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Predgovor*

V raziskovalnem sektorju Dr`avnega zbora Republike Slovenije smo `e na za~etku

svojega delovanja spomladi 1998 zapisali, da bomo vsako leto zbrali najzanimivej{e na-

loge, pripravljene na podlagi naro~il ali na lastno pobudo, in jih objavili v knji`ni obliki.

Tako je sektor v juniju 1999 izdal prvi zbornik, ki je naletel na ugoden odziv tako pri po-

slancih, ki so naro~niki nalog, kot tudi pri drugih zainteresiranih v Dr`avnem zboru Re-

publike Slovenije, Dr`avnem svetu Republike Slovenije in med novinarji, ki spremljajo

delo parlamenta. Zelo zanimiv je tudi za {tudente, ki so jim zbrani podatki in informaci-

je v pomo~ pri {tudiju in zlasti {e pri seminarskem delu.

Zbornik za leto 1999/2000 zajema naloge, pripravljene od junija 1999 do konca man-

data 1996-2000, in predstavlja uresni~itev obljube o vsakoletni objavi nalog v tiskani ob-

liki ter pregled najbolj zanimivih nalog. ^asovno pa zajema nekoliko dalj{e obdobje kot

eno leto, ker z njim zaokro`ujemo delo v mandatu. Ta mandat je bil za raziskovalni sek-

tor zelo pomemben, saj predstavlja za~etek na{ega delovanja. Hkrati smo v dveh letih

pridobili precej izku{enj pri pridobivanju potrebnih podatkov za naloge in pri navezo-

vanju stikov s parlamenti v drugih dr`avah, ki so nam pogosto v pomo~ pri pridobivanju

nekaterih zvrsti informacij, ki jih je mogo~e dobiti le preko teh institucij.

Raziskovalni sektor stalno sodeluje tudi s profesorji in drugimi strokovnjaki s posa-

meznih fakultet, predvsem s podro~ja pravnih znanosti in dru`benih ved, in v razli~nih

formalnih in neformalnih oblikah izmenjuje mnenja in pridobiva ter tudi posreduje {te-

vilne informacije. Na tak na~in in preko ciljnega raziskovalnega programa Dr`avnega

zbora Republike Slovenije, se okoli dr`avnega zbora gradi krog strokovnjakov, ki stal-

no spremljajo delo zakonodajne veje oblasti in pomagajo pri oblikovanju novih institu-

tov in organizacijskih re{itev.

Pri pridobivanju podatkov raziskovalni sektor sodeluje tudi z ostalimi strokovnimi

slu`bami dr`avnega zbora. V veliko pomo~ nam je zlasti sodelovanje z dokumentacij-

sko-knji`ni~nim oddelkom, kjer je zbrano obse`no gradivo s podro~ja parlamentarizma

in dr`avne ureditve nasploh, imajo pa tudi razvejan sistem sodelovanja z drugimi insti-

tucijami, ki v svojem podatkovnem in knji`nem fondu hranijo relevantne informacije z

razli~nih podro~ij.

V zborniku je zajetih 38 izbranih nalog, od tega {est s podro~ja ekonomije, enajst na-

log, ki prikazujejo problematiko socialne varnosti, kulture, zaposlovanja, izobra`eva-

nja, otrokovih pravic, dru`inske politike, dve nalogi s problematiko varstva okolja in

* Tatjana Kra{ovec, pomo~nica generalne sekretarke dr`avnega zbora, vodja raziskovalnega sektorja



6

ena naloga s podro~ja mednarodnih odnosov. Ve~ji del zbornika pa se nana{a na prob-

lematiko parlamentarizma, notranje organiziranosti parlamentov, razmerja med parla-

mentom in drugimi institucijami, problematiko volitev in volilnih sistemov, statusa po-

slancev itd. Gre za vsebine, ki so zelo zanimive za poslance in ki jih je praviloma te`ko

najti v drugi strokovni literaturi, saj se s tovrstno problematiko ukvarja le majhen del

strokovne javnosti, kar velja z redkimi izjemami tudi za slovenski prostor.

V dveh letih obstoja raziskovalnega sektorja smo vzpostavili relativno uspe{ne poti in

na~ine komuniciranja z naro~niki, ki so dr`avni zbor, poslanci, delovna telesa dr`avne-

ga zbora in generalni sekretar. Zagotovili smo u~inkovito izmenjavo mnenj in ustrezno

odzivnost na potrebe in `elje naro~nikov. @eleli pa bi tovrstne stike {e poglobiti, kar bi

nedvomno pripomoglo k dvigu kvalitete nalog in k vsebini, ki bi bila {e bolj skladna s

pri~akovanji in `eljami naro~nikov.

Na podlagi teh podatkov je mogo~e z gotovostjo trditi, da so poslanci raziskovalni

sektor sprejeli kot servis, ki jim pomaga pri pridobivanju informacij o primerjalnih po-

datkih iz drugih parlamentarnih sredin in za specifi~ne potrebe po informacijah, ki se

porajajo ob parlamentarnem delu. Ve~ znanja pa pomeni hkrati tudi prispevek k ve~ji

avtonomiji in samostojnosti poslancev in Dr`avnega zbora Republike Slovenije kot za-

konodajne veje oblasti. Zato bi v bodo~e veljalo {e bolj izkoristiti sposobnosti in poten-

ciale sodelavcev v raziskovalnem sektorju in tudi drugih strokovnih slu`b dr`avnega

zbora. Zbornik izbranih nalog raziskovalnega sektorja v tiskani in v elektronski obliki

na doma~i strani dr`avnega zbora pa lahko slu`i kot delovni pripomo~ek in kot opom-

nik, da je mogo~e pridobiti katerokoli informacijo, ki bi jo poslanci potrebovali pri svo-

jem delu.

Raziskovalni sektor je v letu 2000 izpeljal tudi obse`en projekt, ki odstopa od nalog,

predstavljenih v zborniku, in sicer pripravo poro~ila o delu Dr`avnega zbora Republike

Slovenije v mandatnem obdobju 1996-2000. Poro~ilo je bilo izdano kot posebna

publikacija.

Tatjana Kra{ovec
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Predvidene spremembe direktiv Evropske unije s

podro~ja investicijskih skladov*

Geslo: Nalo`ba; Direktiva; Evropska unija

I. UVOD

Zakonodaja EU ni nekaj nespremenljivega. To velja tudi za njene direktive. Poznava-

nje predlogov njihovih bodo~ih sprememb je pomembno za uspe{no prilagajanje slo-

venske zakonodaje. Zanemarjanje predvidenih sprememb lahko pomeni, da je potreb-

no zakon, ki je bil sprejet skladno z obstoje~o ureditvijo, v relativno kratkem ~asu po-

novno spreminjati.

Namen te naloge je prikazati direktivo Evropske skupnosti, ki ureja podro~je investi-

cijskih skladov. Neposreden povod za nastanek naloge je v dejstvu, da bo »na podro~ju

investicijskih skladov Republika Slovenija do 31.12.2000 sprejela nov zakon o investicij-

skih skladih in dru`bah za upravljanje, ki bo v doma~o zakonodajo prevzel pravni red

Evropske unije z izjemo elementov notranjega trga (enotna licenca investicijskih skla-

dov in nadzor mati~ne dr`ave), ki so vezani na ~lanstvo v Evropski uniji in bodo uve-

ljavljeni z dnem dejanskega pristopa k Evropski uniji.«1

II. DIREKTIVA S PODRO^JA INVESTICIJSKIH SKLADOV

Splo{no

Podro~je investicijskih skladov v EU ureja Direktiva 85/611/EEC o usklajevanju zako-

nov, podzakonskih aktov in administrativnih dolo~b, ki se nana{ajo na podjetja za vza-

jemno investiranje (nalaganje) v prenosljive vrednostne papirje iz leta 1985.2 Ta direkti-

va je bila {e dvakrat dopolnjena: leta 1988 in leta 1995.3 V pripravi pa sta {e dve4 dopol-
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* mag. Igor Zobavnik, 28.7.1999

1 Vlada RS, str. 10.

2 Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrati-

ve provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS).



nitvi navedene direktive, ki naj bi stopili v veljavo 31.12.2002, ~lanice pa morajo sprejeti

ustrezne predpise najkasneje do 30.6. 2002. Eden od predlogov se nana{a na regulacijo

dru`b za upravljanje ter poenostavljen prospekt investicijskega sklada, drug pa pred-

vsem na spremembo nalo`bene politike investicijskih skladov.

Ob tem je potrebno opozoriti, da direktiva ne velja :

• za zaprte investicijske sklade,

• za sklade ki zbirajo sredstva brez ogla{evanja prodaje (nejavno) znotraj EU,

• za sklade, ki se prodajajo javnosti le v dr`avah ne~lanicah EU,

• nekatere izjeme lahko dolo~ijo tudi dr`ave ~lanice (~e predpisana investicijska poli-

tika ni ustrezna za te institucije).

Prevedeno v slovenske razmere in terminologijo to pomeni, da ta direktiva ne ureja

poobla{~enih investicijskih dru`b, niti ne bo veljala za investicijske dru`be. Ureja pa

vzajemne sklade, v katere naj bi se v kon~ni fazi preoblikovalo kar nekaj poobla{~enih

investicijskih dru`b.

Direktiva je sestavljena iz 10 poglavij, prehodnih dolo~b ter prilog. V nadaljevanju je

prikazana vsebina posameznih poglavij s poudarkom na predvidenih spremembah.

Splo{ne dolo~be in podro~je

V tem delu so podane definicije posameznih kategorij. Na novo bodo definirani pojmi

oziroma sklicevanje na druge direktive glede: depozitarja, dru`be za upravljanje, do-

ma~e dru`be za upravljanje, tuje dru`be za upravljanje, doma~ega sklada, tujega skla-

da, podru`nice, bli`nje povezave ter kvalificiranega dele`a.

Druge predvidene spremembe izhajajo iz dejstva, da se spreminjajo dolo~be, ki se na-

na{ajo na investicijsko politiko skladov (ta bo manj restriktivna), saj bo skladom omo-

go~eno, da nalagajo svoja sredstva tudi v druge likvidne finan~ne oblike in ne le v vred-

nostne papirje.

Izdaja dovoljenj skladu

V tem poglavju je dolo~en postopek izdaje dovoljenja skladu. Obvezno je dovoljenje

pristojne nadzorne institucije, pri ~emer je seveda predpogoj, da ima tak{no dovoljenje

9

3 88/220/EEC in 95/26/EC.

4 C 272 1.9.1998 in C 280 9.9.1998. Zanimivo je to, da sta hkrati v proceduri, ~eprav se nana{ata na isto direktivo;

nana{ata pa se na razli~no vsebino in razli~ne ~lene.



tudi dru`ba za upravljanje. Direktor dru`be za upravljanje in depozitarja mora imeti pri-

meren ugled in ustrezne izku{nje.

Obveznosti dru`be za upravljanje

Na podro~ju izdaje dovoljenj je predvidenih ve~ novih dolo~b, ki izhajajo iz tega, da

bo dovoljenje za poslovanje sklada dano v eni dr`avi, veljalo za vse dr`ave ~lanice.

Dru`ba za upravljanje bo poleg upravljanja investicijskih skladov lahko opravljala {e

nekatere druge dejavnosti. Najbolj pomembna bo mo`nost vklju~itve upravljanja fi-

nan~nega premo`enja, vklju~no tistega, ki je v lasti pokojninskih skladov, pri ~emer bo

morala vsaka stranka posebej to dovoliti. Manj pomembne so t.i. dopolnilne dejavnosti,

kot je hramba in administrativna opravila v zvezi s kuponi/delnicami investicijskega

sklada.

To poglavje bo po novem imelo {tiri dele in sicer:

• A pogoji za za~etek delovanja,

• B odnosi z tretjimi dr`avami,

• C pogoji za delo,

• D pravica do ustanovitve in svoboda zagotavljanja storitev.

Dodano pa je tudi novo poglavje 3a o obveznostih depozitarja, vendar vsebuje zgolj

`e sedaj veljavne ~lene, ki se ne bodo spreminjali. Dol`nosti depozitarja so: zagotavljati

da se prodaja in odkup investicijskih kuponov opravlja skladno z zakoni in pravili skla-

da, da se pravilno izra~unava vrednost enote sklada, skrbeti za pravo~asnost opravlja-

nja transakcij ter nalog po naro~ilu investicijske dru`be (~e niso v neskladju z zakoni in

pravili sklada). Seveda depozitar in dru`ba za upravljanje ne smeta biti ena in ista prav-

na oseba.

Za dru`be za upravljanje, ki bodo opravljale le dejavnost upravljanja investicijskih

skladov je predviden minimalni osnovni kapital v vi{ini 50 000 ECU, za ostale pa vi{ji,

skladno z Direktivo 93/6/EEC o kapitalski ustreznosti investicijskih dru`b in kreditnih

institucij.5

Za vodenje dru`be za upravljanje je predvidena dvo~lanska uprava z ustreznimi iz-

ku{njami in dobro reputacijo, prav tako pa je pomembna tudi struktura lastnikov (delni-

~arjev) dru`be za upravljanje. Predvideno je tudi mednarodno sodelovanje organov,

pristojnih za izdajo dovoljenj.

10

5 Npr. 125 000 ECU za investicijske dru`be, ki imajo denar in/ali vrednostne papirje strank.



Nadzorna institucija posamezne dr`ave ~lanice bo morala predpisati ustrezne admi-

nistrativne in ra~unovodske postopke, nadzor in ustrezne varnostne ukrepe za obdelo-

vanje elektronskih podatkov ter zagotovitev ustrezne notranje kontrole, ki bodo zago-

tavljali, da bodo sredstva skladov nalo`ena v skladu s pravili sklada in obstoje~o zako-

nodajo. Dru`bam za upravljanje ne bo dovoljeno, da bi investirale del investitorjevega

premo`enja v skladih oziroma investicijskih dru`bah, ki jih upravlja, razen ob izrecni

splo{ni odobritvi stranke. Prav tako ne bo mogla upravljati premo`enja banke, ki je njen

depozitar. Predvideno pa je tudi vklju~itev teh institucij v jamstvene sheme, ki naj bi {~i-

tile investitorje do vi{ine 20 000 ECU skladno z Direktivo 97/9/EC.

Za primer, da bi dru`ba za upravljanje katero od svojih pristojnosti prenesla na tretjo

stranko, to ne bi smelo vplivati na u~inkovitost nadzora. V tak{nih primerih je potrebno

dovoljenje nadzorne institucije, pri ~emer bo morala ta upo{tevati, da se tak{ne pristoj-

nost ne bodo prenesle na depozitarja ali osebo, ki ima kvalificiran dele` v dru`bi za

upravljanje ali depozitarju oziroma druga~en konflikt intereov z dru`bo za upravljanje

ali delni~arjem (imetnikom kupona) sklada.

Dru`ba za upravljanje bo lahko ustanavljala podru`nice v dr`avah ~lanicah EU. Dr`a-

va gostiteljica bo lahko od tak{ne dru`be za upravljanje zahtevala redno poro~anje (za

statisti~ne namene), ki ne sme biti bolj zahtevno, kot to velja za doma~e pravne osebe.

Predvideno je sodelovanje nadzornih institucij na nacionalni in mednarodni ravni.

Obveznosti, ki se nana{ajo na sestavo investicijske dru`be in
depozitarja

V tem poglavju so podrobneje opisane naloge obeh institucij. Na tem podro~ju niso

predvidene spremembe.

Obveznosti, ki se nana{ajo na investicijsko politiko investicij-
skih skladov

V tem delu je zelo podrobno predpisana investicijska politika skladov. Sledi se na~elu

zmanj{evanja tveganja z razpr{itvijo nalo`b.

Kot novost je izrecno predpisano, da bodo investicijski skladi lahko nalagali svoje

premo`enje (razen v prenosljive vrednostne papirje) tudi v naslednjih oblikah fi-

nan~nega premo`enja:

• delnicah/kuponih drugih investicijskih skladov,

• depozitih v kreditnih institucijah in/ali

11



• standardiziranih finan~nih terminskih pogodbah vklju~no z denarnimi instrumenti

na reguliranih trgih in/ali

• standardiziranih opcijah in/ali

• instrumentih denarnega trga s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, ki jih iz-

dajajo:

centralne, regionalne ali lokalne oblasti, centralne banke, Evropska centralna ban-

ka, Evropska unija, Evropska investicijska banka, dr`ava ne~lanica, v primeru fede-

ralne dr`ave ena od njenih enot, ali mednarodna javna organizacija, ki ji pripada ena

ali ve~ ~lanic ali ~e se z njimi trguje na organiziranem trgu.

Investicijski skladi bodo lahko tudi posojali vrednostne papirje, pri ~emer pa bodo

morali biti izpolnjeni nekateri pogoji:

• tak posel bo smel potekati le preko priznane klirin{ke hi{e, oziroma, ~e je nasprotna

stranka oseba z dovoljenjem za tak{ne posle, banka ali investicijska dru`ba,

• tak{no posojilo mora biti zavarovano za celotno obdobje in vsaj v vi{ini posojenega

finan~nega instrumenta.

V primeru, da ima investicijski sklad za cilj imeti svoje premo`enje sestavljeno tako,

kot je (borzni) indeks, bo po novem imel lahko do 35% premo`enja nalo`enega v vred-

nostnih papirjih, ki jih je izdal posamezen izdajatelj, pri ~emer bo morala biti tak{na na-

lo`bena politika opisana v pravilih poslovanja investicijskega sklada.

Sklad ne bo smel imeti ve~ kot 10% aktive v posamezni kreditni instituciji ali znotraj

iste skupine kreditnih institucij. To lahko sicer do 35%, vendar mora biti vsaj pet raz-

li~nih kreditnih institucij.

V primeru terminskih pogodb bodo morali skladi zagotoviti pokritje med vsem ob-

dobjem veljavnosti pogodbe z pravim vrednostnim papirjem in v ustrezni koli~ini. Prav

tako bo moralo biti dejstvo, da sklad namerava investirati del svojega premo`enja v ter-

minskih pogodbah zapisano v prospektu sklada. Ta dokument mora tudi vklju~evati

opozorilo, da so enote tak{nega sklada primerne samo za izku{ene investitorje in inve-

stitorje katerih finan~ni polo`aj dovoljuje nositi tveganje investicij v tak{ne sklade.

Obveznosti, ki se nana{ajo na informiranje lastnikov kuponov
(delnic) investicijskih skladov

To poglavje je razdeljeno na dva dela:

• A objava prospekta in periodi~nih ra~unov,

• B objava drugih informacij.

12



V tem poglavju je predvidena obveznost dru`be za upravljanje, da mora za vsak

sklad, ki ga upravlja objaviti:

• povzetek prospekta,

• prospekt v celotnem besedilu,

• letno poro~ilo za vsako finan~no leto (v {tirih mesecih) in

• polletno poro~ilo, ki pokriva prvih 6 mesecev finan~nega leta (v dveh mesecih).

Obvezni sestavini obeh vrst prospektov sta predpisani v prilogi A oziroma C te

direktive.

Cene skladov morajo biti objavljene vsaj dvakrat mese~no, pristojna nadzorna institu-

cija lahko zni`a to frekvenco na enkrat mese~no.

Predvidena novost je uvedba instituta skraj{anega prospekta ter dolo~ba, da morajo

biti pravila sklada sestavni del prospekta. Skraj{ani prospekt bodo morali biti investitor-

ju na voljo obvezno `e pred sklenitvijo pogodbe, polletno in letno poro~ilo pa brez-

pla~no na njihovo zahtevo. Ti dokumenti bodo morali biti investitorjem dostopni na

javnih krajih. Obe vrsti prospekta bosta morala biti v bistvenih elementih novelirana.

Splo{ne obveznosti investicijskih skladov

V tem poglavju je omejeno zadol`evanje skladov do vi{ine 10% njegovega premo`e-

nja na za~asno zadol`evanje ob dovoljenju nadzorne institucije, oziroma izjemoma na

15% za pridobitev nepremi~nega premo`enja.

Dru`ba za upravljanje in investicijski sklad ne smeta dajati posojil tretjim osebam (ra-

zen za pridobitev vrednostnih papirjev in drugih finan~nih instrumentov).

Pod dolo~enimi pogoji je mogo~ za~asen suspenz pravice imetnikov kuponov sklada

za unov~enje kuponov.

Posebne dolo~be za investicijske sklade, ki tr`ijo v drugi dr`avi
~lanici, kot so ustanovljeni

V tem poglavju je dolo~eno, da morajo skladi v drugi dr`avi ~lanici poslovati v skladu

z zakonodajo te ~lanice.

Manj{a sprememba tega poglavja se nana{a predvsem na kategorijo skraj{anega

prospekta.
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Dolo~be glede organa odgovornega za izdajo dovoljenj in
nadzor

V tem poglavju je predpisano sodelovanje nadzornih oblasti znotraj posameznih dr-

`av in med dr`avami ~lanicami. Opredeljuje pridobljene informacije kot poslovno

skrivnost, ki se jo uporablja le v nadzorne namene.

To sodelovanje je s predvidenimi dopolnitvami {e bolj podrobno razdelano.

Kontaktni odbor

Pri komisiji je ustanovljen kontaktni odbor, ki ima za vlogo olaj{ati sodelovanje med

nadzornimi institucijami. Sestavljen je iz ~lenov delegiranih s strani ~lanic ter predstav-

nikov Komisije.

