIKA

Izobra`evanje za okolje v navezavi z var~evanjem naravnih virov glede na Konvencijo o

dostopnosti do informacij in participacijo prebivalcev Aarhus 1998 (16/1998)

OKOLJE

Izobra`evanje za okolje v navezavi z var~evanjem naravnih virov glede na Konvencijo o

dostopnosti do informacij in participacijo prebivalcev Aarhus 1998 (16/1998)

ORGANIGRAM

Organigram Dr`avnega zbora RS in Vlade RS (20/1998)

ORO@JE

Uporaba pravil mednarodnega humanitarnega prava v posameznih dr`avah in pravil,

ki urejajo uporabo protipehotnih min (3/1998)

PARLAMENT

Organiziranost varovanja parlamenta in njegovega predsednika (13/1998)

Organigram Dr`avnega zbora RS in Vlade RS (20/1998)

Vloga parlamenta v mednarodnih odnosih (25/1998)

Delovanje politi~nih strank v prostorih parlamenta (7/1999)

Eti~ni kodeks poslancev Dr`avnega zbora Republike Slovenije (10/1999)

Kodeks etike uslu`bencev dr`avnega zbora (11/1999)

PARLAMENTARNI NADZOR

Parlamentarni in sodni nadzor nad uporabo posebnih operativnih metod in sredstev

(33/1998)

PODATKI

Ekonomska situacija v Republiki Sloveniji (26/1998)

POLITI^NA STRANKA

Delovanje politi~nih strank v prostorih parlamenta (7/1999)
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POLITIKA PLA^

Pla~e uslu`bencev v dr`avni in javni upravi (6/1999)

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

^ilski pokojninski sistem in predlog Svetovne banke (8/1998)

POKRAJINE

Pokrajine v Sloveniji, regionalizem v Evropski uniji (19/1998)

Pokrajine (24/1998)

POSLANCI

Kodeks etike poslancev (14/1998)

Ureditev civilne odgovornosti poslancev za izgovorjeno v parlamentu pri nas in v dru-

gih evropskih dr`avah (21/1998)

POSLANEC

Ureditev civilne odgovornosti poslancev za izgovorjeno v parlamentu pri nas in v dru-

gih evropskih dr`avah (21/1998)

Eti~ni kodeks poslancev Dr`avnega zbora Republike Slovenije (10/1999)

POSLOVANJE Z NEPREMI^NINAMI

Vpra{anja pravic tujcev pri prometu z nepremi~ninami v dr`avah Evropske unije

(5/1999)

POTNI LISTI

Zakon o tujcih in potnih listinah (7/1998)

PRAVICE TUJCEV

Vpra{anja pravic tujcev pri prometu z nepremi~ninami v dr`avah Evropske unije

(5/1999)

PRAZNIKI-VERSKI

Delo parlamenta v dneh pred velikono~nimi prazniki (18/1999)

PREDSEDNIK

Organiziranost varovanja parlamenta in predsednika parlamenta (13/1998)
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PREISKOVALNA KOMISIJA

Preiskovalne komisije v dr`avah Evropske unije s poudarkom na nem{ki ureditvi

(4/1999)

PRORA^UN

Izra~un prora~unskega primanjkljaja (4/1998)

Podatki o prora~unu Republike Slovenije (10/1998)

PRORA^UNSKI PRIMANJKLJAJ

Izra~un prora~unskega primanjkljaja (4/1998)

RAST PREBIVALSTVA

Rast prebivalstva v Republiki Sloveniji med leti 1970 - 1997 (13/1999)

RAZISKOVALNI SEKTOR

Analiza potreb dr`avnega zbora in ocena raziskovalnih zmogljivosti raziskovalnega

sektorja (1/1998)

RAZVOJNA POLITIKA

Vpra{alnik Interparlamentarne unije o parlamentarni dejavnosti za izvajanje dose`kov

svetovnega vrha o socialnem razvoju (18/1998)

REGIJA

Pokrajine v Sloveniji, regionalizem v Evropski uniji (19/1998)

Pokrajine (24/1998)

REGIONALIZEM

Pokrajine v Sloveniji, regionalizem v Evropski uniji (19/1998)