VIRI:
1. Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and admini-

strative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS),

2. Council Directive 88/220/EEC of 22 March 1988 amending as regards the investment policies of certain

UCITS, on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings

for collective investment in transferable securities (UCITS), Directive 85/611/EEC of 20 December 1985

on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for col-

lective investment in transferable securities (UCITS),

3. Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field,

4. Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit

institutions,

5. Directive 97/9/EC of the European Parliament and the Council of 3 March 1997 on investor-compensa-

tion schemes,

6. European Parliament and Council Directive 95/26/EC of 29 June 1995 amending Directives 77/780/EEC

and 89/646/EEC in the field of credit institutions, Directives 73/239/EEC and 92/49/EEC in the field of

non-life insurance, Directive 93/22/EEC in the field of investment firms and Directive 85/611/EEC on the

coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective in-

vestment in transferable securities (UCITS), with a view to reinforcing prudential supervision,

7. Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Directive 85/611/EEC on the coor-

dination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective invest-

ment in transferable securities (UCITS), with a view to regulating managmement companies and simpli-

fied prospectuses,
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8. Proposal for a European Parliament and Council Directive amending Directive 85/611/EEC on the coor-

dination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective invest-

ment in transferable securities (UCITS),

9. Vlada Republike Slovenije, Dopolnitev delne pobude za pogajanja in sklenitev mednarodne pogodbe o

pristopu republike Slovenije k Evropski uniji za podri~je 3 – prost pretok storitev, 6.7.1999,

10. Zakon o investicijskih skladih in dru`bah za upravljanje (ZISDU) –Ur.l RS 6/94, 25/97, 32/97 –popravek,

10/98.
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Na~ini financiranja javnih radijskih in

televizijskih hi{*

Geslo: Televizija; Na~in financiranja

I. UVOD

Podro~je radijskega in televizijskega kreiranja in oddajanja programa (v nadaljevanju

RTV) je zelo {iroko. Vanj - strokovno in zakonodajno - sodijo mediji, kultura in nacio-

nalna oziroma regionalna identiteta, sega pa tudi na podro~je telekomunikacijske infra-

strukture. Zato ga v razli~nih dr`avah pokrivajo razli~na ministrstva: npr. Ministrstvo za

kulturo v Sloveniji, Ministrstvo za telekomunikacije v Italiji ali pa Ministrstvo za medije

in telekomunikacijsko infrastrukturo na Poljskem. S prevodi strokovnih izrazov v slo-

ven{~ino je nemalo te`av, zato naj za uvod navedemo osnovne akte, kjer so definirani

osnovni pojmi, da glede njih v nalogi ne bi prihajalo do dvoumnosti.

Uradno so osnove in pojmi, ki se uporabljajo za prenos programov po radiu in televi-

ziji urejeni z naslednjimi akti:

• Uredba o razporeditvi radio-frekven~nih pasov UL {t. 7/98

• Zakon o telekomunikacijah UL {t. 35/97, ki je krovni zakon.

• ITU (International Telecommunication Union) – Mednarodna Telekomunikacijska

zveza, predvsem 1. Zvezek z naslovom: Definicije osnovnih pojmov.

Osnovni pojmi pa so naslednji:

• prenos (transmission) – prenos od oddajnika do sprejemnika, bodisi radijskega

ali televizijskega

• brodcasting – prenos oddaje od oddajnika do poslu{alca ali gledalca (ve~krat upo-

rabljen angle{ki izraz tudi med strokovno javnostjo pri nas),

• brodcaster – tisti, ki oddaja – RTV hi{a oziroma ustanova (npr. BBC),

• kabelski prenos (Cable) – prenos preko kabla,

• prizemeljski ali zemeljski prenos (terrestial) – prenos, ki se vr{i po frekvencah

iz oddajnikov na zemlji v kraj sprejema (Earth Station),
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• satelitski (Satelite) – prenos preko satelita iz oddajnika na zemlji na satelitsko ali

vesoljsko postajo (Space Station ali satelite Station).

• pay-TV – pla~ljiva televizija

• pay-per-view - pla~a{ za ogled

Naj v uvodu omenimo {e to, da je bil v dosedanjem odlo~anju Ustavnega sodi{~a RS o

RTV naro~nini izra`en mo~an dvom, da gre pri njej za obligacijsko razmerje. V novem

Predlogu sprememb ZRTVS je zato predlagano, da bi se - tako kot v dr`avah EU - to da-

jatev opredelilo kot javno dajatev posebne vrste. S to spremembo, ki je povezana tudi s

spremembo evidenc, bi se, po ocenah predlagatelja, prihodek RTVS pove~al za 5 do

10%, kar pomeni, da bi bili v bodo~e prora~unski izdatki za RTVS posledi~no manj{i kot

sicer. Pri predlogu sprememb so se pripravljalci zgledovali predvsem po nem{kem in

francoskem modelu (glej magnetogram 8. izredne seje Odbora za kulturo, {olstvo in

{port, z dne 13.10.1999), ki ju v naslednjem poglavju navajamo kot prva.

II. PREGLED FINANCIRANJA V NEKATERIH DR@AVAH

Francija

Audiovizualni mediji v Franciji se financirajo iz treh virov: prispevkov za uporabo, og-

la{evanja in naro~nin. S~asoma se je dele` prispevkov za uporabo zmanj{al na ra~un

ogla{evanja in naro~nin.

1) Prispevki za uporabo1

Leta 1997 so morala vsa gospodinjstva, ki so imela barvni televizor, pla~ati 700 fran-

kov, za ~rno beli televizor pa 449 frankov. Ker je v Franciji 24 milijonov registriranih te-

levizijskih sprejemnikov, od katerih jih je 1 milijon opro{~enih prispevka, zna{a skupni

prihodek 10.922 milijard frankov. Ta je namenjen financiranju dr`avnega radia in televi-

zije. Z letnim zakonom o financah, pa so predvidene tudi dodatne podpore in

subvencije.
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2) Ogla{evanje

Ogla{evanje je odlo~ilno vplivalo na razvoj komercialnih kanalov. Dru`ba IREP si je

na primer na ra~un ostalih medijev (predvsem tiskanih) odrezala kar 33,5% ogla{eval-

skega kola~a. ^eprav ogla{ujejo tudi tematski kanali, dosega njihov dele` dobi~ka od

ogla{evanja komaj 1% celotnih prihodkov. Po raziskavah, ki jih je opravil IREP, je ogla-

{evalski dele` kakih 7%.

3) Naro~nine

Naro~nine so povezane z razvojem kanalov, ki jih je potrebno pla~ati. Z njimi je reci-

mo Chanel+ dosegel zelo hitro rast. Tr`ni polo`aj, ki so ga dosegli pla~ljivi kanali (15%

gospodinjstev) je verjetno oviral razvoj kabelske televizije. Ker je naro~nina za Chanel+

razmeroma visoka (169 frankov), si je prav vsako gospodinjstvo ne more privo{~iti

hkrati s kakim drugim kabelskim ali satelitskim kanalom. Dele` naro~nikov Chanel+ pa

kljub temu po~asi nara{~a.

Zvezna Republika Nem~ija

Posebnost Nem~ije je v tem, da je zvezna de`ela, zato so tudi pristojnosti oddajanja ra-

dia in televizije v pristojnosti de`el.

V najve~ji meri se oddajanje financira s prispevki za uporabo, ki jih zbira centralna

blagajna za prispevke za uporabo. Relativno majhen dele` financiranja izhaja iz reklam,

prodaje avtorskih pravic programov in sponzorstev. Prispevki za uporabo pla~ujejo

lastniki radijskih aparatov (osnovno uporabnino), ki skupaj s televizijskim sprejemni-

kom zna{a 28,25 mark na mesec za gospodinjstvo. Gospodinjstva za to dobijo veliko ra-

dijskih in televizijskih postaj, ki imajo relativno malo reklam. Reklamiranje na javni tele-

viziji je omejeno na 20 minut na dan, in sicer pred 8. uro zve~er. Potem so {e dodatne

omejitve kot je primer reklamiranja tobaka in alkohola. Na nacionalnem radiju ni nobe-

nega ogla{evanja. Od osnovnega prispevka za uporabo je 2% pla~ano preko regijske

uprave medijev – de`ele, kar omogo~a politi~no vodenje javne slu`be oddajanja. Iz

tega razloga je pri{lo do sporazuma med de`elami o financiranju oddajanja, ki jo je tudi

vzpodbudila odlo~ba Zveznega ustavnega sodi{~a iz leta 1994. Zato so ustanovili Neod-

visno komisijo za ugotavljanje finan~nih potreb (KEF). To komisijo sestavljajo strokov-

njaki, ki jih imenujejo ministrski predsedniki posameznih zveznih de`el za 5 let. [e ved-

no obstajajo dvomi, da je ta komisija dovolj.
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Organizacijsko so pomemben dejavnik regionalne uprave, ki v prvi vrsti skrbijo za to,

da je ravnovesje med razli~nimi vrstami oddaj. Skrbijo tudi za to, da privatne mre`e spo-

{tujejo dogovore o dol`ini reklam, ki so dovoljene na dan in da zavarujejo interese mla-

dih. Te uprave imajo pravico kaznovati kr{itelje in tudi izterjati kazen, ki je dohodek od-

dajne mre`e. Teh primerov pa je bilo v praksi zelo malo.

Avstrija

ORF je, s 2.713 zaposlenimi (julij 1997) in pribli`no 9.8 milijardami {ilingov letnega

prometa, eno najve~jih medijskih podjetij v Avstriji. Najpomembnej{a vira financiranja

sta: prispevki za uporabo in dobi~ek od ogla{evanja. Skupaj pokrivata pribli`no 90%

prometa. Leta 1996 so prihodki od prispevkov za uporabo zna{ali 4,5 milijard (46,1%),

prihodki od ogla{evanja pa 4,1 milijard (41,8%) [ilingov. Od prispevkov za uporabo ra-

dijskega in televizijskega omre`ja, ki zna{ajo 234,23 {ilingov mese~no, dobi ORF148,55

{ilingov. Ob koncu leta 1995 je prispevek za radio pla~evalo pribli`no 2,8 milijonov lju-

di, za televizijo pa 2,6 milijonov. Velik del stro{kov predstavljajo pla~e zaposlenih. Po-

leg kakih 2.700 zaposlenih ima ORF sklenjenih tudi ve~ kot 1.400 pogodb z neodvisni-

mi sodelavci. »Freie Betriebsvereinbarung« pa je socialni sporazum, s katerim so si zapo-

sleni v ORF na kolektivnih pogajanjih zagotovili zelo visoko stopnjo socialne varnosti.

Italija

Avgusta leta 1990 je sistem z imenom »Organizacija javnega in privatnega radijskega

in televizijskega sistema«, ki ga je predlagal minister za po{to in telekomunikacije, po-

stal zakon {t. 223/90. Osnovne zna~ilnosti tega zakona:

• pravica do prenosov za javne in privatne ustanove,

• prepoved dominantnosti v komunikacijskem sektorju,

• uvedba pravil o »nezaupnici«,

• regulacija ogla{evanja,

• obligacija zasebnih ustanov, da nudijo dnevne novice in dolo~ene informacije.

Ta zakon je samo uzakonil obstoje~e stanje odnosov med zasebnimi in javnimi usta-

novami ter s tem zaprl zakonodajno vrzel, ki je obstajala polnih {estnajst (16) let, in sicer

od reforme RAI (Radiotelevisione Italiana), ki je bila izvedena leta 1975. Glede na zahte-

vo Ustavnega sodi{~a je pri{lo do uvedbe privatnih postaj, tako radijskih kot televizij-

skih. [lo je za dolgoletni spor med RAI in Fininvest skupino, z lastnikom Silvijem Berlus-

conijem in {e nekaj takih primerov. Danes je v Italiji petnajst (15) nacionalnih televizij,
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od katerih so tri (3) javne in tri (3) Pay-TV – pla~ljive TV in kar {eststotri (603) lokalne te-

levizijske postaje, {tirinajst (14) nacionalnih radijskih postaj in tiso~{eststo{tiriindvajset

(1624) lokalnih radijskih postaj.

Javna radiofuzija je za~ela obratovati leta 1924 in za~ela oddajati radijske oddaje iz

Rima. URI (Unione Radiofonica Italiana) je dobila koncesijo od dr`ave za {est (6) let, ki

so jo leta 1931 raz{irili tudi na »radiotelevizijske usluge«. Tudi ves ~as vojne je bilo delo-

vanje skoraj nemoteno in podprto z veljavno koncesijo. Po vojni so zavezniki ustanovili

modri in rde~i kanal. Od 3. januarja leta 1954 deluje kot Italijanska dr`avna televizija in

radio RAI. Takrat je pokrivala pribli`no 36% celotnega teritorija. Leta 1961 so dodali {e

drug kanal in 1965 prva mednarodna kanala »Eurovision« in »Mondivision«. Tako je na-

cionalna televizija leta 1968 pokrivala `e 94% ozemlja s svojim signalom. Od leta 1975 se

mora nacionalna/javna televizija stalno soo~ati s konkurenco. Leta 1997 pa je po zako-

nu iz leta 1990 ponovno dobila dvajsetletno koncesijo za javno predvajanje radio-televi-

zijskih programov v Italiji.

Velika Britanija

Vlada je prek sekretarja za kulturo konec prej{njega leta razglasila, da bo veljal sistem

zbiranja prispevkov za uporabo {e nadaljnjih osem let. Vsak lastnik barvnega televizor-

ja mora za nakup licence, ki dovoljuje instalacijo in gledanje TV, pla~ati 97 funtov letno,

za ~rno-beli sprejemnik pa 33 funtov. Pla~uje se lahko letno, na ~etrt leta ali mese~no.

Alternativa je globa (1000 funtov), za zavrnitev pla~ila globe je predpisana zaporna ka-

zen. Potencialni zavezanci so lastniki (najemniki, podnajemniki) hi{, stanovanj, viken-

dov, bungalovov, bivalnih prikolic ter imetniki vozil ali ~olnov, v katerih je instaliran TV

sprejemnik. Izterjava je v pristojnosti po{tnega urada, ki naka`e denar na ra~un BBC.

In{pektorji, ki nadzorujejo legalnost uporabljanja TV, razpolagajo v ta namen s tehni~no

opremo (npr. vozila s posebnimi detektorji). Zasebne RTV firme vzpodbujajo {iroko

kampanjo proti opisanemu sistemu, ki ima v javnosti vse ve~ji odziv, in je utemeljena na

institutu dr`avljanske nepokor{~ine. Podobne akcije te~ejo v Novi Zelandiji, pa tudi v

Ju`ni Afriki (ki imata podoben sistem pobiranja naro~nine), le da jih v slednji ne umirja-

jo predvsem s prisilo, ampak tudi z intenzivnimi promocijskimi protiukrepi – SABC v

javnosti kontinuirano utemeljuje naro~ninski izdatek s poudarjanjem kvalitete javnih

programov, ugodnostmi in nagradami za naro~nike (npr. v prilagojenih TV

tekmovanjih).
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Finska

TV naro~nina se pla~uje za posedovanje TV sprejemnikov (pod pogojem, da so hra-

njeni na na~in, ki omogo~a enostavno vklju~itev in gledanje programov). Ob nakupu

sprejemnika mora{ obvestiti Telekomunikacijski Administrativni Center (TAC, agencija

pod Ministrstvom za telekomunikacije), ki zbira naro~nino. Naro~nina se pla~uje letno,

polletno ali ~etrtletno in se prenaka`e na poseben dr`avni sklad, ki jo – v skladu s spre-

jetim programom porabe, katerega na predlog Ministrstva za telekomunikacije potrdi

Dr`avni svet – distribuira izvajalcem dejavnosti javnih RTV programov (podoben sistem

deluje na [vedskem, kjer je poseben medijski sklad parlament ustanovil `e leta 1951.

Vanj brez opominov vpla~uje 85 % gospodinjstev, kon~ni izplen pa je 92 %. Da je denar

smotrno porabljen, meni 60 % [vedov. Kljub temu se [vedska glede pla~ilne discipline

ne more primerjati z Japonsko, kjer naro~nino pla~uje 90 % gospodinjstev, ~eprav je

tam uvedena kot prostovoljna dajatev; gotovo je eden glavnih razlogov za to izjemna

u~inkovitost uporabe zbranih sredstev).

TAC zbira podatke o prebivali{~u zavezancev od Centra za Register Prebivalstva. Iz-

vaja naloge izterjave in in{pekcije. V primeru nepla~evanja lahko TAC samostojno, brez

predhodne odlo~itve sodi{~a, zase`e nepla~niku ustrezna sredstva. V ta namen ima si-

stemiziran poseben oddelek (TFA). Posamezna dru`ina (ki `ivi v skupnem gospodinjs-

tvu) pla~uje naro~nino samo za en sprejemnik, ~eprav jih uporablja ve~. Za ob~asno

gledanje sprejemnika na vikendu ali v bivalni prikolici ni treba pla~evati naro~nine, ra-

zen ~e se objekt uporablja za delo ali {tudij. Pravne osebe pla~ujejo po eno naro~nino

na sede` posamezne dislocirane enote. Turisti~ni objekti (npr. hoteli) pla~ujejo eno na-

ro~nino na (najve~) {tiri TV sprejemnike, ki so instalirani v sobah za goste. Osebe javne-

ga prava pla~ujejo po eno naro~nino.

Singapur

Potrebna je licenca za uporabo sprejemnika, za vsak prostor, ladjo, letalo ali vozilo, v

katerem je instaliran sprejemnik (letno 110$ za barvni, 40 $ za ~rno-beli sprejemnik, 27

$ za radio, pla~ljivo naenkrat ali mese~no). Pravne osebe, katerih dejavnost se sofinan-

cira iz dr`avnega prora~una in ambasade pla~ujejo po 1000$. Sprejemnike je treba prija-

viti na po{tnem uradu. Singapurska po{ta tudi pobira naro~nino za ra~un Urada za me-

dije. Vzporedno deluje interaktivni ra~unalni{ki program za enostavno pla~evanje ne-

posredno Uradu. Drobna zanimivost: ob prijavi radijskega sprejemnika za v vozilo je

treba pokazati vozni{ko dovoljenje. Zadnje leto lahko lastniki nepremi~nega premo`e-

nja pla~ujejo Dav~nemu uradu kombinirano takso na nepremi~no premo`enje in pris-

21



pevkov za uporabo TV. Dav~ni urad pobira prispevke za uporabo za ra~un Urada za

medije. Ko se nepremi~nina proda, preide prispevek za uporabo na novega lastnika.

Mo`no je pla~evati kombinirano cestno pristojbino in prispevek za uporabo za radio v

avtomobilu (ra~un izda dr`avni organ, pristojen za promet). Ko se vozilo proda, preide

licenca za uporabo radia avtomati~no na novega lastnika (in je lahko vra~unana v pro-

dajno ceno). Urad za medije po{ilja predhodna opozorila, da pla~ilo prispevka za upo-

rabo zapade v dveh tednih. Zamudna kazen je 25 $. Sledi zadnji opomin pred spro`itvi-

jo sodnega postopka. Denarna kazen je 200 $. Kazni se je mo~ izogniti tudi 14 dni pred

za~etkom sodnega postopka z neposrednim pla~ilom zaostalega prispevka za uporabo

na Urad za medije. Za najvztrajnej{e kr{itelje je predvidena {e zaporna kazen (tudi ko je

izre~ena, pa se ji je mogo~e ogniti v dogovoru z Uradom za medije, seveda na podlagi

ustreznega pla~ila).

Iz prikazanih primerov izhaja, da v vseh dr`avah pla~ujejo osnovni prispevek za radio

in televizijo. Razlike so le v tem, da se v nekaterih dr`avah ta prispevek pla~uje na gos-

podinjstvo (najbolj pogosto) v drugih pa na lastni{tvo radijskih in televizijskih

sprejemnikov.

Hrva{ka

Hrva{ka radiotelevizija se financira iz treh virov: prora~una, naro~nine in ogla{evanja.

Naro~nino se pla~uje mese~no po polo`nicah in zna{a 45 HRK (1.161 SIT) mese~no. Na

prvem in drugem programu je dovoljeno devet minut oglasov na uro, na tretjem, kjer

prena{ajo {port, pa do dvanajst minut.

Poljska

Radio in televizija sta v skupni organizacijski enoti »Poljska Radio in Televizija«. Novi

zakon je omogo~il delitev na 19 dru`b, kjer je dr`ava edini delni~ar. Ta delni~ar je v pri-

meru Poljske Finan~no ministrstvo. Eni od teh dru`b: Poljska televizija l.t.d. je bila po-

deljena koncesija za oddajanje na dveh nacionalnih kanalih in enem satelitskem kana-

lu, ki se imenuje TV Polonia. Regionalne izpostave te iste nacionalne televizije, ki so v

naslednjih mestih: Bromberg, Danzig, Kattowitz, Cracow, Lublin, Lodtz, Posen, Rzes-

zow, Settin, Warszawa in Breslau, lahko oddajajo regionalne programe.

Poljska televizija nudi dva nacionalna kanala, in sicer prvega `e od leta 1953 in oddaja

20 ur na dan in s frekvenco pokriva 96% ozemlja dr`ave. Drugi kanal pa od leta 1970 da-

lje, ki oddaja 16 ur dnevno in s frekvenco pokriva 82% dr`ave. Od leta 1993 obstaja tudi

tretji kanal TV Polonia, ki oddaja preko Eutelsata in prena{a izbor programov iz prvega
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in drugega kanala. Poljska televizija sedaj razvija tematske kanale- npr. Od 1997 kanal

za prenos glasbe itd.

Poljski radio ima {tiri (4) programe, ki oddajajo 24 ur na dan in enega za `ive~e v

tujini.

Organizacijsko je za oddajanje nacionalne televizije RTV in tudi za zasebne oddajnike

pristojen Nacionalni svet. Po zakonu iz leta 1992, ki je v veljavi od marca 1993, je to telo

pristojno za: izdajanje dovoljenj zasebnim postajam, registracijo programov, razdeljeva-

nje denarja iz naro~nin in kontroliranje izvajajanja programov kot jih dolo~a koncesija.

Ta svet ima devet ~lanov (9), od teh jih {tiri (4) imenuje sejem, dva (2) senat. Izvoljeni so

za obdoje {estih (6) let. Ta svet direktno nadzoruje parlament.

Financiranje javne televizije in radija je preko naro~nine, vendar je `e leta 1996 kar

50% stro{kov pokrivalo ogla{evanje. Naro~nina za radio in televizijo zna{a 8.40 zlotov

oziroma 450 SIT na mesec. Naro~nino distribuira Nacionalni svet RTV, ki dolo~a tudi

pravila v zvezi z njeno distribucijo, ker to ni posebej urejeno v zakonu. Naro~nino zbira

Po{ta in zato je potrebno televizijske aparate prijaviti na lokalni izpostavi Po{te.

[panija

Televizijski programi v [paniji se financirajo iz javnih in zasebnih sredstev. Javne tele-

vizije so odgovorne dr`avni administraciji RTVA, tretji kanal pa avtonomnim regijam.

RTVA upravlja dve televizijski hi{i (TVE 1 in La 2), razli~ne regionalne studie, TVE Inter-

nacional (ki oddaja za zahodno Evropo in Latinsko Ameriko) ter teletekst in radijski

program.

RTVE pa se je od leta 1982 do 1992 financirala skoraj izklju~no z ogla{evanjem, brez

dr`avne podpore. Od leta 1993 pa tudi RTVE prejema javna sredstva. Statut RTVE opre-

deljuje delovanje regionalnih radijskih in televizijskih postaj ter teleteksta. Poleg sub-

vencij avtonmnih regij, si regionalne televizije zagotavljajo del dobi~ka tudi z

ogla{evanjem.

Od leta 1989 obstajajo v [paniji tudi tri zasebne televizije. Tele 5 in Antena 3 TV se fi-

nancirata v glavnem z ogla{evanjem, Canal+ pa je televizija, ki jo pla~ujejo naro~niki in

predvaja predvsem filmski in {portni program. Vse tri prena{ajo svoj program tudi s po-

mo~jo istega satelita kot javne televizije – Hispasat. Canal+ ima tudi dodatni Canal Sa-

telite, ki omogo~a {tiri pla~ljive programe (pay-TV) na Astra satelitu. Januarja 1997 so

Antena 3, Canal+ in Televisio de Catalunya ustanovile podjetje Audiovisual Sport S.L.,

ki ima pravico prena{anja {portnih dogodkov, kjer deluje digitalni sistem, pri katerem

pla~a{ za ogled (pay-per-view).
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III. PORO^ANJE O POLITI^NIH ZADEVAH

V nobeni izmed obravnavanih dr`av ne poznajo posebnega kanala za prena{anje sej

iz parlamenta. V [paniji javne RTV hi{e sicer prena{ajo nekatere seje, ki so po mnenju

uredni{tva pomembne, vendar tega ne predpisuje noben zakon. Prav tako – pragma-

ti~no – ravnajo tudi na Hrva{ki Radioteleviziji: o sejah parlamenta poro~ajo v rednih

kronikah, katerih pogostnost je stvar uredni{ke politike. V Italiji pa poleg RAI o poli-

ti~nih zadevah izdatneje poro~ajo zasebne radijske in televizijske postaje, ker so pogo-

sto v lasti politi~nih strank (primer Berlusconi).

Vendar je treba dodati, da je pokrivanje politike povsod problemati~no podro~je, kar

se izka`e predvsem ob spremljanju volitev. Za urejanje tega podro~ja s predpisi je na

podro~ju javnega radiodifuznega sistema, po mnenju evropskih medijskih raziskoval-

cev, sicer ve~ opravi~il, kakor za reglementiranje komercialnega, kakr{nega poznajo v

ZDA, vendar je kon~na podoba glede pokrivanja navsezadnje neizogibno povezana z

individualno poklicno presojo. Zato je klju~ za dobro pokrivanje politi~nih bojev, ki pri-

dejo najbolj do izraza v predvolilnih obdobjih, v profesionalnosti in integriteti novinar-

jev ter v ~im vi{ji ravni uredni{ke avtonomije.

Prav ob spremljanju volitev je Evropski in{titut za medije odkril vrsto ponavljajo~ih se

problemov. Da bi se jim v ~im ve~ji meri izognili je ponudil tudi naslednje sklepe in pri-

poro~ila:

• Potrebno je {iroko soglasje o polo`aju medijev v ustavnih okvirih, ki pristaja na na-

~elo delitve oblasti ter na vlogo medijev kot ~etrte veje oblasti.

• Status, vlogo in pravice medijev je treba opreti na ustrezen zakonski temelj, pri ~e-

mer je treba krepiti in varovati uredni{ko neodvisnost medijev, okvir za razvoj radio-

difuznih medijev naj bo jasno za~rtan, javna radiodifuzija pa naj se razvija na podlagi

stalnega statuta.

• Subvencije je treba deliti medijem le na temelju nevtralnih meril, za dalj{e ~asovno

obdobje in na podlagi odlo~itve telesa, ki je lo~eno od vlade in parlamenta in ki ute-

le{a raznolikost pogledov in poklicnih izku{enj. Raziskati je treba tudi mo`nosti za

zmanj{anje stro{kovnika medijev s pomo~jo ukinitve pla~evanja prometnega davka

in z drugimi dav~nimi dogovori.

• Za uveljavljanje parametrov poklicnega ~asnikarskega dela je pomembno tekmova-

nje med mediji, konkuren~ni trg pa zahteva vire za zanesljivo financiranje ~asnikov

in radiodifuznih ustanov. Poleg subvencij, o katerih je tekla beseda, je treba raziskati

in razvijati tudi druge vire financiranja, kot so dohodki od ogla{evanja, licen~nin in

promocije.
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IV. ZAKLJU^EK

Na splo{no se javne radiotelevizijske hi{e v EU financirajo na razli~ne na~ine. Kot je raz-

vidno iz tabele 1 so glavni viri financiranja: prispevki za uporabo oz. licen~nina, ogla{eva-

nje in javno financiranje, ~eprav na vseh televizijskih kanalih poznajo tudi druge oblike

dohodka, kot na primer dohodke od sponzorstva, prodaje programa in podobno.

V nedavnem poro~ilu delegatov javnih radiotelevizijskih hi{, so se ti soglasno strinjali

o nekaterih temeljnih na~elih javnega oddajanja. Njihovo bistvo je zajeto v na~elu, da

naj se pri financiranju javnega oddajanja spo{tuje na~elo proporcionalnosti in naj se iz-

vaja v pogojih popolne transparentnosti. Kadar se javne RTV hi{e financirajo tudi z dru-

gim, popolnoma komercialnim oddajanjem (ki naj bi, ~e `e obstaja, ostalo sekundarni

vir financiranja), morajo voditi lo~ene ra~une, da ne bi pri{lo do porabe javnih sredstev

za komercialne namene. ^e pa tak{no funkcionalno in ekonomsko lo~evanje ni mogo-

~e, potem naj program in prora~un sprejema parlament, ki naj odlo~i tudi o dele`u fi-

nanciranja iz javnih sredstev in iz ogla{evanja.

Tabela 1: Razli~ni modeli financiranja v EU

Na~in financiranja Javna televizija

Licen~nina BBC (Velika Britanija)

Licen~nina DR (Danska)

Licen~nina VRT (Belgija

Licen~nina YLE (Finska)

Licen~nina SVT ([vedska)

Licen~nina in ogla{evanje ZDF (Nem~ija) ogla{evanje le
pred 20 uro in 20 minut na dan

Licen~nina in ogla{evanje ARD (Nem~ija) ogla{evanje le
pred 20 uro in 20 minut na dan

Licen~nina in ogla{evanje RTE (Irska)

Licen~nina in ogla{evanje NOS (Nizozemska)

Licen~nina in ogla{evanje ÖRF (Avstrija)

Licen~nina in ogla{evanje TV2 (Danska)

Javno financiranje, licen~nina in ogla{evanje France TV (Francija)

Javno financiranje, licen~nina in ogla{evanje RAI (Italija)

Javno financiranje, licen~nina in ogla{evanje RTBF (Belgija)

Ogla{evanje in javno financiranje RTP (Portugalska)

Ogla{evanje in javni dolg RTVE ([panija)

Ogla{evanje in obdav~enje na ra~unu za elektriko ERT (Gr~ija)
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Tabela 1: prikaz virov financiranja javnih televizij po dele`ih;

DR@AVA NORV. NEM^IJA ^E[KA FRAN. FRAN. IRSKA DANSKA MAD@ ESTON. PORT. [PANIJA LITVA

NRK ZDF CT FR3 FR2 RTE TV2 MTV ETV RTP RTVE LTV1

JAVNA TV

JAVNI FOND: 97,40% 77,70% 60,40% 60,20% 44,20% 34,50% 21,50% 36,70% 53,00% 42% 12,90% 70,70%

NARO^NINE 97,40% 77,70% 60,40% 59,60% 44,20% 34,50% 21,50% 19,30%

SUBVENCIJE 0,60% 14.30% 53,00% 42 % 12,90%

DAVEK NA DOB-
RINEIN STORITVE

3,10%

DAVEK OD PRO-
DAJE NA DROBNO

DRUGO/

JAVNI FOND 0,00% 0,00% 0,00%

KOMERCIALNI
FOND

2,70% 17,00% 39,30% 39,20% 55,80% 65,50% 78,50% 63,30% 40,30% 56% 75,30% 29,30%

OGLASI 10,40% 20,90% 29,30% 49,00% 49,10% 69,70% 54,80% 37,30% 47% 71,60% 27,60%

SPONZORJI NI POD. 0,9% 1,50% 2,00% 3,30% 1,90% 4,00% 3,00% SLAB.VID. 0,00%

PRODAJA
PROGRAMOV

NI POD. 1,30% 1,40% 3,60% 2,90% 3,20% SLAB.VID. 0,90%

PRODAJA PROMO-
CIJSKEGA BLAGA

NI POD. 0,10% 1,30% SLAB.VID . 0,20%

STORITVE 0,20%

ODDAJANJE OPREME
V NAJEM

NI POD. 6,20% 2,20% 0,20%

KOMERCIALNI POSLI 12,60%

DRUGO NI POD. 4,2% 9,20% 3,70% 3,90% 4,50% 2,50% 1,70%

DRUGO 0,00% 2,6% 0,30% 0,00% 2% 11,80%



Primerjava sredstev za diplomatsko-konzularna

predstavni{tva v prora~unih*

Geslo: Diplomatsko predstavni{tvo; Razdelitev prora~unskih sredstev

I. UVOD

Pri~ujo~a naloga je izrazito kvantitativna. Njen namen je primerjava dele`ev sredstev

namenjenih za diplomatska konzularna predstavni{tva v prora~unu posameznih

manj{ih in srednje velikih evropskih dr`av in prikaz polo`aja Republike Slovenije.

Primerjava dele`a potro{nje prora~unskih sredstev za diplomatska konzularna pred-

stavni{tva (DKP) je kazalec relativnega dele`a posamezne postavke v celotnem dr`av-

nem prora~unu in zato tudi pomemben kazalec »obremenitve« javnih financ dolo~ene

dr`ave v primerjavi z drugimi dr`avami.

II. METODOLO[KE UGOTOVITVE IN DEJSTVA

a.) Uporaba razli~nih kazalcev

Pri uporabi kazalca dele`a prora~unskih sredstev, porabljenih za DKP, se je potrebno

zavedati, da so dr`avni prora~uni posameznih dr`av po svoji strukturi razli~ni. Pri tem

imamo v mislih predvsem naslednji metodolo{ki te`avi:

• razli~na centralizacije dr`ave (z razli~no razdelitvijo stro{kov financiranja na federal-

ni, de`elni in ob~inski ravni), temu problemu smo se deloma izognili tako, da smo v

skladu s predlogom naro~nika upo{tevali predvsem podatke iz manj{ih in srednjih

evropskih dr`av,

• razli~na razdelitev javnega sektorja na dr`avni prora~un in druge javne institucije, ki

se ne financirajo iz prora~una (razli~ni dr`avni skladi in agencije).

Sektor, ki bi zajel vse javne izdatke se imenuje »general governement« sektor.1 Primer-

java posamezne vrste prora~unskega izdatka (v na{em primeru odhodkov za DKP) s
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tem sektorjem, bi pokazala, kak{en je dele` odhodkov DKP v celotnem javnem sektorju

- javnih financah. Uporaba tega sektorja namesto dr`avnega prora~una bi odpravila

obe zgoraj navedeni metodolo{ki te`avi. Vendar se v zvezi z uporabo tega sektorja po-

javlja te`ava, da ta sektor posamezne dr`ave izkazujejo po razli~nih metodologijah, ki

niso popolnoma mednarodno primerljive. Veliko dr`av pa teh podatkov za novej{e ob-

dobje tudi nima, ker potrebujejo za njihovo obdelavo dalj ~asa. Kljub temu smo se od-

lo~ili, da v nalogi prika`emo poleg zahtevanega kazalca (dele`a odhodkov za DKP v

prora~unu) tudi dele` izdatkov DPK v celotnem javnem sektorju.

Poleg navedenih dveh kazalcev je po na{em mnenju pomemben tudi {e tretji kazalec.

Ta ka`e splo{no obremenitev nekega nacionalnega gospodarstva z dolo~enim izdat-

kom dr`avnega prora~una, ne pa samo obremenitve njegovih javnih financ. Ta kazalec

torej primerja izdatke za DKP z bruto dru`benim proizvodom (BDP) posamezne dr`a-

ve. Zato smo vklju~ili v na{ pregled tudi dele` izdatkov za DKP v BDP.

b.) Viri in metode pridobitve podatkov

Podatke o BDP smo pridobili iz statisti~nih publikacij IMF. Podatke o obsegu celotne-

ga prora~una, javnega sektorja in izdatkov za DKP smo pridobili z anketo. Anketo smo

poslali v naslednjih 20 evropskih dr`av: Islandija, Irska, Norve{ka, Danska, Belgija, Ni-

zozemska, Luxemburg, Portugalska, [vica, Avstrija; Litva, Latvija, Estonija, ^e{ka, Slo-

va{ka, Mad`arska, Moldova, Hrva{ka, Makedonija in Ciper.

V anketi smo navedene dr`ave zaprosili za naslednje podatke za leta 1995, 1996,

1997, 1998 in za leto 1999 (predvidevanja):

• celotni odhodki dr`avnega prora~una,

• celotni odhodki {ir{e statisti~ne definicije javnega sektorja (tako imenovani »general

government« sektor),

• celotni odhodki za DKP.

Podatke smo zahtevali za obdobje petih let zato, da bi tako lahko videli, ali je znesek

za DKP med posameznimi leti dokaj stabilen ali pa se spreminja.

Prav tako smo zaprosili za bolj podrobno strukturo izdatkov za DKP za leto 1998. Iz

teh podatkov bi bilo mo`no razbrati ali je struktura posameznih izdatkov za DKP med

dr`avami relativno podobna.
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III. ANALIZA DEJANSKIH KAZALCEV DELE@A ODHODKOV ZA
DKP V IZBRANIH DR@AVAH

Iz podatkov je bilo razvidno, da se dele` izdatkov za DKP v posameznih dr`avah med

leti ne spreminja bistveno. Zato v analizi nismo posebno prou~evali razli~ne strukture

izdatkov za DKP, ki bi bilo zaradi razli~ne strukture prora~unov posameznih dr`av, ki

so obi~ajno na voljo le v izvornem jeziku, precej zahtevna naloga2. Vendar je potrebno

pripomniti, da lahko nastaja razlika med dr`avami, kjer imajo DKP svoje zgradbe in tisti-

mi, ki jih kupujejo oziroma tistimi, ki jih imajo v najemu.

Iz prejetih odgovorov3 lahko navedene tri kazalce prika`emo enotno v tabelah za na-

slednje dr`ave: Avstrija, Norve{ka, ^e{ka, Islandija, Slovenija, Ciper, Hrva{ka, Makedo-

nija, Litva, Estonija in [vica.

a.) Dele` odhodkov za DKP v dr`avnem prora~unu

Tabela 1: Dele` odhodkov dr`avnega prora~una namenjenih za diplomat-

sko konzularna predstavni{tva v posameznih evropskih dr`avah v obdobju

1995 – 1999

DKP/PR1995 DKP/PR1996 DKP/PR1997 DKP/PR1998 DKP/PR1999 POVPR

Avstrija 0,16% 0,17% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%

Norve{ka 0,20% 0,20% 0,18% 0,20% 0,22% 0,20%

^e{ka - - - 0,38% 0,49% 0,44%

Islandija 0,48% 0,53% 0,49% 0,43% 0,47% 0,48%

Slovenija 0,56% 0,50% 0,52% 0,53% 0,52% 0,53%

Ciper 0,55% 0,53% 0,56% 0,50% 0,55% 0,54%

Hrva{ka 0,99% 0,61% 0,62% 0,70% 0,56% 0,69%

Makedonija 0,71% 0,81% 0,83% 0,88% 0,71% 0,79%

Litva 1,13% 1,24% 0,95% 1,16% 1,07% 1,11%

Estonija 1,36% 1,04% 1,19% 1,11% 1,17% 1,17%

[vica 1,52% 1,42% 1,46% 1,37% 1,03% 1,36%

Vir: anketa, Ur.l 64/99, Poro~evalec 36/99, Poro~evalec 49/98, Poro~evalec 74/99,

lastni izra~uni
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Iz tabele 1 so razvidni dele`i odhodkov za DKP v prora~unih posameznih dr`av po

posameznih letih (1995, 1996, 1997, 1998, na~rtovani za leto 1999). V zadnjem stolpcu

je zra~unan povpre~en dele` in sicer kot aritmeti~na sredina dele`ev v posameznih le-

tih. Iz tabele, ki je razvr{~ena od najmanj{ega do najve~jega relativnega »porabnika«

prora~unskih sredstev za DKP, je razvidno, da je najmanj{i dele` sredstev v petletnem

obdobju 1995-1999 v odhodkih dr`avnega prora~una bil v Avstriji (0,16%), najve~ji pa v

[vici (1,36%). Slovenija je med navedenimi 11 dr`avami po tem dele`u na sedmem me-

stu (0,53%).

Ob tem lahko navedemo {e naslednja podatka:

• v Latviji je bil ta dele` v letu 1998 0,52%;

• v Sloveniji je ta dele` za leto 2000 na~rtovan v vi{ini 0,48%.

b.) Dele` odhodkov za DKP v javnem sektorju

Tabela 2: Dele` odhodkov javnega sektorja namenjenih za diplomatsko konzu-

larna predstavni{tva v posameznih evropskih dr`avah v obdobju 1995 – 1999

DKP/JS1995 DKP/JS1996 DKP/JS1997 DKP/JS1998 DKP/JS1999 POVPR

Avstrija - - - - - -

Norve{ka 0,15% 0,15% - 0,24% 0,27% 0,20%

^e{ka - - - - -

Islandija 0,35% 0,39% 0,34% 0,37% - 0,36%

Slovenija 0,28% 0,30% 0,29% 0,31% 0,31% 0,31%

Ciper 0,46% 0,44% 0,47% 0,42% 0,46% 0,45%

Hrva{ka 0,56% 0,37% 0,36% 0,38% - 0,42%

Makedonija 0,38% 0,56% 0,56% 0,59% 0,48% 0,55%

Litva - - - - - -

Estonija 0,74% 0,69% 0,57% 0,53% 0,58% 0,59%

[vica - - - - - -

Vir: Anketa, IMF, SURS, Poro~evalec 74/99, lastni izra~uni

Iz tabele je razvidno, da tudi po tem kazalcu ostaja mesto posameznih dr`av pribli`no

enako, kot po prvem kazalcu. Najmanj{i dele` porabljenih odhodkov javnega sektorja

za DKP je na Norve{kem (0,20%) najve~ji pa v Estoniji (0,59%). Svoja mesta so glede na

prej{nji kazalec zamenjale Islandija in Slovenija ter Ciper in Hrva{ka. Med sedmimi dr-

`avami za katere so na voljo ustrezni podatki, je Slovenija na petem mestu (0,31%).
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c.) Dele` odhodkov za DKP v bruto dru`benem proizvodu

Tabela 3: Dele` bruto dru`benega proizvoda namenjenega za diplomatsko

konzularna predstavni{tva v posameznih evropskih dr`avah v obdobju 1995 –

1999

DKP/BDP
1995

DKP/BDP
1996

DKP/BDP
1997

DKP/BDP
1998

DKP/BDP
1999

POVPR

Hrva{ka - - - - -

Avstrija 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% - 0,06%

Norve{ka 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% - 0,07%

Slovenija 0,13% 0,12% 0,13% 0,14% 0,14% 0,13%

^e{ka 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% - 0,14%

Islandija 0,14% 0,15% 0,13% 0,14% - 0,14%

[vica 0,18% 0,17% 0,18% 0,17% - 0,17%

Ciper 0,18% 0,19% 0,20% 0,20% - 0,19%

Litva 0,21% 0,19% 0,16% 0,19% - 0,19%

Estonija 0,30% 0,27% 0,25% 0,22% 0,24% 0,26%

Makedonija - - - 0,33% - 0,33%

Vir: IMF, anketa, UMAR, lastni izra~uni

Iz tabele {tevilka 3 je razvidno, da je najve~ji dele` sredstev v BDP namenjen za DKP v

Makedoniji (0,33%), najmanj{i pa v Avstriji (0,06%). Slovenija je med 10 dr`avami, za ka-

tere so na voljo podatki, na osmem mestu z dele`em 0,13%.

IV. ZAKLJU^EK

Slovenija je v primerjavi z drugimi obravnavanimi enajstimi manj{imi in srednjimi

evropskimi dr`avami nekje na sredini v dele`u odhodkov v dr`avnem prora~unu. Pri

primerjavi dele`ev v celotnih odhodkih in dru`benem proizvodu, bi lahko rekli celo to,

da je Slovenija med dr`avami z manj{im odstotkom te porabe.

LITERATURA IN VIRI:
1. Anketa Raziskovalnega sektorja s poslanimi podatki posameznih dr`av,

2. IMF, International Finacial Statistics, September 1999,
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3. Poro~evalec 36/99, Predlog zaklju~nega ra~una prora~una Republike Slovenije za leto 1996,

4. Poro~evalec 49/98, Predlog zaklju~nega ra~una prora~una Republike Slovenije za leto 1997,

5. Poro~evalec 74/99, Predlog prora~una Republike Slovenije za leto 2000 z obrazlo`itvami,

6. Raziskovalni sektor Dr`avnega zbora, naloga 4/98 - Izra~un prora~unskega primanjkljaja, z dne 13. julija

1998,

7. Statisti~ni urad Republike Slovenije, Statisti~ni letopis Republike Slovenije 1998, Bilanca javnega

financiranja,

8. Uradni list RS 64/99, Zaklju~ni ra~un prora~una Republike Slovenije za leto 1995.
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Osnovne zna~ilnosti reguliranja dr`avnih pomo~i*

Geslo: Dr`avna pomo~; Evropska unija

I. UVOD

Sodobne dr`ave imajo pomembno ekonomsko vlogo, ki se odra`a v pove~evanju de-

le`a dru`benega proizvoda, ki se namenja za transfere in subvencije ter neposredne iz-

datke javnega sektorja. Pri tem prihajajo v dolo~en konflikt z na~elom prostega delova-

nja tr`nega mehanizma. Z liberalizacijo svetovne trgovine, ki temelji na prosti konku-

renci, se je zato pri~ela deloma omejevati vloga dr`ave v gospodarstvu. To omejevanje

velja predvsem za transfere tr`nim dejavnostim; to so t.i. dr`avne pomo~i oziroma sub-

vencije. Subvencije so specifi~na oblika finan~nih intervencij dr`ave v tr`ne dejavnosti z

namenom izbolj{anja tr`nega polo`aja podjetja, kateremu je bila subvencija dodeljena.