Pokrajine (24/1998)

REGIONALNE IN LOKALNE SKUPNOSTI

Pokrajine v Sloveniji, regionalizem v Evropski uniji (19/1998)

Pokrajine (24/1998)

SEJA PARLAMENTA

Delo parlamenta v dneh pred velikono~nimi prazniki (18/1999)
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SOCIALNA POLITIKA

Vpra{alnik Interparlamentarne unije o parlamentarni dejavnosti za izvajanje dose`kov

svetovnega vrha o socialnem razvoju (18/1998)

SOCIALNO VARSTVO

Pre`ivninski sklad (11/1998)

STANOVANJA

Stanovanjska politika v dr`avah Evropske unije (14/1999)

STANOVANJSKA POLITIKA

Stanovanjska politika v dr`avah Evropske unije (14/1999)

STATISTIKA

Statisti~ni pregled {tudentov (8/1999)

SVET EVROPE

Pravica do ugovora vesti pri slu`enju voja{kega roka (odgovori na vpra{alnik Parlamen-

tarne skup{~ine Sveta Evrope) (29/1998)

SVETOVNA BANKA

^ilski pokojninski sistem in predlog Svetovne banke (8/1998)

[TUDENT

Statisti~ni pregled {tudentov (8/1999)

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Var~evanje, var~evanje z naravnimi viri, trajnostni razvoj, izobra`evanje in osve{~anje

za okolje v navezavi z var~evanjem naravnih virov (31/1998)

TUJCI

Zakon o tujcih in potnih listinah (7/1998)

UGOVOR VESTI

Pravica do ugovora vesti pri slu`enju voja{kega roka (odgovori na vpra{alnik Parlamen-

tarne skup{~ine Sveta Evrope) (29/1998)
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URADNI DOKUMENT

Dvospolna dikcija v uradnih dokumentih (15/1999)

VAROVANJE

Organiziranost varovanja parlamenta in njegovega predsednika (13/1998)

VARNOST

Organiziranost varovanja parlamenta in njegovega predsednika (13/1998)

VARSTVO OKOLJA

Izobra`evanje za okolje v navezavi z var~evanjem naravnih virov glede na Konvencijo o

dostopnosti do informacij in participacijo prebivalcev Aarhus 1998 (16/1998)

VLADA

Organigram Dr`avnega zbora RS in Vlade RS (20/1998)

VOJA[KA OBVEZNOST-CIVILNO SLU@ENJE

Pravica do ugovora vesti pri slu`enju voja{kega roka (odgovori na vpra{alnik Parlamen-

tarne skup{~ine Sveta Evrope) (29/1998)

VOJNI UJETNIK

Plaz z Vr{i~a leta 1916 - odmevi v tedanjem tisku (2/1999)

VOLITVE

Volitve poslancev v dr`avah ~lanicah Evropske unije - primerjalni pregled glasovnic in

na~ina glasovanja (30/1998)

VOLILNA PRAVICA

Volilna pravica oseb nacionalnega porekla, ki niso dr`avljani doti~ne dr`ave (1/1999)

VOLILNI SISTEM

Volitve poslancev v dr`avah ~lanicah Evropske unije - primerjalni pregled glasovnic in

na~ina glasovanja (30/1998)

VOLITVE-SISTEM

Volitve poslancev v dr`avah ~lanicah Evropske unije - primerjalni pregled glasovnic in

na~ina glasovanja (30/1998)
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VOLILNA ZAKONODAJA

Volitve poslancev v dr`avah ~lanicah Evropske unije - primerjalni pregled glasovnic in

na~ina glasovanja (30/1998)

ZAUPNA GRADIVA

Ravnanje z dokumenti in informacijami zaupne narave (2/1998)

ZAVODI

Omejitve poslovanja javnih zavodov s podjetji v lasti sorodnikov (12/1998)

Organiziranost, status, izvajanje, financiranje kmetijskih zavodov in njihovih slu`b

(17/1998)

ZVEZNA REPUBLIKA NEM^IJA

Preiskovalne komisije v dr`avah Evropske unije s poudarkom na nem{ki ureditvi

(4/1999)
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