Ve~ina definicij dr`avno pomo~ razume kot simultano priznavanje oziroma omo-

go~anje koristi podjetju in obremenjevanje dr`ave.1 Gre za:

• ukrepe, ki predstavljajo stro{ek ali izgubo dohodka javnih oblasti in korist

koristnika,

• prednost, ki izhaja iz bremena, nalo`enega javnim financam v obliki stro{ka ali

zmanj{anega dohodka,

• prispevek na ra~un javnih skladov ali zmanj{evanje dajatev, ki normalno obreme-

njujejo neko podjetje,

• kakr{nokoli prednost, dodeljeno s strani javne oblasti,

• dolo~ene netr`ne prednosti, ki izhajajo od dr`ave, ki bi sicer morala izbolj{evati po-

lo`aj vseh podjetij,

• pla~ilo dela stro{kov proizvodnje s strani druge osebe, kot je dejanski kupec,

• ugodnost, ki je prejemnik sicer v normalnih okoli{~inah ne bi mogel dose~i,

• intervencijo, ki daje mo`nost, da se podjetje izogne dajatvam, ki so normalno

vklju~ene v prora~un podjetja.

Dr`avne pomo~i v Evropski uniji so precej obse`na tema. Namen te naloge je prikaz

le bistvenih zna~ilnosti urejanja tega podro~ja, torej predvsem tega, kaj so dr`avne po-
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mo~i, katere dr`avne pomo~i so dovoljene in katere ne. Tako se v nalogi ne lotevamo

podrobnej{ega prikaza ureditve dr`avnih pomo~i po posameznih podro~jih.

II. MARAKE[KI SPORAZUM

Naj{ir{i pravni okvir za urejanje podro~ja dr`avnih pomo~i (subvencij) je t.i. Mara-

ke{ki sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO), ki je sestavljen

iz ve~ sporazumov, med katerimi je tudi Sporazum o subvencijah in izravnalnih

ukrepih.

Definicija subvencij po tem sporazumu je zelo {iroka, subvencije pa so razvr{~ene v

dve skupini: prepovedane subvencije in pogojno dovoljene. Ta sporazum prepoveduje

subvencije, ki so dejansko ali zakonsko odvisne od izvoznih rezultatov, prav tako pa

tudi subvencije, ki so odvisne od prednostne uporabe doma~ega proizvoda namesto

uvo`enega. Druge subvencije so dovoljene, ~e ne povzro~ajo u~inkov, ki {kodijo inte-

resom drugih ~lanic. Sporazum velja za vse dejavnosti, razen za kmetijstvo in kmetijske

proizvode, ki jih pokriva poseben sporazum in dovoljuje bistveno ve~ji obseg subven-

cioniranja, ki naj bi se postopoma zni`eval.

III. OBLIKE IN INSTRUMENTI DR@AVNIH POMO^I

Dr`avne pomo~i so lahko v razli~ni obliki, zato je navedba vseh pojavnih oblik nemo-

go~e. Lahko pa navedemo nekaj razli~nih klasifikacij.

Razdelitev po instrumentih2:

• dotacije so nepovratna sredstva dana podjetjem, za dr`avo pa so to izdatki,

• krediti pod ugodnimi pogoji predstavljajo izdatke dr`ave, ki se sicer povrnejo, ven-

dar pod druga~nimi pogoji kot so na trgu: obrestna mera je manj{a, odpla~ilo kredita

je lahko odlo`eno ali so zanj dolo~eni posebni pogoji ipd. Vi{ina dr`avne pomo~i je

korist, ki jo kreditojemalec prejme v primerjavi s kreditom pod normalnimi tr`nimi

pogoji,

• garancije so oblike pomo~i, kjer je vi{ina pomo~i odvisna od razlike med ceno pla-

~ano zanjo in tveganjem, da bo garancija unov~ena,

• dr`avna pomo~ je tudi razlika med prodajno ceno premo`enja in njegovo tr`no

vrednostjo. Manj{a iztr`ena cena prodanega premo`enja zni`uje prihodke dr`ave.
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• odpis dolgov, dav~ne olaj{ave, zmanj{anje socialnih obveznosti posameznim pod-

jetjem se smatra kot dr`avna pomo~. Z vidika javnih financ tovrstna oblika dr`avnih

pomo~i zmanj{uje prihodke dr`ave. Razlike v dav~nih sistemih dr`av niso dr`avne

pomo~i.

Instrumentalno so dr`avne pomo~i v EU razvr{~ene v {tiri skupine:

1. Skupina A (A1 + A2) vsebuje pomo~i, ki so v celoti transferirane prejemnikom. Ele-

menti pomo~i je enak kapitalski vrednosti pomo~i. Skupina se deli v dve podskupini

v odvisnosti od tega ali gre za pomo~ preko prora~una (A1) ali preko davkov in so-

cialno varstvenega sistema (A2). V skupini A so: dotacije; subvencije obresti, ki jih

prejemniki prejmejo neposredno; sheme temeljnega raziskovanja in razvoja; zamiki

pri odpla~evanju davkov (dav~ni krediti) in drugi dav~ni ukrepi (dav~ne odpustitve,

izjeme in olaj{ave).

2. Skupina B vsebuje finan~ne transfere dr`ave v obliki lastninskih dele`ev, kot po-

mo~ zasebnemu podjetniku ali javnemu sektorju, v komercialnih aktivnostih, kjer

delujejo kot zasebni sektor pod normalnimi tr`nimi pogoji. ^eprav bi kapitalska na-

lo`ba v razli~nih oblikah lahko bila vklju~ena v prvo kategorijo, je izkazana pod po-

sebno skupino in vklju~uje kapitalske nalo`be v katerikoli obliki (vklju~no z zame-

njavo dolga). Metoda ugotavljanja elementa dr`avne pomo~i temelji na izra~unu ko-

risti prejemnika dr`avne pomo~i.

3. Skupina C (C1 + C2) pokriva transfere, v katerih je element pomo~i prihranek obre-

sti pri prejemniku za obdobja, v katerih je transferiran kapital na razpolago. Finan~ni

transferi so ugodna posojila C1 ali odlog pla~ila davkov C2. V kategoriji C1 ali C2 so:

ugodna posojila iz javnih ali zasebnih virov (transfer subvencij obresti je razvr{~en

pod A1); udele`ba posojil iz javnih ali zasebnih virov; odlogi dav~nih provizij (rezer-

ve, oprostitve ali pospe{eno razvrednotenje ipd.).

4. Skupina D pokriva jamstva. V skupino so vklju~ene: vrednosti pokrite z garancijski-

mi shemami in izgube, ki izhajajo iz garancijskih shem.

Druga razvrstitev dr`avnih pomo~i lahko izhaja iz tega, komu je bila pomo~ namenje-

na, oziroma kak{ne cilje in namene ima dr`ava pri dodeljevanju pomo~i. Razvrstitev

bomo navedli na konkretnem primeru EU. Ena od razdelitev dr`avne pomo~i deli na

{tiri podro~ja, pri ~imer sta dve podro~ji raz~lenjeni v podpodro~ja: 3

1) kmetijstvo,

2) ribi{tvo,
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3) industrija/storitve

• horizontalno: raziskave in razvoj, okolje, majhna in srednja podjetja, trgovina in

izvoz, var~evanje z energijo, splo{ne investicije, odprava nezaposlenosti, pomo-

~i pri usposabljanju ipd.

• posebni sektorji: jeklarstvo, ladjedelni{tvo, transport (`eleznice), premogov-

ni{tvo, drugi sektorji,

4) regijske pomo~i.

Nekatere sistemizacije pravila dr`avnih pomo~i za kmetijstvo in ribi{tvo uvr{~ajo med

druge posebne sektorje. Za vsako posamezno podro~je (podpodro~je) veljajo posebna

pravila o tem, komu so dr`avne pomo~i lahko namenijo, v kak{nih oblikah, v kak{nih

vi{inah in pod kak{nimi drugimi pogoji.

IV. PRAVNA UREDITEV DR@AVNIH POMO^I V EU

Pravna podlaga za politiko dr`avnih pomo~i (angl. state aids) v EU je opredeljena v

Sporazumu Evropske skupnosti (angl. EC Treaty) in Sporazumu Evropske skupnosti za

jeklo in premog (angl. ECSC Treaty).

Osnovna pravila o dr`avnih pomo~eh so se v EU uveljavljala postopno preko poseb-

nih predpisov Komisije Evropskih skupnosti in tudi s pomo~jo sodne prakse – sklepov

in razsodb Evropskega sodi{~a (angl. European Court of Justice).

1. Dolo~be sporazuma o EU

Podro~je dr`avnih pomo~i urejajo ~leni 36, (prej 42), 73 (prej 77) ter 86 do 89 (prej 90

do 94) Sporazuma Evropske skupnosti ter 4., 54. in 95. ~len Sporazuma Evropske skup-

nosti za jeklo in premog.4

87. ~len (biv{i 92. ~len) Sporazuma Evropske skupnosti v prvem odstavku dolo~a, da

je dr`avna pomo~ v kakr{nikoli obliki, ki jo da dr`ava ~lanica dolo~enemu podjetju iz

dr`avnih virov, in ki vpliva, oziroma grozi, da bo vplivala na trgovino in konkurenco

med ~lanicami EU, nezdru`ljiva z na~eli skupnega trga.5

Drugi odstavek tega ~lena dolo~a, da so z na~eli skupnega trga zdru`ljive naslednje

pomo~i:
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a) pomo~i, ki imajo socialni zna~aj, ki so namenjene posameznim potro{nikom pod

pogojem, da ni diskriminacije glede porekla proizvodov,

b) pomo~i, ki so dane ob naravnih nesre~ah in izjemnih dogodkih,

c) pomo~i dane gospodarstvu dolo~enih obmo~ij Zvezne republike Nem~ije za ubla`i-

tev {kode, ki jo je gospodarstvo utrpelo zaradi delitve Nem~ije.

Tretji odstavek tega ~lena dolo~a pomo~i, ki so lahko kompatibilne s cilji skupnega

trga:

a) pomo~i za pospe{evanje ekonomskega razvoja obmo~ij, kjer je `ivljenjski standard

podpovpre~en in v katerih je visoka nezaposlenost,

b) pomo~i, ki pospe{ujejo izpeljavo projektov, pomembnih za skupni evropski trg ali

zmanj{ujejo resne te`ave v gospodarstvih ~lanicah EU,

c) pomo~i, ki olaj{ajo razvoj dolo~enih gospodarskih aktivnosti ali dolo~enih gospo-

darskih obmo~ij, kadar te pomo~i ne vplivajo negativno na pogoje trgovanja v obse-

gu, ki je nasproten skupnemu interesu,

d) pomo~i, ki pospe{ujejo kulturo in ohranjanje dedi{~ine ter ne vplivajo na pogoje tr-

govanja v obsegu, ki je nasproten skupnemu interesu.

e) ostale oblike pomo~i, ki jih lahko na predlog Komisije Evropskih skupnosti z kvalifi-

cirano ve~ino glasov sprejme Svet6.

Z uredbo Sveta7 iz leta 1998 se je to podro~je raz{irilo {e na:

a) pomo~i v podporo:
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7 Uredba Sveta {t. 994/98 iz dne 7.5.1998 o uporabi ~lenov 92 in 93 sporazuma o ustanovitvi EU za dolo~ene ka-

tegorije horizontalnih dr`avnih pomo~i.



1) malim in srednjim podjetjem,

2) raziskavi in razvoju,

3) varovanju okolja

4) zaposlovanju in izobra`evanju

b) pomo~, ki odgovarja zemljevidu, ki ga odobri Komisija Evropskih skupnosti za vsako

dr`avo ~lanico za odobritev regionalne pomo~i.

Prav tako je dodano t.i. »de minimis« pravilo, ki pomeni, da lahko vsako podjetje v ob-

dobju treh let prejme pomo~ v vi{ini 100,000 ECU. To pravilo se ne more uporabljati za

izvozne pomo~i in za nekatere posebne sektorje (kmetijstvo, ribi{tvo, transport, premo-

govni{tvo, ladjedelni{tvo, jeklarstvo, industrijo sinteti~nih vlaken ipd.)

IV.1. KAJ JE LAHKO (NI PA VEDNO) DR`AVNA POMO~?

Sporazum Evropske skupnosti govori o viru pomo~i in u~inku pomo~i, vendar ne

daje definicije kaj je mi{ljeno z »dr`avno pomo~jo« oziroma ne na{teva konkretnih oblik

ukrepov, ki jih prepoveduje. Okvir koncepta dr`avne pomo~i in dovoljene dr`avne po-

mo~i je dolo~ila praksa Komisije Evropskih skupnosti in Evropskega sodi{~a.

V nadaljevanju so na{teti nekateri prakti~ni primeri, kaj je lahko (ni pa vedno) dr`av-

na pomo~8.

I. Finan~ni ukrepi

A. Krediti

• ~e so zmanj{ani stro{ki kredita,

• ~e so pla~ani rabati na obresti,

• ~e je premija prenizka glede na rizik,

• ~e je dano neprimerno zavarovanje za dolo~en rizik.

B. Garancije

• dolo~ilo ali izjava, da za posojilojemalcem stoji dr`ava, posebej, ~e gre za slabo

rangirano podjetje,

• nakup blaga z izgubo,

• garancija za pla~ilo dolga nesolventnemu subjektu,
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• primer, ko je garancija nujno potrebna za pre`ivetje podjetja in je ocenjeno, da

podjetje dolga ne bo moglo vrniti,

• objava o podelitvi garancije,

• garancija koncesionarju, da bo dr`ava kot koncendent od njega kupila energent

po visoki ceni ali da bo od njega kupila celotno proizvodnjo,

C. Dav~ne koncesije oz. bonusi

• financiranje investicij s strani bank, ki jih drugi ne bi mogli izvesti, konkretna

banka pa jih zaradi dav~nih koncesij (olaj{av, odpusta) lahko,

• dav~ne koncesije za ustanovitev ban~nega konzorcija za prestrukturiranje dolo-

~enega sektorja ali podjetja,

• izvzetje dolo~enega podjetja od dolo~enega davka ali individualno zni`anje

dav~ne stopnje,

• oprostitev pla~ila davka na dobi~ek podjetja, tudi ~e podjetje sploh nikoli ni us-

tvarjalo dobi~ka,

• neizterjevanje davkov zaradi neorganiziranosti, nekompetentnosti,

• izjeme od pla~evanja DDV,

D. Odpust dajatev za socialno varnost

• pomo~ pri pla~evanju dajatev,

• odpust obveznosti pla~ila dela ali celote dajatev,

• dovolitev zamika pri pla~ilu,

• pla~evanje dajatev prese`nim, a {e vedno zaposlenim delavcem pri posamez-

nem podjetju,

• neposredna pla~ila delavcem, ~e je u~inek tak, da se zmanj{a obremenitev

podjetja,

E. Zmanj{anje (odpis) terjatev

• opustitev ali dopustitev dr`ave, da maksimira vrnitev ali pla~ilo svojih terjatev

proti dolo~enim tretjim osebam,

• brezpla~na reklama, ki jo financira javno podjetje v svoji dru`bi h~erki,

• nudenje komercialne ali logisti~ne podpore brez »normalnega pla~ila«

• oddaja v najem po prenizki ceni,

• »nenormalno nizke najemnine« za letali{ko infrastrukturo,

• »nenormalno nizka pla~a« koncesionarjev,

• preferen~ne tarife za nadomestila, takse, prispevke,

F. Investicije dr`ave v vrednostne papirje zasebnih izdajateljev

• nad pari,

• po druga~ni obrestni meri,

• diferencirano po drugih parametrih
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II. Drugi ukrepi

• minimalna kontrola cen

• maksimalna kontrola cen.

IV.2. KAJ JE DOVOLJENA IN KAJ PREPOVEDANA DR@AVNA
POMO^ ?

I. Splo{ne intervencije dr`ave9

A. Dav~ni sistemi

• ni prepovedana dr`avna pomo~: dav~ne olaj{ave, ki so uveljavljene sistemsko v

dav~nem sistemu in so avtomati~no dostopne brez kakr{nekoli diskrecijske odo-

britve – npr. dav~ne olaj{ave, namenjene za industrijske investicije v dr`avi ~lani-

ci; olaj{ave na podro~ju socialne varnosti, ~e gre za nacionalni sistem

• je prepovedana dr`avna pomo~: olaj{ave za kratko obdobje z uvedenimi omeji-

tvami glede velikosti koristnika in mo`nostjo vlade, da diskrecijsko pose`e;

• je prepovedana pomo~: dav~ne olaj{ave za devizne prihodke,

• je prepovedana pomo~: selektivne olaj{ave, ne glede na to, ali je selektivnost in-

dividualna, regionalna ali na dr`avni ravni,

B. Sistemi usposabljanja

• ni prepovedana nujna pomo~: pomo~ dr`ave pri izobra`evanju ali poklicnem us-

posabljanju, posebej ~e gre za direktno pla~evanje posameznikom, ne pa

podjetjem,

• ni prepovedana pomo~: shema pomo~i nezaposlenim s strani lokalnega urada

za zaposlovanje na nediskriminacijskem in ne selektivnem temelju,

• ni prepovedana pomo~: shema za pomo~ dolgo ~asa brezposelnim,

• s strani dr`ave financirano usposabljanje ne sme potekati v podjetju, pa~ pa s

strani neodvisnih,

• je prepovedana pomo~: subvencioniranje le ene izobra`evalne institucije na se-

lektivno-diskriminacijskem temelju.
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II. Infrastruktura

• ni prepovedana dr`avna pomo~: podpora bolni{nicam, {olam, zaporom, javnim

uradom, transportni infrastrukturi, lu{kim oblastem, centrom za podporo logisti-

ki naftnih plo{~adi, raziskovalnim ustanovam,

• ni prepovedana pomo~: raziskovalne pogodbe; nizke obresti na posojilo za raz-

voj »high-tech« izdelkov,

• je prepovedano: ^e je pomo~ dana za gradnjo infrastrukture (cesta, vodovod),

koristnik pa je le eno ali manj{e {tevilo podjetij,

• je prepovedano: pomo~ lokalnim oblastem za nakup lokacij za industrijske

objekte,

• je lahko prepovedano: pomo~ je dana za izgradnjo `eleznice, industrijskega

kompleksa, obnovo namakalnega sistema, izvajalci pa so v veliki meri ali iz-

klju~no dolo~ena zasebna podjetja,

• v na~elu mora kupec nositi stro{ke nakupa objekta.

V. Splo{na postopkovna pravila

Sporazum Evropske skupnosti v 88 (biv{i 93.~len) dolo~a postopek za notifikacijo

pomo~i, nadzor in sankcije v primeru kr{enja dolo~il. Postopek je za nove pomo~i pre-

cej obse`nej{i, kot za `e obstoje~e.

Podro~je uporabe tega ~lena podrobneje ureja uredba Sveta, kjer je postopek {e po-

drobneje razdelan.10

Pri tem imajo dr`ave ~lanice naslednje obveznosti:11

• dr`ava ~lanica je vnaprej dol`na notificirati vsako novo obliko pomo~i ali spremem-

bo `e obstoje~e, ~e vi{ina sredstev zanje poraste za ve~ kot 20%, kot je bilo `e odo-

breno. Edina izjema so pomo~i, za katere velja pravilo »de minimis«, ki jih ni potreb-

no notificirati. Notifikacija je potrebna tudi za pomo~i, ki so na podlagi 92(2) ~lena

Sporazuma Evropske skupnosti zdru`ljive z na~eli skupnega trga, ker jih mora Ko-

misija Evropskih skupnosti preveriti, ali dejansko ustrezajo dolo~ilom tega ~lena.

• dr`ava ~lanica predlaganih ukrepov ne sme uporabljati v praksi, dokler Komisija

Evropskih skupnosti ne sprejme dokon~ne odlo~itve. V kolikor dr`ava ne upo{teva

formalnega postopka za notifikacijo, s tem kr{i svoje obveznosti do EU. ^e Komisija
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Evropskih skupnosti ugotovi, da je bila pomo~ dana brez odobritve, lahko zahteva

od dr`ave ~lanice povrnitev sredstev, ki so `e bila izpla~ana.

Obveznosti EU do ~lanic sta predvsem dve12 in sicer mora Komisija Evropskih

skupnosti:

• v razumnem ~asu (obi~ajno v roku dveh mesecev) odlo~iti, ali bo predlagano obliko

pomo~i odobrila, ker ustreza dolo~bam 92. ~lena, ali pa bo za~ela postopek za po-

drobnej{o preiskavo v skladu s ~lenom 93(2), ker dvomi, da je predlagana oblika

pomo~i v skladu z 92. ~lenom; podrobnej{a preiskava se zaklju~i s sklepom Komisi-

je Evropskih skupnosti ali pomo~ odobri ali prepove,

• spremljati tudi tiste oblike pomo~i, ki so bile v veljavi pred uveljavitvijo Sporazuma

evropske skupnosti ali pa pred priklju~itvijo dr`avam EU; po pregledu obstoje~ih

vrst pomo~i lahko Komisija Evropskih skupnosti zahteva od dr`ave ~lanice, da spre-

meni ali razveljavi oblike pomo~i, ~e niso v skladne zakonodajo EU.

V 1. odstavku 93. ~lena je predpisano, da bo Komisija Evropskih skupnosti s sodelo-

vanjem z dr`avami ~lanicami stalno nadzorovala vse sisteme pomo~i, ki obstajajo v dr-

`avah ~lanicah.

Za notifikacijo dr`avnih pomo~i obstaja poseben obrazec iz katerega izhajajo zahteve

po podatkih. Med drugimi je potrebno navesti tudi podatke o namenih horizontalnih in

sektorskih pomo~i, podatke o prejemnikih pomo~i, instrumentih ali oblikah pomo~i, za

koliko ~asa se pomo~ daje, stro{ke pomo~i, oceno {tevila prejemnikov ipd. Podobno

vsebino informacij za notifikacije dolo~a tudi sporazum o subvencijah in izravnalnih

ukrepih WTO.

[est mesecev po preteku teko~ega leta so dr`ave ~lanice dol`ne izdelati in Komisiji

Evropskih skupnosti posredovati letno poro~ilo. S posebnim pismom Komisije Evrop-

skih skupnosti je bil leta 1994 sistem letnih poro~il standardiziran.

Za nadzor dr`avne pomo~i v dr`avah ~lanicah je zadol`ena Direkcija za konkurenco

Komisije Evropskih skupnosti. ^e dr`ava ~lanica ne upo{teva navodil, Komisija Evrop-

skih skupnosti lahko spro`i postopek pred evropskim sodi{~em. Maastrichtski spora-

zum je Evropskemu sodi{~u dodelil pristojnost izrekanja denarnih kazni za neupo{te-

vanje dolo~b sporazuma na podro~ju dr`avnih pomo~i..
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VI. STRUKTURNI SKLADI

EU sama posega v razvoj dr`av ~lanic s takoimenovanimi instrumenti strukturnih po-

mo~i.

Strukturne pomo~i EU zajemajo pomo~i strukturnih skladov (European Regional De-

velopment Fund – ERFD, European Social Fund – ESF, Financial Instrument for Fishe-

ries Guidance FIFG, European Agricultural Guidance and Guarantee Fund – EAGGF,

Kohezijskega sklada horizontalne pomo~i, Evropske investicijske banke (EIB) ter dru-

gih obstoje~ih finan~nih instrumentov (Evropskega investicijskega sklada in

Euroatoma).

Pomo~i strukturnih skladov so namenjene predvsem pospe{evanju razvoja manj raz-

vitih evropskih regij in odpravljanju nezaposlenosti.

Na podro~ju strukturnih pomo~i je postopek dodeljevanja pomo~i nekoliko druga-

~en kot pri dr`avnih pomo~eh. Strukturno pomo~ dobijo regije (dr`ave) na podlagi

planskih in projektnih dokumentov. Dokumenti vodijo do opredelitev prioritetnih raz-

vojnih nalog, njihove indikativne vrednosti in virov financiranja, vklju~no z dolo~itvijo

udele`be strukturnih pomo~i. Metodologija priprave teh dokumentov {e ni pripravlje-

na, predvidoma pa bo standardizirana.

V predlogu delovanja strukturnih skladov po letu 1999 je poseben poudarek dan mo-

nitoringu, ki bo postal transparentnej{i od obstoje~ega.

[est mesecev po zaklju~ku koledarskega leta in {est mesecev po zaklju~ku projekta

mora dr`ava, dobitnica strukturnih pomo~i, izdelati letno in kon~no poro~ilo. Obe po-

ro~ili morata vsebovati predpisane podatke.

VII. EVIDENCE DR@AVNIH IN STRUKTURNIH POMO^I

Standardizirane oblike poro~il omogo~ajo kompleksne podatke o dr`avnih in struk-

turnih pomo~eh, ki so ra~unalni{ko podprte. Podatki naj ne bi slu`ili le EU, temve~ bi

naj bila njihova uporaba lahko tudi {ir{a.

VIII.NAMESTO ZAKLJU^KA

Dr`avne pomo~i v EU so urejene z sporazumom v okviru WTO, Sporazumom Evrop-

ske skupnosti, predpisi Komisije Evropskih skupnosti ter obse`no sodno prakso.
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Predpisi dajejo le okvirno definicijo, kaj je dr`avna pomo~ in kaj ni, prav tako velja za

definicijo dovoljenih in prepovedanih dr`avnih pomo~i. Zato obstajajo postopki za no-

tifikacijo pomo~i na nivoju EU ter tudi ob{irna sodna praksa.

Podro~je dr`avnih pomo~i je v EU eno pomembnej{ih. Prav tako je pomembno za Re-

publiko Slovenijo v zvezi z postopnim prevzemanjem pravnega reda EU ter spremem-

bo obstoje~ih dr`avnih pomo~i v Republiki Sloveniji.

LITERATURA IN VIRI:
1. Batagelj Leon, Problematika subvencij in obveznosti RS na podlagi sporazuma o WTO, Pravna praksa,

17.9.1998, {t. 409,

2. Council regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of

Article 93 of the EC Treaty,

3. Council regulation (EC) No 994/98 of 7 May 1998 on the application of Articles 92 and 93 of the Treaty es-

tablishing the European Community to certain catagories of horizontal state aid,

4. The European Commission, Competition law in the European Communities, Volume IIB, Explanation of

the rules applicable to State aid, Brussels, Luxembourg 1997,

5. The European Commission, Commission communication to the Member States, OJ C 307, 13.11.1993,

6. Grilc Peter, Dr`avne pomo~i (oris za 12.10.1998), gradivo za predavanja v dr`avnem zboru,

7. Murn Ana, Evidence dr`avnih in strukturnih pomo~i po standardih Evropske unije, Statisti~na podpora

pogajanjem Republike Slovenije z Evropsko unijo in strukturni skladi, zbornik, Statisti~ni dnevi 98, Ra-

denci 23. Do 25. Novembra 1998,

8. Murn Ana , Dr`avne pomo~i podjetjem v Evropski uniji in Sloveniji, Ekonomska revija 1-2, Februar 1999,

9. Ross Malcolm, Issues in State Aids, delavnica Dr`avne pomo~i, Pravna Fakulteta, 25.3.1999.

45



Financiranje lokalnih skupnosti*

(Ali evropske dr`ave poznajo samoprispevek kot vir

financiranja lokalnih skupnosti?)

Geslo: Sredstva lokalne skupnosti; Sofinanciranje

I. UVOD

Ustavno sodi{~e (Ur, l. RS {t. 99/99) je odlo~ilo, da se zakon o samoprispevku (Ur. l.

SRS {t. 35/85, 48/86) razveljavi. Razveljavitev pri~ne u~inkovati po preteku enega leta

od dneva objave (09.12.1999) odlo~be v uradnem listu. To zakonodajalcu narekuje pri-

pravo in sprejem nove ureditve oziroma uskladitev obstoje~e zakonodaje z ustavno od-

lo~bo.

Na podlagi izra`enega interesa naro~nika smo v raziskovalnem sektorju poizku{ali

ugotoviti, ali v evropskih dr`avah poznajo oblike financiranja lokalnih skupnosti, ki so

vsaj deloma primerljive s samoprispevkom kot ga poznamo pri nas. Iz konzultacij z ve~

strokovnjaki s podro~ja lokalne samouprave, javnega financiranja in javnih financ smo

ugotovili, da tak{ne oblike financiranja druge evropske dr`ave (~lanice Evropske unije)

ne poznajo.

Kljub temu v nadaljevanju predstavljamo nekaj splo{nih podatkov s podro~ja financi-

ranja lokalnih skupnosti, vklju~no s tabelarnimi prikazi strukture - dele`ev virov pri-

hodkov v tujih dr`avah.

II. OPREDELITEV POJMOV IN NORMATIVNA UREDITEV

Samoprispevek1 lahko opredelimo kot ~asovno omejeno dajatev za dolo~eno skup-

no krajevno potrebo, ki se pla~uje po odlo~itvi ob~anov na referendumu: npr. za grad-

njo vodovoda. Samoprispevek je lahko krajevni ali ob~inski.

Samoprispevek je javna dajatev, ki se od davkov razlikuje po tem, da je njegov namen

vnaprej dolo~en (gre za strogo namenska sredstva) in da se uvede z neposredno odlo~i-

tvijo ob~anov na referendumu. Izglasovani referendum za uvedbo samoprispevka po-
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meni neposredno finan~no obveznost ve~jega {tevila ob~anov na dolo~enem obmo~ju

(tudi tistih, ki so na referendumu glasovali »proti« uvedbi samoprispevka). Gre za svoje-

vrstno samoobdav~itev ob~anov, za razliko od drugih referendumov, kjer se obi~ajno

odlo~a o politi~nih zadevah. (Kau~i~, 1996)

Poleg zakona o samoprispevku, ki je trenutno {e v veljavi, samoprispevek urejata

tudi:

• zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS {t. 72/93, 6/94 – odl. US, {t. 45/94 – odl. US,

57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl.

US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US) in

• zakon o financiranju ob~in (Ur. l. RS, {t. 80/94, 45/97 – odl. US in 56/98, 59/99 - odl.

US, 61/99 – odl. US , 89/99 – odl. US).

Navedena krovna zakona s podro~ja lokalne samouprave sta v skladu s 147. ~lenom

ustave2 ohranila samoprispevek kot enega izmed mo`nih virov financiranja novo nasta-

lih lokalnih skupnosti ali njihovih o`jih delov – krajevne, va{ke, ~etrtne skupnosti.

Sicer pa nam je samoprispevek poznan {e iz prej{nje ureditve (ustava SRS) kot speci-

fi~na oblika zbiranja sredstev »za zadovoljevanje in uresni~evanje dolo~enih skupnih

potreb in interesov ter opravljanje nalog krajevnih skupnosti. »Krajevne skupnosti so se

morale v najve~ji meri financirati same – s samoprispevki dr`avljanov, ki so bili izgla-

sovani na referendumih, kar pa ni zado{~alo niti za najbolj nujne potrebe v naseljih.«

([midovnik, 1995:154)

V dana{njem sistemu lokalne samouprave je vloga krajevne skupnosti druga~na. Po

zakonu o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS) razdelitev ob~ine na o`je dele ni ob-

vezna, pa~ pa je odlo~itev o tem prepu{~ena samim ob~inam. Ob~inski statut pa dolo~a

ali je o`ji del ob~ine (KS) pravna oseba. V kolikor je pravna oseba, ZLS samoprispevek

navaja kot enega izmed na~inov financiranja (19. ~len). Dalje ZLS v 46.a ~lenu pravi, da

ob~ani lahko odlo~ajo na referendumu o samoprispevku in drugih vpra{anjih, ~e tako

dolo~a zakon. Referendum se opravi v skladu z dolo~bami zakona o lokalni samoupra-
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vi in zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ~e z zakonom, ki dolo~a in ureja refe-

rendum, ni druga~e dolo~eno. Odlo~itev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, ~e je za-

njo glasovala ve~ina vseh volivcev v ob~ini oziroma v delu ob~ine, za katerega se bo sa-

moprispevek uvedel (47.b ~len).

Zakon o financiranju ob~in (v nadaljevanju ZFO) v drugem ~lenu med prihodki ob~in

dolo~a tudi prihodke od drugih dajatev v skladu s posebnimi zakoni, vendar samopris-

pevka kot vira prihodka ob~ine posebej ne omenja. V drugem odstavku 25. ~lena ZFO,

ki dolo~a, kateri prihodki se ne upo{tevajo pri izra~unu lastnih prihodkov ob~ine, je

med drugimi prihodki posebej naveden tudi samoprispevek. V tretjem odstavku istega

~lena je glede samoprispevka dolo~ena izjema – ob~ina lahko na podlagi sklepa ob~in-

skega sveta zahteva (ne glede na dolo~ilo prej{njega odstavka), da se sredstva iz naslo-

va samoprispevka upo{tevajo pri izra~unu lastnih prihodkov. ZFO v 34.d. ~lenu ureja

pobiranje `e uvedenega samoprispevka v primeru spremembe obmo~ja ob~ine. In si-

cer dolo~a, da se samoprispevek, ki je bil uveden v prej{nji ob~ini, pobira v ob~inah, ki

so ustanovljene na obmo~ju prej{nje ob~ine. V nadaljevanju isti ~len ureja nadzor nad

tako pridobljenimi sredstvi. Vr{i ga nadzorni odbor ob~ine, v kateri se samoprispevek

pobira.

III. EVROPSKI VIDIK FINANCIRANJA LOKALNIH SKUPNOSTI

Sistem financiranja lokalnih skupnosti je eno najpomembnej{ih podro~ij lokalne sa-

mouprave. Materialna osnova, zadostni finan~ni viri so namre~ bistvenega pomena za

kvalitetno in u~inkovito delovanje lokalnih skupnosti - ob~in, njihovo funkcioniranje in

opravljanje nalog. Poleg tega je od sistema financiranja odvisna stopnja avtonomnosti

lokalne skupnosti. Finan~na neodvisnost je namre~ eden izmed elementov samouprav-

nosti. ([midovnik, 1995) S tega vidika je razumljivo, da Evropska listina lokalne samou-

prave3 v devetem ~lenu navaja ve~ na~el, katera morajo spo{tovati dr`ave podpisnice

pri oblikovanju notranje zakonodaje glede urejanja financiranje lokalnih skupnosti.

Ta na~ela so:

• na~elo ustreznosti, ki zahteva, da ima lokalna skupnost ustrezne lastne finan~ne

vire, s katerimi v okviru svojih pooblastil prosto razpolaga;
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• na~elo sorazmernosti se nana{a na sorazmernost finan~nih virov z nalogami, ki

so dolo~ene z ustavo in zakoni;

• na~elo samofinanciranja pomeni, da mora vsaj del sredstev lokalnih skupnosti

izvirati iz lastnih davkov in drugih dajatev, katerih vi{ino dolo~ijo lokalne skupnosti

same v mejah zakona;

• na~elo elasti~nosti – po tem na~elu morajo biti finan~ni viri raznovrstni in prilago-

dljivi, da lahko sledijo dejanskemu gibanju stro{kov opravljanja storitev;

• na~elo izravnave – po tem na~elu je dr`ava dol`na zagotoviti izena~enost med lo-

kalnimi skupnostmi;

• na~elo sodelovanja pomeni, da se lokalno skupnost vpra{a za mnenje o tem, na

kak{en na~in naj se jim dodelijo prerazporejeni finan~ni viri;

• na~elo samostojnosti pomeni, da naj sredstva, ki jih dr`ava dodeli lokalnim skup-

nostim, ne bodo strogo namenska;

• na~elo zadol`evanja zahteva, da imajo lokalne skupnosti za najemanje posojil za

ve~je nalo`be v zakonskih okvirih dostop do doma~ega trga kapitala. (Vlaj, 1998)4

Iz teh splo{nih na~el je mogo~e razbrati, da je evropski trend financiranja lokalnih

skupnosti v tem, da naj bi lokalne skupnosti imele ve~jo vlogo pri zbiranju sredstev ozi-

roma odlo~anju o porabi le-teh, skratka ve~jo finan~no avtonomnost.

IV. FINANCIRANJE LOKALNIH SKUPNOSTI V IZBRANIH TUJIH
DR@AVAH

Sistemi financiranja lokalne samouprave v sodobnih razmerah naj bi temeljili na kom-

binaciji treh na~inov zbiranja sredstev: prihodkov od davkov (prispevkov, nadomestil)

lokalnih skupnosti, dopolnilnih sredstev {ir{e skupnosti in kreditov. (Vlaj, 1998:68)

O enotnem modelu financiranja v posameznih dr`avah ne moremo govoriti. Vsaka

dr`ava ima dolo~ene posebnosti. Sistem financiranja lokalnih skupnosti je odvisen npr.

`e od same normativne ureditve lokalne samouprave (razmerje med dr`avo in lokalno

samoupravo), razmejitve pristojnosti itn.

Nekatere zna~ilnosti financiranja lokalnih skupnosti, predvsem v dr`avah ~lanicah

Evropske unije (v nadaljevanju EU) in v t.i. tranzicijskih dr`avah si bomo ogledali s po-
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mo~jo tabel {t. 4.1, ki prikazuje strukturo davkov po posameznih dr`avah in vlogo lo-

kalne skupnosti pri dolo~anju dav~nih stopenj oziroma davkov in tabelo {t. 4.2, ki pri-

kazuje temeljno sestavo prihodkov lokalnih skupnosti po posameznih dr`avah.

Dav~ni prihodki

Lokalni davki, ki predstavljajo osrednji vir financiranja lokalnih skupnosti so lahko:

• lastni davki - kot oblika samostojnih dav~nih virov;

• lahko je dana mo`nost predpisovanja dodatnih zneskov na `e odmerjene davke ter

• delitev posameznih dav~nih virov med centralno in lokalno ravnijo. (Vlaj, 1998)

Na splo{no je mogo~e re~i, da sta najpomembnej{a dav~na vira premo`enjski davek

in davek na dohodek – dohodnina.

Tabela 4.1: Lokalni davki v dr`avah ~lanicah Sveta Evrope

Dr`ave
Davek na
premo`enje

Osebni davek
(dohodnina)

Prometni
davek

Davek na
gospodinjstvo

Davek na
podjetje

Albanija ln ln

Avstrija ls ls ls

Belgija m� m� m� m� m�

Bolgarija ln ln

Ciper � m � l�

^e{ka l l

Danska ls l�

Estonija ms ms

Finska ls l� ln

Francija ls ls ls

Nem~ija � � �

Gr~ija n

Mad`arska ms ms ms ms

Islandija ls

Irska l�

Italija l� l� l�

Latvija ls ln

Luksemburg l�

Nizozemska m�
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Dr`ave
Davek na
premo`enje

Osebni davek
(dohodnina)

Prometni
davek

Davek na
gospodinjstvo

Davek na
podjetje

Norve{ka ms(1)
ls(2)

ls

Poljska ls

Portugalska ls

Romunija ls

Slova{ka ln

[panija ls ls ls

[vedska l�

[vica m� (3)

Tur~ija ln

Velika Britanija m�

Vir: Svet Evrope. V: Local finance in Europe. Local and regional authorities in Europe,

No. 61. Council of Europe 1997, str. 43

Legenda

l Obvezen davek

m Neobvezen davek

� Ob~ina sama dolo~i dav~no stopnjo

s Ob~ina prosto dolo~i dav~no stopnjo v razponu, ki ga dolo~i dr`ava

n Dav~no stopnjo dolo~i dr`ava

(1) Davek na premo`enje (nepremi~nine)

(2) Davek na skupno premo`enje

(3) Praviloma lokalne skupnosti samostojno dolo~ijo dav~no stopnjo, a so tudi izjeme

V razvitih dr`avah sta skoraj 2/3 premo`enjskih davkov namenjeni lokalnim skupno-

stim (nekaj tudi de`elnim ravnem v federativno urejenih dr`avah). Premo`enjski davki

so namre~ zelo pomembni za lokalno skupnost zaradi stabilnih donosov. Poleg tega so

lokalne skupnosti zaradi razli~nih lokalnih potreb pri davkih, ki jim pripadajo naj-

ve~krat pristojne, da same dolo~ajo vi{ino lokalnih stopenj praviloma le znotraj okvi-

rov, ki jih je predpisala osrednja dr`avna raven. (Rupnik, 1997:54)

Tabela {t. 4.1 nam prikazuje strukturo lokalnih davkov v dr`avah ~lanicah Sveta Evro-

pe. V veliki ve~ini dr`av je najpomembnej{i davek na premo`enje. V dr`avah ~lanicah

EU (Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, [panija) je to obvezen davek, neob-

vezen pa v Belgiji, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji, kjer ob~ina sama dolo~i dav~no

stopnjo. Premo`enjski davek je ve~jega pomena tudi v nekaterih tranzicijskih dr`avah
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in sicer v Albaniji, Bolgariji in na Slova{kem, kjer je ta davek obvezen, vendar dav~no

stopnjo dolo~a dr`ava.

Iz tabele {t. 4.2 je razvidno, da se prispevek lokalnih davkov k ob~inskemu prora~unu

giblje od 0 % do pribli`no 60 %. V dr`avah ~lanicah EU je dele` lokalnih davkov vi{ji od

2 % (Gr~ija) do 61 % ([vedska) kot v tranzicijskih dr`avah, kjer dele` lokalnih davkov

zna{a od 0,10 % (Estonija) do komaj 21 % (Poljska) .

Takse in pristojbine

Takse in pristojbine sodijo med t.i. nedav~ne prihodke lokalnih skupnosti. Njihova

osnovna zna~ilnost je, da je njihovo pla~evanje obvezno proti uslugam, storitvam lokal-

nih organov in zaradi individualne (po)rabe dolo~enih javnih dobrin (voda, telefon,

elektrika ipd.) Za lokalne takse je zna~ilno, da jih pobirajo povsod v svetu, vendar so

med njimi take, ki pomenijo v osnovi ~isto dav{~ino in take, ki se pla~ujejo za opravlje-

ne storitve. Na primer v Franciji ob~ina pobira takso na lov, ribolov, na pse, na priredi-

tve, zborovanja, na alkoholne pija~e itd. ([midovnik, 1995)

Podatki v tabeli {t. 4.2 ka`ejo, da takse in pristojbine ne prispevajo ve~ kot 1/3 vseh

sredstev k lokalnemu prora~unu. V dr`avah ~lanicah EU zna{a njihov dele` od 2 %

(Francija) pa do 29 % (Luksemburg), v biv{ih socialisti~nih dr`avah pa od 0,90 % (Esto-

nija) do 16 % (Romunija).

Dr`avne dotacije

Dr`avne dotacije so instrument neposredne finan~ne intervencije dr`ave na podro~je

lokalnih skupnosti. Lahko so:

• nenamenske - splo{ne, ki se lokalnim skupnostim dodeljujejo po predpisanih for-

mulah, ob upo{tevanju njihovih finan~nih zmogljivosti in potreb v enem znesku, s

katerim organi lokalne skupnosti samostojno razpolagajo in

• namenske, ki se dodelijo za posamezne vrste nalog ali posamezen to~no dolo~en

projekt lokalne skupnosti (npr. sofinanciranje lokalne policije, stanovanjska izgrad-

nja ipd.). ([midovnik, 1995)

Iz tabele {t. 4.2. je mogo~e ugotoviti, da se dele` dotacij giblje od 19 % ([vedska) do 77

% (Velika Britanija) v dr`avah ~lanicah EU, v tranzicijskih dr`avah pa je ta dele` na splo-

{no vi{ji in sicer od 39 % (Slova{ka) do 94 % (Albanija).
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Tabela 4.2: Ob~inski viri financiranja (v %)

DR@AVA
Lokalni
davki

Pristojbine
in takse

Dotacije
Zadol`e-
vanje

Drugo*

Albanija AL 2,50 3 94 0 0,50
Avstrija A 15 19 35 8 23
Belgija B 32 5 40 13 10
Bolgarija BG 1 10 78 2 9
Ciper CY 25 33 30 12 0
^e{ka CS 16 12 45 11 16
Danska DK 51 22 24 2 1
Estonija EE 0,10 0,90 91 2 6
Finska SF 34 11 31 3 21
Francija F 36 2 26 10 26
Nem~ija D 19 16 45 9 11
Gr~ija GR 2 22 58 6 12
Mad`arska H 4 8 66 4 18
Islandija IS 12 16 53 5 14
Irska IRL 18 10 57 2 13
Italija I 18 11 38 9 24
Latvija LV 6 1 68 0 25
Luksemburg L 31 29 37 3 0
Malta M 0 0 98 0 2
Nizozemska NL 5 13 60 19 3
Norve{ka N 42 16 33 7 2
Poljska PL 21 7 60 0 12
Portugalska P 20 19 38 6 17
Romunija RO 5 16 79 0 0
San Marino SM 0 0 31 69 0
Slova{ka SL 10 9 39 5 37
Slovenija SV 5 9 67 1 18
[panija E 31 16 37 10 6
[vedska S 61 8 19 1 11
[vica CH 46 24 18 3 9
Tur~ija TR 7 1 56 0 36
Velika Britanija UK 11 6 77 0 6

* globe, kazni, posebni prihodki ob~inskih organizacij, dobi~ek od ob~inskih depozi-

tov, prihodki od uporabe ob~inskega premo`enja in od prodaje ob~inskega imetja

Vir: Svet Evrope. V: Local finance in Europe. Local and regional authorities in Europe,

No. 61. Council of Europe 1997, str. 25
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Zadol`evanje

Lokalne skupnosti se praviloma zadol`ujejo pod strogim dr`avnim nadzorom. S tem

dr`ava lahko sledi svojim makroekonomskim ciljem in prepre~uje nastanek prevelike-

ga javnega dolga zaradi zadol`evanja lokalnih skupnosti. (Babi~, 1996) Praviloma naj bi

se teko~a poraba financirala iz realnih virov, zadol`evanje pa naj bi omogo~alo investi-

cijsko porabo, ki preko bodo~ih donosov pove~uje teko~o porabo. (Vlaj, 1998:260)

Po podatkih iz tabele {t. 4.2 zadol`evanje po posameznih dr`avah v glavnem ne pre-

sega 10 -ih %. Izmed dr`av ~lanic EU je najvi{ji dele` zadol`evanja 19 % na Nizozem-

skem, v tranzicijskih dr`avah pa na ^e{kem – 11 %.

V. ZAKLJU^EK

Osnovni finan~ni viri lokalnih skupnosti so prihodki od davkov, takse in pristojbine,

dr`avne dotacije in zadol`evanje. Dele`i, ki ga posamezni prihodki prispevajo k ob~in-

skim prora~unom, so po posameznih dr`avah razli~ni. Tako je v nekaterih dr`avah

osrednjega pomena financiranje iz davkov, drugje pa ve~ji dele` ob~inskega prora~una

prispevajo dr`avne dotacije. Na splo{no je mogo~e ugotoviti, da je v biv{ih sociali-

sti~nih dr`avah zna~ilna manj{a vloga lokalnih davkov in visok dele` dr`avnih dotacij.
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Registracija zdravil*

Geslo: Farmacevtska zakonodaja; Zdravilo

I. UVOD

Naro~nik je `elel, da pripravimo primerjalno {tudijo zakonih o registraciji zdravil v

Nem~iji, Veliki Britaniji, Italiji, Franciji, Belgiji, [vedski in Gr~iji z zakonom o registraciji

zdravil, ki je v veljavi v Sloveniji.

Ob tem je bilo ugotovljeno, da je podro~je registracije (izdaje dovoljenja za promet)1

zdravil zelo podrobno urejeno v zakonodaji EU, ne le v obliki direktiv, pa~ pa tudi

uredb. V razgovoru z naro~nikom naloge je bilo dogovorjeno, da se prika`e predvsem

zakonodaja EU, po navedenih dr`avah pa le izjeme, se pravi posebnosti v zvezi z regi-

stracijo zdravil. Naro~nik je predlagal, da se v nalogi med obravnavane dr`ave doda {e

Norve{ka (kot primer razvite evropske dr`ave, ki ni ~lanica EU) ter da je potrebno

vklju~iti tako podro~je humanih kot veterinarskih zdravil.

Sodobna zdravila so izdelki z mnogimi razse`nostmi. Odvisno od pristopa jih lahko

obravnavamo kot medicinsko, farmacevtsko, ekonomsko in ne nazadnje socialno kate-

gorijo. Pri vseh lahko ugotovimo, da so zdravila izdelki visoke tehnologije z velikim

vplivom na `ivljenje ~loveka. Ta vpliv je raznolik, od prepre~evanja `ivljenje ogro`a-

jo~ih stanj in bolezni, do laj{anja ve~jih ali manj{ih akutnih ali kroni~nih tegob. Nepo-

sredna posledica njihovega u~inkovanja je dvigovanje kvalitete `ivljenja pacienta in

hkrati izbolj{anje javnega zdravja. Zdravila so v fizi~nem pogledu najpogosteje farma-

cevtski izdelki z veliko koli~ino vgrajenega znanja in velikim obsegom predtr`nega

preizku{anja. Poleg tega so izdelki z velikim tr`nim potencialom in zato podro~je inten-

zivne inovacije in konkurence.2

Sodobne dr`ave so zato za razlo~evanje med dobrimi in slabimi farmacevtskimi izdel-

ki uvedle uradne instance, postopke in standarde, v okviru katerih poobla{~ene institu-

cije izvajajo vrednotenje zdravil. V vsaki od teh dr`av ali njihovih asociacij se je vzposta-

vil sistem, ki odra`a visoko stopnjo regulacije in ki bazira na principih znanstvenega

pristopa do vrednotenja zdravil, racionalne farmakoterapije in farmakoekonomike. Go-
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1 To je dovoljenje, ki obsega dovoljenje za proizvodnjo in dajanje v promet (trgovcem na debelo).

2 Primo`i~, Le{njak, str. 134.



vorimo lahko o stopnji regulacije na podro~ju zdravil, ki je zna~ilna za posamezno dr`a-

vo in ki dobiva vse ve~je dimenzije mednarodne usklajenosti. Dobri sistemi vrednote-

nja so tak{ni, ki kakovostnim izdelkom pot na tr`i{~e olaj{ujejo, slabim pa prepre~uje-

jo.3

Zakonodaje vseh dr`av prepisujejo, da je treba nova zdravila na tr`i{~u registrirati.

Ustrezni dr`avni agenciji mora proizvajalec dostaviti dokumentacijo o razvoju in proi-

zvodnji zdravila, o njegovih u~inkih na ~love{ko telo, kontroli kvalitete, ipd. Registracij-

ska dokumentacija za vsako zdravilo je nujno potrebna.4

Znotraj Mednarodne konference o harmonizaciji (International Conference on Har-

monisation – IHC) potekajo aktivnosti za harmonizacijo med tremi najve~jimi farma-

cevtskimi trgi: Japonsko, EU in ZDA. Med ZDA in EU obstaja sporazum o medsebojnem

priznanju farmacevtske dobre proizvodne prakse, poro~il in{pektorjev, nadzora medi-

cinskih proizvodov ter njihovem ocenjevanju.5

Ve~ino zdravil dandanes na~rtujejo in postavijo na tr`i{~e farmacevtske dru`be. Nji-

hovi izdelki gredo skozi posamezne razvojne faze predklini~nega in klini~nega preiz-

ku{anja in si pridobijo ob{irno dokumentacijo, ki ustrezno urejena postane osnova za

znanstveno in upravno vrednotenje v postopku registracije. Namen postopka registra-

cije je ocena kakovosti, u~inkovitosti in varnosti zdravila, v novej{em ~asu pa tudi nje-

gova farmakoekonomska evaluacija. Na osnovi pozitivne ocene zdravilo pridobi dovo-

ljenje za promet in postane dostopno nacionalnim zdravstvenim sistemom kot registri-

rano zdravilo.6

Problematika zdravil je pre{iroka, da bi se v vlogi ocenjevalcev lahko pojavljali samo

strokovnjaki enega poklica. Uspe{no vrednotenje zdravil zahteva sodelovanje iz naj-

manj treh vrst strokovnjakov: farmacevtov za vrednotenje kakovosti, farmakologov za

vrednotenje varnosti in zdravnikov za vrednotenje u~inkovitosti. Farmakoekonomika

kot ena novej{ih ved v funkciji regulative zdravil pa je sama po sebi interdisciplinarna in

zahteva vklju~itev tako strokovnjakov ekonomike in prava kot tudi vseh treh zgoraj na-

vedenih zdravstvenih strokovnjakov.7
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II. NACIONALNI IN NADNACIONALNI POSTOPKI REGISTRACIJE

Predpisi, ki urejajo podro~je obravanavanja registracijske dokumentacije so v prav-

nem pogledu lahko razli~ni. Lahko gre za zakone, za podzakonske predpise: pravilni-

ke, protokole ali poslovnike. Drug primer je Evropska farmakopeja, kjer gre za doku-

ment s tehni~no vsebino, ki nastaja na osnovi mednarodne konvencije v okviru Sveta

Evrope (v nadaljnjem besedilu sveta). K tej konvenciji je pristopila tudi Slovenija. Dolo-

~ila tovrstnih predpisov so za organizacije in posameznike, udele`ene v prometu z

zdravili, obvezna.8

Zdravila so predmet mednarodne menjave in morajo zato ustrezati izvoznim zahte-

vam dr`ave proizvajalca, uvoznim predpisom dr`ave uvoznice in ustreznim mednarod-

nim predpisom, ki jih priznavata obe dr`avi. Pri tem je pomembno na~elo medsebojne-

ga priznavanja. Medsebojno priznavanje pa ni samoumevna danost, ampak si ga mora

vsaka nova dr`ava ~lanica priboriti s prikazom kakovosti lastnih struktur, ki delujejo na

podro~ju zdravil.9

III. KRATEK UVOD K REGISTRACIJSKIM POSTOPKOM V EU

Podro~je zdravil je zaradi varovanja javnega zdravja in iz socialno zdravstvenih razlo-

gov eno izmed najbolj reguliranih podro~ij.

Zdravila smejo v promet v dr`avah ~lanicah EU samo po predhodni odobritvi odgo-

vornih organov in po opravljenem postopku, s katerim se doka`e kakovost, varnost in

u~inkovitost zdravil. Predpisi podrobno urejajo:

• teste za ugotavljanje kakovosti, varnosti in u~inkovitosti,

• odobritvene postopke za izdajo dovoljenja za promet,

• proizvodnjo zdravil,

• tr`enje zdravil (grosisti~na distribucija, klasifikacija, ozna~evanje in ogla{evanje

zdravil).

Osnovni pogoji za izvajanje zakonodaje na podro~ju zdravil v EU so:

• jamstvo, da zdravila ustrezajo merilom EU glede kakovosti, varnosti in u~inkovitosti

preden so dana v promet,
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• da so v dr`avah dolo~eni nacionalni organi, ki izdajajo dovoljenja za promet z zdra-

vili, temelje~a na pravilih skupnosti,

• da so pogoji, po katerih so izdelana zdravila na visoki kakovostni ravni, kot je to do-

lo~eno v dobrih praksah, kot so npr.: dobra proizvodna praksa, dobra laboratorijska

praksa, dobra klini~na praksa, dobra transportna praksa, dobra skladi{~na praksa in

druge,

• da obstaja in{pekcijska struktura, ki je odgovorna za nadzor nad proizvodnjo

zdravil,

• da je osnovana odgovorna slu`ba, ki ocenjuje, ~e proizvodnja zdravil poteka na

podlagi dobre proizvodne prakse. Na podlagi ocen, ki temeljijo na dobri proizvodni

praksi izdaja upravni organ certifikate za izvoz zdravil.

Evropska unija je v preteklih letih razvila dva osrednja modela registracijskega po-

stopka. V prvem, centraliziranem, osrednja Evropska agencija za ocenjevanje medicin-

skih proizvodov (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products – v nadalj-

njem besedilu EMEA) izvede vrednotenje novega farmacevtskega izdelka, ki je pravilo-

ma biotehnolo{ki izdelek ali nova kemi~na sestavina. Dr`ave ~lanice so dol`ne uvelja-

viti na ta na~in pridobljeno dovoljenje za promet na svojih ozemljih. V drugem,

decentraliziranem postopku, ki ga po novem imenujejo postopek medsebojnega priz-

navanja in je predviden za ostala zdravila, ena od dr`av ~lanic prek svoje agencije za

zdravila prevzame vlogo poro~evalca in vrednoti zdravilo v imenu vseh ostalih. Druge

dr`ave ~lanice so na~eloma dol`ne upo{tevati mnenje dr`ave poro~evalke, lahko pa

izrazijo svoje nestrinjanje in EMEA v tem primeru prevzame vlogo arbitra`e. Njeno mne-

nje je tako odlo~ujo~e.10

V dr`avah ~lanicah EU, kot tudi v mnogih drugih dr`avah obstajajo tudi nacionalni

postopki registracije, ki jih dr`ava opravi za svoje potrebe in v skladu s posebnostmi

svoje zakonodaje. Vsak od teh postopkov vklju~uje predajo dokumentacijskega dosje-

ja, lahko tudi vzorcev zdravil in poteka to~no po dolo~enem protokolu. Po ocenah stro-

kovnjakov se bo pomen nacionalnih postopkov v prihodnosti postopno zmanj{eval.11

EMEA zdravilom, ki so bila registrirana v centraliziranem postopku, izda certifikate za

mednarodno uporabo, na zahtevo predlagatelja in izstavljene za potrebo dolo~ene dr-

`ave.12
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IV. PODROBNEJ[I PRIKAZ ZAKONODAJE EU NA PODRO^JU RE-
GISTRACIJE ZDRAVIL

IV.1. Direktiva 65/65/EEC

Ta direktiva sveta, z dne 26. januarja 1965, glede uskladitve dolo~il, vsebovanih v za-

konih, predpisih in upravnih postopkih, ki veljajo za zdravila,13 je osnovna direktiva o

zdravilih in je bila `e 10 krat dopolnjena. Direktiva ureja harmonizacijo tr`nih pogojev

za medicinske proizvode.14

Direktiva se uporablja za lastni{ke15 medicinske proizvode za humano uporabo, ki se

jih namerava dati na trg in za industrijsko proizvodnjo medicinskih proizvodov, ki jim je

bilo dano dovoljenje za promet16 v eni od dr`av ~lanic EU.

Ta direktiva se ne nana{a na:

• medicinske proizvode, ki so pripravljeni na podlagi magistralne17 ali uradne

formule18,

• medicinske proizvode, ki so namenjeni za poskuse v okviru raziskovanja in razvoja,

• polproizvode, ki so namenjeni za kasnej{o obdelavo s strani imetnika dovoljenja za

proizvodnjo.

Noben medicinski proizvod se ne more dati na trg dr`ave ~lanice brez predhodnega

dovoljenja pristojnega organa te dr`ave v skladu s to direktivo in uredbo sveta 2309/93,

ki podrobneje dolo~a postopek izdaje dovoljenja za promet z zdravili. V pristojnosti dr-

`av ~lanic ostaja dolo~itev cene za medicinske proizvode oziroma njihova vklju~itev v
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13 Council Directive 65/65/EEC, of 26 January 1965, on the approximation of provisions laid down by law, regu-

lation or administrative action relating to medicinal products.

14 Medicinski proizvod je katerakoli substanca (izvor je lahko human, `ivalski, rastlinski ali kemi~ni) ali kombi-

nacija substanc, ki je predlagana za zdravljenje ali prepre~evanje bolezni ljudi ali `ivali.

15 Lastni{ki medicinski proizvod je medicinski proizvod, ki je pripravljen za uporabo, ki ga daje v promet proi-

zvajalec pod dolo~enim imenom in v posebni ovojnini.

16 To dovoljenje vklju~uje dovoljenje za izdelavo in dovoljenje za promet z zdravili.

17 Magistralno zdravilo je medicinski proizvod, pripravljen za uporabo, ki ga izdelujejo v lekarni po receptu za

dolo~enega uporabnika.

18 Uradna formula je kakr{enkoli medicinski proizvod, ki je pripravljen v lekarni (galenskem laboratoriju) v skla-

du z veljavnimi farmakopejami (farmakopeja je zbirka predpisov za izdelavo zdravil, potrjevanje istovetnosti,

ugotavljanje ~isto~e in presku{anje drugih parametrov kakovosti zdravil ter snovi, iz katerih so zdravila izdelana)

in je namenjen za ponudbo neposredno bolniku v tej lekarni.



okvir nacionalnih shem zdravstvenega zavarovanja. Vloga za dovoljenje mora biti shra-

njena pri pristojnem organu dr`ave ~lanice in vsebovati vrsto razli~nih posebnih infor-

macij, kot so:

• ime ali firma proizvajalca oziroma odgovornega za dajanje medicinskega proizvoda

v promet,

• ime lastni{kega proizvoda,

• kakovostne in koli~inske podrobnosti vseh vsebin proizvoda,

• kratek opis metode priprave,

• terapevtski indikatorji, kontraindikatorji in stranski u~inki,

• navodilo za uporabo, farmacevtske oblike, metode in uporabe ter pri~akovana `iv-

ljenjska doba,

• opis kontrolnih metod, ki jih je uporabil proizvajalec,

• rezultate fizi~no-kemi~nih19, biolo{kih ali mikrobiolo{kih testov; farmako-

lo{kih-toksikolo{kih testov20 in klini~nih preizkusov21. Teh rezultatov ni potrebno

predlo`iti, ~e lahko predlagatelj doka`e bodisi, da je proizvod v bistvu podoben

proizvodu, za katerega je `e bilo izdano dovoljenje, ali je `e podrobno opisan v

znanstveni literaturi (v skladu z drugim odstavkom 1. ~lena direktive 75/318 tako, da

je jasna medicinska uporaba s sprejemljivo stopnjo varnosti, ali ~e je v bistvu podo-

ben proizvodu, za katerega je `e bilo izdano dovoljenje znotraj EU,

• povzetek zna~ilnosti proizvoda (Summary of the products characteristics) v nadalj-

njem besedilu PZP)22, eden ali ve~ primerkov za prodajno predstavitev, skupaj z

ovojnim prospektom,

• kopijo dovoljenja dr`ave ~lanice (ali tretje dr`ave) skupaj s seznamom dr`av ~lanic,

v katerih je vloga predlo`ena.
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19 Vsebuje podatke o kakovostni in koli~inski sestavi, opis na~ina izdelave, kontrolo kakovosti vhodnih snovi,

kontrole kakovosti v procesu izdelave, kontrolo kakovosti kon~nega izdelka, stabilnostne {tudije ter ostale po-

trebne podatke za varovanje javnega zdravja.

20 Vsebuje podatke o farmakodinamskih in farmakokineti~nih lastnostih zdravila, toksi~nosti zdravila, vplivu na

reprodukcijske funkcije, podatke o embrio-fetalni toksi~nosti, mutagenosti in rakotvornem potencialu, podatke

o lokalni toleranci, o izlo~anju in ostale podatke, potrebne za varovanje javnega zdravja.

21 Vsebuje splo{ne podatke o presku{anju, o izvajanju presku{anja, rezultatih presku{anja, klini~no-farmako-

lo{ke podatke, podatke o biolo{ki uporabnosti, podatke o klini~ni varnosti in u~inkovitosti, dokumentacijo o iz-

jemnih okoli{~inah v preizku{anju (~e je potrebno) ter podatke o izku{njah, pridobljenih po pridobitvi dovolje-

nja za promet v drugih dr`avah.

22 V ~lenu 4.a direktive je predpisana tudi vsebina PZP.



Ko pristojni organ da dovoljenje za dajanje medicinskega proizvoda v promet, mora

odgovorno osebo obvestiti o svoji odobritvi povzetka zna~ilnosti proizvoda. Potem

po{lje EMEA kopijo avtorizacije skupaj z PZP. Prav tako sestavi ocenitveno poro~ilo gle-

de rezultatov analiti~nih, farmotoksiolo{kih in klini~nih testov, ki so jih naredili na me-

dicinskem proizvodu. To poro~ilo mora biti redno a`urirano.

Izdaja dovoljenja je zavrnjena, ~e se izka`e, da je medicinski proizvod ob normalni

uporabi {kodljiv, ali da nima oziroma ima zelo majhen terapevtski u~inek, ali ~e nima

deklarirane sestave. Dovoljenje ni dano tudi v primeru, da je dana informacija nepopol-

na ali, da ni bila dana. Pristojen organ dr`ave ~lanice lahko odkloni izdajo dovoljenja za

medicinski proizvod, ki je namenjen za kontracepcijo oziroma abortus, ~e njihova za-

konodaja prepoveduje tr`enje tak{nih medicinskih proizvodov. Izdaja dovoljenja mora

biti opravljena znotraj 210 dni po tem, ko je bila vloga vlo`ena.

Po 1.1.1998 mora dr`ava ~lanica v primeru, da je bilo dano dovoljenje v drugi dr`avi

~lanici, s pismom zahtevati ocenjevalno poro~ilo. Odlo~itev druge dr`ave mora potrditi

v roku 90 dni. V primeru, ~e meni, da bi bila izdaja dovoljenja za promet tega medicin-

skega proizvoda vpra{ljiva z vidika skrbi za javno zdravje, lahko deluje po postopku, ki

je predpisan v 10. do 14. ~lenu direktive sveta 75/319/EEC23. Dovoljenje, ki je bilo izda-

no, je lahko naknadno suspendirano ali umaknjeno iz razlogov, ki veljajo za zavrnitev

izdaje dovoljenja. Dovoljenje je veljavno za obdobje petih let in se lahko podalj{a za pet

let.

IV.2. Direktiva 75/318/EEC

Direktiva sveta 75/318/EEC z dne 20. maja 1975 o usklajevanju zakonodaje dr`av ~la-

nic se nana{a na analitske, farmakolo{ko-toksikolo{ke in klini~ne standarde ter proto-

kole v zvezi s presku{anjem zdravil z lastni{kim imenom.

Ta direktiva podrobno predpisuje vsebino spisa, ki ima naslednje dele, katerih vsebi-

na je podrobno predpisana v aneksu te direktive:

• povzetek spisa (vsebuje administrativne podatke, povzetek zna~ilnosti proizvoda in

poro~ilo strokovnjakov),

• kemi~no, farmacevtsko in biolo{ko testiranje medicinskega proizvoda,

• toksikolo{ko in farmacevtsko testiranje,

• klini~na dokumentacija.
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23 Ta postopek bo opisan kasneje.



S to direktivo je bil ustanovljen stalni odbor za medicinske proizvode za humano upo-

rabo (Standing Committee on Medicinal products for Human Use), predstavniki dr`av

~lanic so ~lani, predstavnik komisije EU pa je predsednik24.

IV.3. Direktiva 75/319/EEC

Direktiva sveta 75/319 z dne, 20. maja 1975, o usklajevanju dolo~b, predpisanih z za-

konom, uredbo ali upravnim postopkom, ki se nana{ajo na zdravila z lastni{kim ime-

nom, ki je bila {e devetkrat dopolnjena, dolo~a za medicinske proizvode, ki se uporab-

ljajo za humano uporabo, naslednje: medicinski proizvodi se lahko dajo na trg ~lanic le

z dovoljenjem te dr`ave ~lanice. Prilo`eni morajo biti ustrezni dokumenti (direktiva

75/318). Dr`ava ~lanica mora zagotoviti, da je v gradivu tudi poro~ilo ekspertov, ki ima-

jo potrebne tehni~ne ali profesionalne kvalifikacije. Dr`ava ~lanica mora potrditi, da je

proizvajalec ali uvoznik medicinskih proizvodov, ki ni iz dr`ave ~lanice, zmo`en ravna-

ti z dolo~bami direktive 65/65. ^e ti pogoji niso izpolnjeni, dovoljenje ne sme biti

izdano.

S to direktivo je ustanovljen Odbor za lastni{ke medicinske proizvode (v nadaljnjem

besedilu CPMP), ki deluje v okviru EMEA.

Pristojnosti odbora so naslednje:

• omogo~a kraj{i postopek pridobitve tr`nega dovoljenja v dr`avi ~lanici, kadar je bilo

dovoljenje `e izdano za isti proizvod v drugi dr`avi ~lanici (A),

• izdaja dovoljenje, kadar dr`ava ~lanica meni, da ni zmo`na zagotoviti izdaje dovolje-

nja (B),

• odlo~a v primerih, kadar je ena ali ve~ dr`av ~lanic dalo dovoljenje, medtem ko je

ena ali ve~ dr`av ~lanic izdajo dovoljenja zavrnila (C),

• daje mnenja preden dr`ava ~lanica sprejme odlo~itev o izdaji dovoljenja, njegovem

suspendiranju ali zavrnitvi (D).

Ko odbor dela, presoja in sprejema odlo~itve in utemeljena mnenja v roku 90 dni. V

primerih C in D se lahko skrajni rok podalj{a za 90 dni. Mo`en je ugovor na odlo~itev

odbora. Odbor ima 60 dni ~asa, da sprejme kon~no odlo~itev.

Komisija pripravi osnutek odlo~itve o pro{nji v 30 dneh. Ta osnutek je poslan dr`avi

~lanici in vlagatelju pro{nje. Potem, ko stalni odbor za medicinske proizvode za huma-
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24 Tega odbora ne ka`e me{ati z Odborom za lastni{ke medicinske proizvode – Committee for Protected Medici-

nal Products (CPMP), ki deluje v okviru EMEA in je le strokovni in ne tudi politi~ni organ, kot velja za zgoraj nave-

deni obor.



no uporabo da svoje mnenje, komisija sprejme kon~no odlo~itev, ki jo naslovi na dr`a-

vo ~lanico in osebi, ki je odgovorna za dajanje navedenega proizvoda v promet. Dr`ava

~lanica mora implementirati odlo~itev v roku 30 dni.

Medicinski proizvodi se ne smejo proizvajati brez dovoljenja tudi ~e so namenjeni za

izvoz. Dovoljenje je potrebno tudi za uvoz iz dr`av ne~lanic. Dovoljenje mora biti izda-

no v roku 90 dni od dne, ko pristojni organ sprejme vlogo. Pristojni organ dr`ave ~lanice

skrbi in jam~i (na podlagi stalnega nadzora) za usklajenost s predpisi glede medicinskih

proizvodov.

Izvorni medicinski proizvodi se umaknejo iz trga ~e:

• se izka`e, da so {kodljivi ob normalnih pogojih uporabe,

• imajo premajhen terapevtski u~inek,

• njihova kvalitativna in kvantitativna sestava ni deklarirana,

• se kontrola nad kon~nim proizvodom ne izvaja.

Pristojni organ lahko omeji prepoved dobave proizvoda, ali njegovo umaknitev s trga

le na tiste serije, ki so predmet spora.

Dr`ava ~lanica ustanovi sistem farmakovigilance,25 in zagotovi sprejem ustreznih

pravnih aktov, glede proizvodov, za katere je izdano dovoljenje znotraj skupnosti, z na-

menom pozornega spremljanja zbranih informacij o neza`elenih u~inkih medicinskih

proizvodov ob njihovi normalni uporabi. Te informacije zbira odgovorna oseba za far-

makovigilanco v okviru osebe, ki je odgovorna za dajanje proizvoda v promet.

IV.4. Druge direktive

S podro~ja zdravil obstaja {e vrsta direktiv. Ker so za izdajanje dovoljenja manj po-

membne, navajamo le naslove v ilustracijo, kateri so vse elementi, ki se urejajo na po-

dro~ju celotne EU:

• direktiva sveta 89/342 z dne 3. maja 1989, ki raz{irja podro~je direktiv 65/65 in

75/319 in dolo~a dodatne dolo~be za imunolo{ka zdravila, ki vsebujejo cepiva, tok-

sine ali serume in alergene,

• direktiva sveta 89/343 z dne 3. maja 1989, ki raz{irja podro~je direktiv 65/65 in

75/319 in dolo~a dodatne dolo~be za radiofarmacevtske izdelke,

• direktiva sveta 89/381 z dne 14. junija 1989, ki raz{irja podro~je direktiv 65/65 in

75/319 o usklajevanju dolo~il vsebovanih v zakonih, predpisih in upravnih postop-
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25 Farmakovigilanca je proces, v katerem se ugotavlja in reagira na nova spoznanja glede varnosti zdravila, ko je

ta `e v prometu.



kih, ki veljajo za zdravila, in dolo~a posebne dolo~be za izdelke iz ~love{ke krvi in

plazme,

• direktiva Komisije 91/356 z dne 13. junija 1991, ki dolo~a na~ela in smernice dobre

proizvodne prakse za zdravila za humano uporabo,

• direktiva sveta 92/25 z dne 31. marca 1992 o prometu na debelo z zdravili za huma-

no uporabo,

• direktiva sveta 92/26 z dne 31. marca 1992 o razvr{~anju zdravil za humano uporabo

po na~inu izdaje,26

• direktiva sveta 92/27 z dne 31. marca 1992 o ozna~evanju zdravil za humano upora-

bo in o navodilih za uporabo,

• direktiva sveta 92/28 z dne 31. marca 1992 o ogla{evanju zdravil za humano

uporabo,

• direktiva 92/73 z dne 22. septembra 1992, ki raz{irja podro~je direktiv 65/65 in

75/319 o pribli`evanju dolo~b, ki jih ureja zakon, uredba ali upravni ukrep, v zvezi z

zdravili in predpisuje dodatne dolo~be o homeopatskih zdravilih.

Posredno so s to temo povezane {e naslednje direktive in uredbe:

• direktiva sveta 75/320 z dne 20. maja 1975, s katero se ustanavlja farmacevtski

odbor,

• direktiva sveta 78/25 z dne 12. decembra 1977 glede pribli`evanja zakonov dr`av

~lanic, ki se nana{ajo na podro~je barvil, ki se jih lahko dodaja medicinskim

proizvodom,
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26 S to direktivo se dolo~ajo pogoji za ponudbo medicinskih proizvodov, ki morajo biti harmonizirani, da bodo

zagotovili svobodno gibanje teh proizvodov znotraj EU. Direktiva predpisuje, da mora po izdaji dovoljenja pri-

stojni organ specificirati klasifikacijo medicinskih proizvodov v :

- medicinske proizvode, za katere je potreben medicinski recept,

- medicinski proizvodi, za katere ni potreben medicinski recept.

Prva kategorija je lahko razdeljena v naslednje podkategorije (te so lahko razli~ne po ~lanicah):

- medicinski proizvodi, obnovljivi ali neobnovljivi na medicinski recepti,

- medicinski proizvodi, ki so subjekt posebnega medicinskega predpisovanja,

- medicinski proizvodi na re`imu mo~no omejenega medicinskega predpisovanja, rezervirani za uporabo na

posebnih specializiranih podro~jih.

Direktiva opisuje pogoje, ki dolo~ajo uvrstitev medicinskih proizvodov v eno ali drugo kategorijo. Pristojne na-

cionalne oblasti morajo vsako leto predpisati listo za medicinske proizvode, za katere je potreben zdravni{ki re-

cept. Lista mora biti posredovan vsako leto komisiji in drugim dr`avam ~lanicam.



• direktiva sveta 90/219 z dne 23. aprila 1990 glede uporabe geneti~no spremenjenih

mikroorganizmov,

• direktiva sveta 90/220 z dne 23. aprila 1990 glede preu~itve spu{~anja geneti~no

spremenjenih mikroorganizmov v okolje.

IV.5. Uredbe s podro~ja postopka izdaje dovoljenja

Osrednjo vlogo ima uredba sveta {t. 2309/93 z dne 22. julija 1993, ki dolo~a postopek

skupnosti za odobritev in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter usta-

navlja EMEA. Ta postopek bo podrobno opisan v nadaljevanju. Za postopek pridobitve

dovoljenja so pomembne {e naslednje uredbe:

• uredba komisije 541/95 z dne 10. marca 1995 s podro~ja preiskave sprememb pogo-

jev za izdajo tr`nega dovoljenja danega s strani pristojnih institucij dr`ave ~lanice,27

• uredba komisije 542/95 z dne 10. marca 1995 s podro~ja pregleda sprememb pogo-

jev za izdajo tr`nega dovoljenja znotraj uredbe sveta 2309/93,

• uredba komisije 1662/95, ki dolo~a dolo~ene podrobne ureditve za izvedbo odlo~i-

tev skupnosti na podro~ju izdaje tr`nega dovoljenja za humano in veterinarsko

uporabo,

• uredba komisije 2141/96 s podro~ja pregleda vloge za transfer tr`nega dovoljenja za

medicinske proizvode znotraj uredbe sveta 2309/93.

• uredba sveta 1768/92 z dne 18. junija, ki se nana{a na vzpostavitev potrdil o dodatni

za{~iti za medicinske proizvode,

• uredba sveta 297/95 z dne 10. februarja 1995 o pristojbinah, ki jih je potrebno pla~ati

Evropski agenciji za ocenjevanje medicinskih proizvodov.

V. POSTOPEK IZDAJE DOVOLJENJA V EU

Z januarjem 1995 je stopil v veljavo nov evropski sistem izdaje dovoljenj za dajanje

medicinskih proizvodov v promet. Na ravni EU je bila ustanovljena EMEA s sede`em v

Londonu. Naloga te agencije je izbolj{ati svobodni pretok farmacevtskih proizvodov

znotraj EU, ob ohranjanju varovanja javnega zdravja.
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27 1995 je Komisija sprejela uredbo 541/95, ki ureja podro~je sprememb pogojev za dajanje dovoljenja s strani

pristojnega organa dr`ave ~lanice. Uredba 541/95, ki jo je dopolnila novela 1146/98, je razdelala postopke, ki jim

morajo slediti farmacevtske dru`be v primeru sprememb tr`nih dovoljenj za medcinske proizvode za humano

uporabo ali za veterinarske proizvode.



V okviru EMEA delujeta dva znanstvena odbora: Odbor za lastni{ke medicinske proi-

zvode (Committee for Proprietary medicinal Products - CPCM) in Odbor za veterinarske

medicinske proizvode (Committee for Veterinary medicinal products - CVMP), ki pre-

gledujeta pro{nje za zdravila za humano uporabo in veterinarske proizvode. Vsak od

teh odborov sestoji iz dveh predstavnikov iz vsake dr`ave ~lanice, ki so imenovani na

podlagi njihove vloge in izku{enj na podro~ju ocenjevanja medicinskih proizvodov.

Farmacevtske dru`be, ki `elijo pridobiti dovoljenje za svoje proizvode znotraj EU,

imajo na voljo tri osnovne razli~ne pravne postopke: nacionalne, decentralizirane in

centralizirane28.

Nacionalni postopki se odvijajo znotraj posameznih dr`av in so odvisni od nacional-

ne zakonodaje glede farmacevtskih proizvodov. V okviru nacionalnega postopka je iz-

dano dovoljenje veljavno samo za tisto dr`avo ~lanico, kjer je bilo za dovoljenje zapro-

{eno.

Decentralizirani postopek je osnovan na principu vzajemnega priznanja dovoljenj

nacionalnih organov. V tem primeru zaprosi vlagatelj za dovoljenje v eni od dr`av ~la-

nic. Potem, ko dobi dovoljenje, da ta dr`ava ali vlagatelj pro{nje drugim (izbranim - kjer

`eli tr`iti proizvod) dr`avam ~lanicam. V primeru spora med ~lanicami, odlo~i EMEA.

Arbitra`ni proces traja najve~ 358 dni potem, ko je bilo izdano prvo dovoljenje.

Centralizirani postopek je stopil v veljavo s 1.1.1995. Ta postopek je obvezen za medi-

cinske proizvode, ki izhajajo iz biotehnologije (to so proizvodi t.i. vrhunske tehnologi-

je) in je mo`en postopek za druge inovativne nove proizvode, na zahtevo farmacevtske

dru`be. Te pro{nje se dajejo neposredno EMEA v London. Ta postopek traja do 388 dni

in zagotavlja enotno dovoljenje za promet, ki se uporablja v celotni EU. V prihodnosti

bo ta postopek priporo~an za promet vseh farmacevtskih proizvodov v EU, druga dva

postopka pa bosta izginila.

Izbira med navedenimi postopki je odvisna od:

• farmacevtske dru`be,

• njenega proizvoda,

• ciljnega trga.

Zaradi precej{nje zahtevnosti postopka je komisija za proizvajalce (vlagatelje pro-

{enj) izdala posebno gradivo - postopki za tr`no avtorizacijo29. To gradivo bomo povze-

li v nadaljevanju.
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28 Dejansko, vlagatelj nima vedno mo`nosti proste izbire postopka, kar bo prikazano v nadaljevanju. Tudi kadar

jo ima, pravne posledice niso enake.



V.1. postopek vzajemnega priznanja

Po 1.1. 1995 lahko farmacevtska dru`ba, ki `eli tr`iti medicinski proizvod v ve~ kot

eni dr`avi ~lanici, uporablja postopek medsebojnega priznavanja. Ta se dose`e z zapro-

silom v drugi ali naknadno {e kak{ni dr`avi ~lanici v roku 90 dni, ko je bila izdano dovo-

ljenje v prvi (referen~ni) dr`avi ~lanici. Poleg farmacevtske dru`be lahko medsebojno

priznanje zahteva tudi dr`ava ~lanica, tudi v primerih, ko farmacevtska dru`ba ni zahte-

vala medsebojnega priznanja. Tudi v tem primeru se uporablja 90 dnevni rok. Tako se

zagotavlja hiter dostop do enotnega trga s potrebno varnostjo za varovanje javnega

zdravja, bodisi na zahtevo dru`be ali dr`ave ~lanice.

Izdano dovoljenje v eni dr`avi ~lanici mora na~eloma biti priznano s strani pristojnih

organov v drugi dr`avi ~lanici. Izjema so tisti medicinski proizvodi, za katere je obvezen

centraliziran postopek izdaje dovoljenja znotraj skupnosti. Prav tako pomeni izjemo

dejstvo, da ima druga dr`ava resno podlago za predvidevanje, da bo izdaja dovoljenja

za promet medicinskega proizvoda lahko predstavljala tveganje za ~love{ko zdravje.

Za pospe{itev postopka je bil institut vzajemnega priznanja okrepljen z dvema po-

membnima elementoma:

• dr`ava ~lanica lahko suspendira raziskavo v zvezi z izdajo dovoljenja, ~e tak{na raziskava

`e poteka v drugi dr`avi ~lanici, s ciljem, da bo priznala odlo~itev dr`ave v kateri poteka

raziskava. Ta dolo~ba se nana{a na tiste pro{nje, ki so hkrati v postopku v dveh dr`avah in

ni namenjena za primere, ko je bila kon~na odlo~itev v drugi dr`avi ~lanici `e sprejeta,

• v primeru nesoglasja med dvema dr`avama ~lanicama glede kvalitete, varnosti ali u~in-

kovitosti medicinskega proizvoda, je potrebno opraviti znanstveno ocenitev v CPMP (v

okviru EMEA), ki vodi do enotne odlo~itve, ki jo morajo spo{tovati vse dr`ave ~lanice.

Decentraliziranega postopka ni mo`no uporabiti v primeru, ko se dolo~ena dru`ba

odlo~i, da bo uporabila centralizirani postopek, oziroma za dolo~ene proizvode. To so

proizvodi, ki so razviti na podlagi biotehnolo{kega procesa (dolo~a jih A del aneksa k

uredbi sveta 2309/93).

Postopek medsebojnega priznanja zaradi njegove relativne zapletenosti prikazujemo

predhodno, pred njegovim podrobnej{im opisom, v naslednji sliki:
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Slika 1: POSTOPEK MEDSEBOJNEGA VZAJEMNEGA PRIZNANJA
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V.1.1. Izdaja vzajemnega priznanja na podlagi iniciative dr`ave
~lanice

V.1.1.1. Opustitev podrobne preiskave

V primeru, da dr`ava ~lanica ugotovi, da je pro{nja za izdajo dovoljenja za promet `e

vlo`ena pri drugi dr`avi ~lanici, se lahko odlo~i, da se ne bo lotila podrobnej{ega pre-

gleda pro{nje, ampak bo po~akala na ugotovitveno poro~ilo, ki ga bo pripravila druga

dr`ava ~lanica. V tem primeru obi~ajno zahteva od nosilca dovoljenja (farmacevtske

dru`be) zagotovilo da so predlo`eni dokumentacijski dosjeji enaki v obeh dr`avah ter,

da bo vsa morebitna dodatna dokumentacija predlo`ena tudi v tej dr`avi.

Dr`ava ~lanica obvesti referen~no dr`avo ~lanico (to je tista, kjer je bila najprej dana

vloga oziroma pridobljeno dovoljenje), CPMP ter nosilca dovoljenja o svoji odlo~itvi

suspenzije detajlnega pregleda vloge. Referen~na dr`ava mora takoj, ko zaklju~i s pre-

gledom vloge in o njej odlo~i, poslati kopijo ocenitvenega poro~ila drugi dr`avi ~lanici.

V roku 90 dni od prejetja ocenitvenega poro~ila mora dr`ava ~lanica priznati odlo~itev

referen~ne dr`ave ~lanice (ki je bodisi dala dovoljenje ali pa ga je zavrnila).

V izjemnih primerih, ko dr`ava ~lanica meni, da obstaja podlaga za predpostavko, da

bi izdaja dovoljenja lahko predstavljala tveganje za javno zdravje, lahko dr`ava ~lanica

spro`i postopek arbitra`e.

V.1.1.2. Medsebojno priznanje s strani dr`ave ~lanice

Za pro{nje, ki so bile vlo`ene po 1.1.1998 (s tem datumov velja obveza informiranosti

v skladu z 11 to~ko drugega odstavka 4. ~lena direktive 65/65, da je druga dr`ava ~lani-

ca `e izdala dovoljenje za medicinski proizvod, za katerega je bila dana vloga), mora dr-

`ava ~lanica nemudoma zahtevati od referen~ne dr`ave ~lanice, da ji po{lje ocenitveno

poro~ilo v skladu z drugim odstavkom ~lena 4b direktive 65/65.

Referen~no dr`avo ~lanico se lahko ugotovi na naslednje na~ine:

• ~e je pred 1.1.1998 samo ena dr`ava ~lanica dala dovoljenje za promet zdravstvene-

ga proizvoda, je ta dr`ava referen~na dr`ava ~lanica,

• ~e je pred 1.1.1998 ve~ dr`av ~lanic dalo dovoljenje za promet zdravstvenega proi-

zvoda (neodvisno od postopka medsebojnega priznavanja), dr`ava ~lanica izbere

referen~no dr`avo s katero bo naredila medsebojno priznanje (pri tem se lahko po-

ve`e z vlagateljem pro{nje),

• ~e pred 1.1.1998 nobena dr`ava {e ni izdala dovoljenje za promet medicinskega

proizvoda, je referen~na dr`ava tista, ki se prva odlo~i za za~etek postopka.

69



V navedenih primerih mora nosilec dovoljenja dati zagotovilo, da je spis v drugi dr`a-

vi ~lanici enak spisu v referen~ni dr`avi ~lanici. Morebitno dopolnjevanje dokumentaci-

je mora biti izvedeno v obeh dr`avah.

Referen~na dr`ava ~lanica ima 90 dni ~asa, da obnovi in izda ocenitveno poro~ilo

drugi dr`avi ~lanici. V roku 90 dni od prejema ocenitvenega poro~ila, dr`ava ~lanica bo-

disi prizna odlo~itev referen~ne dr`ave ali lahko zaprosi za arbitra`o.

V.1.2. Vzajemno priznanje na podlagi iniciative nosilca dovolje-
nja (farmacevtske firme)

Nosilec dovoljenja lahko zahteva od ene ali ve~ dr`av ~lanic vzajemno priznanje do-

voljenja, ki ga je odobrila referen~na dr`ava ~lanica. Vloga mora biti predlo`ena pristoj-

nim organom v dr`avi(ah) ~lanici(ah). Nosilec dovoljenja mora dati zagotovilo, da je

spis enak tistemu, ki ga je sprejela referen~na dr`ava ali prikazati vse dodatke in spre-

membe, ki jih vsebuje. V primeru, da je pri{lo do sprememb, mora dati zagotovilo, da je

Povzetek zna~ilnosti proizvoda – PZP (Summary of the products characteristics) identi-

~en tistemu, ki je bil sprejet v referen~ni dr`avi.

V.1.2.1. Razprava z referen~no dr`avo ~lanico in posodobitev
gradiv

Nosilec dovoljenja mora pred za~etkom postopka medsebojnega priznanja o svoji na-

meri obvestiti referen~no dr`avo ~lanico.

V~asih je potrebno posodobiti spise in poro~ilo ekspertov. Pri tem obstajajo tri

mo`nosti30:

• nedavno dovoljen proizvod,

• starej{a avtorizacija

• v bistvu enak proizvod, prav tako pa tudi ugotovitveno poro~ilo.

V.1.2.2. Ocenitveno poro~ilo

Kadar se spremeni dokumentacijski dosje ali poro~ilo strokovnjakov, mora biti oceni-

tveno poro~ilo bodisi ponovno napisano ali posodobljeno, da bi se ohranila konsisten-

ca med vsebino dokumentacijskega dosjeja in ocenitvenega poro~ila.

Nosilec dovoljenja mora pred predlo`itvijo vloge zagotoviti da:
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• je pro{nja vklju~no z tremi ekspertnimi poro~ili teko~e obnovljena (skladno z

direktivami),

• bo proizvod medicinski proizvod v vseh dr`avah ~lanicah (ne pa npr. kozmeti~ni

proizvod, dieti~ni dodatek, medicinski pripomo~ek ali pesticid),

• je bil medicinski proizvod ocenjen v skladu z zahtevami direktiv,

• je za iskanje klini~nih indikatorjev bila bodisi predhodna odobritev za medicinske

proizvode, ki so vsebovali enake aktivne substance v dr`avi ~lanici ali, ~e niso, da so

na voljo ustrezni klini~ni podatki v podporo navedenim indikacijam,

• je izpolnjena zahteva po »bistveni podobnosti« za skraj{anje postopka na podlagi 4a

~lena direktive 65/65, kar pomeni, da je bilo za medicinski proizvod `e izdano dovo-

ljenje za ve~ kot 6 ali 10 let in da je bil tak{en proizvod `e v prometu v tej dr`avi

~lanici,

• sta spisa v referen~ni in dr`avi ~lanici enaka,

• so spremembe glede na izvirnik bile odobrene s strani referen~ne dr`ave ~lanice

predhodno, pred za~etkom postopka,

• je kon~no besedilo odobrenega PZP in ovojnega prospekta za informacijo v nacio-

nalnih jeziku referen~ne dr`ave na voljo z ustreznim prevodom.

V.1.2.3. Izdelava pro{nje

Nosilec dovoljenja mora predlo`iti pro{njo pristojnemu organu v vsaki od dr`av ~la-

nic, kjer `eli pridobiti dovoljenje in poslati obvestilo CPMP.

Spis mora vklju~evati EU obrazec za vlogo, pla~ana mora biti ustrezna nacionalna da-

jatev, v nekaterih dr`avah lahko obstaja razli~en naslov za predlo`itev spisa in za dopi-

sovanje v povezavi z pro{njo. Dol`nost imetnika dovoljenja je, da dostavi pro{njo na

uradno dolo~en naslov brez dajatev za naslovnika.

V.1.2.4. Obvestilo CPMP

Nosilec dovoljenja mora o vlogi obvestiti tudi CPMP, pri ~emer mora poslati naslednje

podatke: referen~no dr`avo ~lanico; dr`ave ~lanice in datume, ko bo vlo`il pro{nje pri

njih; kopijo dovoljenja, ki ga je izdala referen~na dr`ava ~lanica; kopije dovoljenj, ki so

jih `e izdale druge dr`ave ~lanice; status katerekoli pro{nje, ki je v postopku pri kateri-

koli ~lanici; ime in naslov nosilca dovoljenja v referen~ni dr`avi ~lanici; ime in naslov

predlaganega nosilca dovoljenja v vsaki predlagani dr`avi ~lanici, ~e je ta razli~en; stan-

dardizirano ime aktivne substance v medicinskem proizvodu ter kodo, trgovinsko ime

71



proizvoda v dr`avi ~lanici, kjer prosi za dovoljenje in {tevilko postopka medsebojnega

priznanja za administrativne potrebe (ki jo da referen~na dr`ava).

V.1.3. Aktivnosti, po predlo`itvi vloge

V.1.3.1. Kontrolni postopek

Dr`ava ~lanica, kjer je dana pro{nja, pregleda, ~e je prilo`ena vsa potrebna dokumen-

tacija in izpolnjene druge formalnosti. Ob manj{ih nepravilnostih ima nosilec pravice

mo`nost svojo vlogo dopolniti (v roku dveh tednov). ^e tudi potem pro{nja ni popolna,

se predlagatelju svetuje, da svojo pro{njo umakne. V tem primeru so glede pravnih po-

sledic med dr`avami {e dolo~ene razlike, ki se jih odpravlja v okviru sre~anj t.i. Skupine

za olaj{anje medsebojnega priznavanja (Mutual Recognition Facilitation Group), ki je

neformalna delovna skupina dr`av ~lanic, ki se sre~uje v Londonu ob sestankih CPMP.

V primeru, da je vloga ustrezna, mora dr`ava ~lanica potrditi vlogo in ocenitveno po-

ro~ilo referen~ne dr`ave ~lanice. Referen~na dr`ava ~lanica obvesti vse dr`ave (kjer je

pro{nja vlo`ena) in nosilca dovoljenja o za~etku 90 dnevnega obdobja.

V.1.3.2. Gibljiv za~etni datum

Da bi se olaj{al uspe{en postopek medsebojnega priznavanja kot opcijski, prostovolj-

ni postopek v dogovoru z vlagateljem pro{nje, lahko referen~na dr`ava ~lanica za~ne

postopek medsebojnega priznavanja na datum, ki bi olaj{al sodelovanje med dr`avami

~lanicami.

V.1.3.3. Priznanje originalne izdaje dovoljenja

Obi~ajno bo na podlagi direktive 75/319 vsaka dr`ava ~lanica priznala izdano dovo-

ljenje in PZP, ki ga zagotovi referen~na dr`ava v roku 90 dni. Nosilec dovoljenja mora

zagotoviti pravilen prevod PZP. Ko se medsebojno priznanje zgodi, mora dr`ava ~lani-

ca obvestiti referen~no dr`avo ~lanico, druge dr`ave ~lanice (kjer je bila dana vloga),

CPMP in nosilca dovoljenja.

V.1.3.4. Medsebojno priznanje PZP

V skladu z 10. ~lenom direktive 75/319 se morajo »vse dr`ave ~lanice, v katerih so

dane vloge, kar najbolj prizadevati, da dose`ejo dogovor o dejanjih, ki so potrebna pri
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vlogi«, ki je predlo`ena za medsebojno priznanje. Tako za dosego ~im ve~je u~inkovito-

sti dr`ave ~lanice sledijo naslednjemu postopku:

1. korak

Pred za~etkom medsebojnega postopka priznanja je referen~na dr`ava ~lanica zapro-

{ena, da dose`e »sprejemljiv« PZP v obliki dialoga z vlagateljem, ki bo upo{teval obsto-

je~i nacionalni PZP.

Posebno za vloge, ki so dane na podlagi navedbe, da gre za »v bistvu podobne proi-

zvode« bo vlagatelj zapro{en, da predstavi referen~ni dr`avi ~lanici pregled nekaterih

poglavij.

2.korak

Dr`ava ~lanica (kjer je dana vloga), bo v roku 60 dni pisno posredovala zadr`ke in al-

ternativne predloge. Nesporni del PZP pa bo priznan.

V.1.3.5. Razjasnevanje in dialog - postopek

V postopku medsebojnega priznanja referen~na dr`ava ~lanica deluje kot povezava

med dr`avo ~lanico, kjer je dana vloga, in nosilcem dovoljenja. Vsa razprava med ude-

le`enimi strankami poteka preko referen~ne dr`ave. Dr`ava ~lanica mora v primeru, da

meni, da obstaja potencialno tveganje za javno zdravje, o tem nemudoma obvestiti refe-

ren~no dr`avo ~lanico in vlagatelja vloge. Ugovori in kakr{nakoli vpra{anja za razjasne-

vanje so natan~no pregledana znotraj nacionalnih agencij. V vsakem primeru se to

mora zgoditi v prvih 60 dneh znotraj 90 dnevnega roka. Medtem se lahko sestane tudi

t.i. Skupina za olaj{anje medsebojnega priznanja.

Referen~na dr`ava ~lanica mora v vseh primerih oceniti odgovore vlagatelja (na vpra-

{anja, ki jih dajo dr`ave ~lanice, kjer so bile dane vloge) in jih o tem obve{~ati pisno,

predno se za~ne sam proces razjasnevanja.

V postopku se lahko referen~na dr`ava in dr`ava ~lanica strinjata, da je potrebno

spremeniti veljavno dovoljenje v referen~ni dr`avi ~lanici, da bi se doseglo medsebojno

priznanje. V tem primeru bosta nosilec dovoljenja in referen~na dr`ava uporabila us-

trezne nacionalne postopke.

V.1.3.6. Vzdr`evanje identi~nih spisov

Postopek omogo~a, da je spis, ki je stalno harmoniziran tudi konsistenten in identi~en

v vseh dr`avah ~lanicah, kjer je izdano dovoljenje za dolo~en medicinski proizvod.
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V.1.4. Postopek za nacionalni prenos nosilca dovoljenja

Glede prenosa tega dovoljena z ene na drugo pravno osebo znotraj posamezne dr`a-

ve so zaradi nacionalnega urejanja tega med dr`avami manj{e razlike, ki jih za obravna-

vane dr`ava tudi navajamo.

Belgija
Transfer dovoljenja za promet je urejen z zakonom in podzakonskimi akti.

Posebne zahteve za transfer: pla~ana pristojbina, pismo (o prenosu obveznosti), do-

datna dokumentacija (novi nacionalni administrativni obrazci in ~e je primerno, pogod-

ba med nosilcem dovoljenja in proizvajalcem).

Transfer nosilca dovoljenja je mo`en med postopkom.

Francija
Transfer dovoljenja je urejen z zakonom.

Posebne zahteve za transfer: pla~ana pristojbina, dodatna dokumentacija (zaveza za

prevzem odgovornosti prej{njega nosilca dovoljenja, nobenih sprememb v proizvod-

nem in nadzornem sede`u in pristanek prej{njega nosilca dovoljenja, da prenese dovo-

ljenje na novega nosilca).

Transfer nosilca dovoljenja je mo`en med postopkom.

Nem~ija
Transfer dovoljenja je urejen z zakonom.

Posebne zahteve za transfer: pla~ana pristojbina, pro{nja za spremembo v nacional-

nem postopku, pismo zaprositelja v postopku medsebojnega priznavanja.

Transfer nosilca dovoljenja je mo`en med postopkom.

Gr~ija
Transfer dovoljenja je urejen z podzakonskimi akti.

Posebne zahteve za transfer: pismo o dovoljenju mora biti predlo`eno.

Transfer nosilca dovoljenja je mo`en med postopkom.

Italija
Transfer dovoljenja je urejen z zakonom in podzakonskimi akti.

Posebne zahteve za transfer: pla~ana pristojbina, pro{nja novega nosilca dovoljenja

in dodatna dokumentacija. Ta dokumentacija mora vklju~evati kopijo dogovora med

starim in novim nosilcem dovoljenja.
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Transfer nosilca dovoljenja je mo`en med postopkom.

[vedska
Transfer dovoljenja je urejen z podzakonskimi akti.

Posebne zahteve za transfer: pismo in dodatna dokumentacija (dokaz o dogovoru

med sedanjim in bodo~im nosilcem pravice).

Transfer nosilca dovoljenja je mo`en med postopkom.

Zdru`eno kraljestvo
Transfer dovoljenja je urejen z zakonom in podzakonskimi akti.

Posebne zahteve za transfer: pla~ana pristojbina in dodatna dokumentacija (kopija

originalnega dovoljenja in dovoljenja za spremembo ter obrazec za pro{njo za transfer).

Transfer nosilca dovoljenja je mo`en med postopkom. Bodo~i nosilec dovoljenja se

mora identificirati na obrazcu vloge v I. delu dokumentacijskega dosjeja. Vse oznake

morajo veljati za prihodnjega nosilca dovoljenja.

V.1.5. Obnovitev postopka medsebojnega priznanja proizvoda

Dovoljenje za promet je dano za obdobje petih let. Nosilec dovoljenja lahko zaprosi

za obnovitev dovoljenja31 pred pretekom 5 let, bodisi zaradi uskladitve datumov obno-

ve v dr`avah ~lanicah ali za uskladitev obnovitvenih datumov za vse predstavitve proi-

zvodov. V tem primeru se je potrebno povezati z ustrezno dr`avo ~lanico.32

V.2. Ugovor na skupnost

V primeru nestrinjanje med dr`avami ~lanicami glede kvalitete, vernosti in u~inkovi-

tosti medicinskega proizvoda, znanstveno odlo~itev sprejmejo v CPMP znotraj EMEA,

komisija pa izda kon~no odlo~itev. Ta odlo~itev mora biti sprejeta po hitrem postopku.

Pravne podlage za nestrinjanje so v 7.~lenu (suspenzije ali preiskava) in 7.a ~lenu (dr-

`ava ~lanica za~ne postopek medsebojnega priznanja) direktive 65/65. V direktivi

75/319 je vklju~ena skupnost v ~lenih 10 (tveganje za javno zdravje), 11 (razli~ne odlo-

~itve) 12 (interes skupnosti), 15 (spremembe), 15a (varovanje javnega zdravja), 15b
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(predhodni postopki) 29 (farmakovigilanca) ter s podro~ja uredbe 541/95 v podro~ju

dopolnitev.

V primerih, da v postopku medsebojnega priznavanja vpra{anja ne morejo biti re{ena

v 90 dnevnem roku, referen~na dr`ava ~lanica v sodelovanju z nosilcem dovoljenja lah-

ko preda zadevo Odboru za pro{nje33 (13. ~len direktive 75/319), kar lahko stori tudi

pred iztekom 90 dnevnega roka.

EMEA je pripravila standardni operativni postopek, ki pokriva mehanizem ugovora v

skladu z 10. ~lenom direktive 75/319. Isti mehanizem se uporablja tudi za ugovore, ki

izvirajo iz 7. in 7.a ~lena direktive 65/65 in ~lenov 11, 12, 15a ali 15b direktive 75/319.

Ugovor na skupnost mora biti naslovljen na CPMP najkasneje v 90 dneh. Kopija mora

biti poslana nosilcu dovoljenja in vsem dr`avam ~lanicam (na EMEA obrazcu). Refe-

ren~na dr`ava ~lanica mora razdeliti konsolidirano poro~ilo o vpra{anju za arbitra`o

pred prvim CPMP sestankom.

Konsolidirano poro~ilo mora vsebovati:

• opis proizvoda,

• opis znanstvene razprave med razli~nimi stopnjami postopka vzajemnega priznanja

vklju~no s kratkim povzetkom re{itev drugih ve~jih vpra{anj v 60 dnevnem roku,

• opis razhajanj z jasnim stali{~em do vpra{anj, o katerih je potrebno arbitrirati,

• za~etni ocenitveno poro~ilo referen~ne dr`ave ~lanice.

Postopek se lahko ustavi, ~e se {e ni za~el, ko pa se za~ne, se lahko ustavi le tako, da

vlagatelj umakne svoj proizvod s celotnega trga EU. V teh primerih se mora CPMP odlo-

~iti bodisi, da ustavi postopek, ali pa ga nadaljuje, ~e {e vedno obstaja resen problem

ogro`anja javnega zdravja.

Vpra{anja, naslovljena na Odbor, so lahko le iz podro~ja javnega zdravja (kvalitete,

varnosti in u~inkovitosti) in morajo biti precizirana.

Datum za arbitra`o za~ne te~i, ko je EMEA prejela potrdilo, ki so ji ga poslale dr`ave in

tudi konsolidirano poro~ilo referen~ne dr`ave ~lanice. Nosilec dovoljenja pa mora

EMEA poslati naslednjo dokumentacijo:

• celoten dokumentacijski dosje, z zagotovilom o enakosti dosjejev v vseh dr`avah.

• pristojbino za arbitra`o, ki se pla~a EMEA.

Za~etno ocenitveno poro~ilo se prevede iz jezika referen~ne dr`ave ~lanice v jezik, ki

se ga razume v dr`avi ~lanici (stro{ke pla~a vlagatelj). ^e za~etno poro~ilo referen~ne

dr`ave ~lanice {e ni prevedeno v angle{ki jezik, se prevede na stro{ke dru`be in mora
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biti na voljo najkasneje ob predlo`itvi odgovora dru`be na vpra{anja, ki jih sprejme

CPMP.

Ko predlo`i pro{njo za medsebojno priznanje mora nosilec dovoljenja zagotoviti, da

je kon~no besedilo odobrenega PZP na razpolago v uradnih jezikih vseh dr`av ~lanic (v

katerih je pro{nja za dovoljenje vlo`ena). Dru`ba mora PZP imeti na razpolago v urad-

nih jezikih EU in po mo`nosti v elektronski obliki angle{ko razli~ico v roku dveh tednov

od za~etka arbitra`nega postopka, za vse ostale uradne jezike pa najkasneje 45. dan ar-

bitra`nega postopka.

V.2.1. Ugovor na podlagi 11. ~lena direktive 75/319

11. ~len direktive 75/319 zagotavlja, da so lahko razli~ne odlo~itve ki so bile sprejete v

postopkih nacionalnih izdaj na podlagi 4. in 4.a ~lena direktive 65/65 lahko predmet

ugovora pri CPMP.

V.2.2. Ugovor na podlagi 12 ~lena direktive 93/39

12. ~len direktive 93/39 EEC dolo~a, da kadar je v interesu skupnosti, dr`ave ~lanice,

komisije ali imetnika dovoljenja lahko CPMP predlo`ijo vlogo za postopek predno do-

se`ejo odlo~itev o zahtevi za izdajo dovoljenja, suspenziji, umiku ali spremembi obsto-

je~ega tr`nega dovoljenja.

Postopke se uporablja v naslednjih primerih:

• najvi{ji interes skupnosti z vidika zavarovanja ~lovekovega zdravja, ki ni zadosten za

centralizirani postopek (npr. proizvod iz B liste),

• predlog za suspenzijo ali umik izdaje dovoljenja iz vidika novih podatkov, ki se na-

na{ajo na kvaliteto, varnost ali u~inkovitost,

• sprememba pogojev izdaje dovoljenja se pojavi kot nujna, posebno iz vidika nove

farmakoviligan~ne informacije,

• predlog za odobritev ali odklonitev spremembe po pogojih, ki veljajo za izdajo

dovoljenja.

Oseba, odgovorna za za~etek postopka po tem ~lenu (dr`ava ~lanica, imetnik dovo-

ljenja, komisija), mora jasno postaviti vpra{anje, ki bo stvar presoje odbora in o tem ob-

vestiti tudi druge udele`ene stranke.

Dr`ava ~lanica in imetnik dovoljenja morata odboru posredovati vse razpolo`ljive in-

formacije. ^e da ugovor dr`ava ~lanica, morajo razlogi biti utemeljeni z noveliranim

ocenitvenim poro~ilom, ki vklju~uje vse razpolo`ljive informacije o predmetu spora. V
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primeru, da je nosilec zahteve lastnik dovoljenja, morajo biti razlogi utemeljeni s poro-

~ilom ekspertov glede kvalitete, varnosti in u~inkovitosti, ki upo{teva teko~e predpise

in ki je bilo obnovljeno. Imetnik dovoljenja mora zagotoviti, da imajo vse dr`ave ~lani-

ce, ki so udele`ene na voljo novelirano dodatno informacijo. Odlo~itev mora obi~ajno

biti sprejeta v roku 90 dni.

V.2.3. Spremembe in suspenzije s strani poobla{~enih organov

Amandmaji k direktivi 75/319 predpisujejo, da mora dr`ava ~lanica, ~e ugotovi, da je

sprememba pogojev za izdajo dovoljenja (ki je bilo dano v postopku vzajemnega priz-

nanja ali kasnej{e arbitra`e), suspenzija ali umik nujna za javno zdravje, o tem opozoriti

Odbor za vloge, kot je predpisano v 13. ~lenu direktive 75/319, ki zahteva, da odbor

pregleda zadevo in odlo~i v roku 90 dni.

29 ~len direktive 75/319 predpisuje, da rezultat ocene ali poro~ilo o {kodljivih reakci-

jah dr`ava ~lanica upo{teva, ter da mora biti dovoljenje za promet spremenjeno, sus-

pendirano ali umaknjeno, in mora o tem obvestiti EMEA in imetnika dovoljenja. V pri-

meru nuje dr`ava ~lanica lahko umakne proizvod s trga. ^e to naredi, mora o tem obve-

stiti EMEA najkasneje naslednji delovni dan. V primerih, kadar je vklju~en interes skup-

nosti, se mora to po~eti v skladu z 12. ~lenom direktive 75/319.

V.3. Arbitra`ni postopek

Pravna podlaga za arbitra`o je dana v 13. in 14. ~lenu direktive 75/319. O imenovanju

poro~evalca in ~e je primerno tudi koporo~evalca odlo~a CPMP od primera do primera.

Ko je dolo~en poro~evalec, EMEA obvesti o tem imetnika dovoljenja.

V.3.1. ^asovni potek arbitra`e

• 1.dan

Prvi sestanek odbora, ki sledi prito`bi, za razgovor o vpra{anjih za arbitra`o in imeno-

vanje poro~evalca,

• ~as stoji

V ~asu, ko dru`ba odgovori na seznam vpra{anj, ki jih da CPMP,

• ~as zopet te~e

Predlo`itev odgovorov s prevodom ocenitvenega poro~ila (referen~ne dr`ave ~lani-

ce) v angle{~ini (kadar je potrebno), sprejem ~asovnega razporeda nadaljnjega

postopka.
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• 45 dan

Dru`ba predlo`i prevod v uradnih jezikih zadnjega razpolo`ljivega PZP, kot je sprejet

med vzajemnim priznanjem. Poro~evalec pripravi poro~ilo na pisne komentarje s strani

imetnika pooblastila.

• 60 dan

Komentarji iz odbora ~lanov na poro~eval~evo ocenitveno poro~ilo in osnutek PZP,

kot tudi prevod v uradne jezike, potreba po ustni obrazlo`itev, razprava v CPMP.

• ~as stoji

Za pripravo ustne obrazlo`itve, ~e je potrebno,

• 90 dan

Ustna obrazlo`itev, ~e je potrebna; sprejem odlo~itve CPMP z PZP.

Odlo~itev postane v 15 dneh pravnomo~na, ~e se imetnik dovoljenja ne prito`i. Le ta

mora v 60 dneh svojo prito`bo utemeljiti. V 60 dneh po sprejemu podlage za prito`bo,

odbor odlo~i o njej.

CPMP posreduje svojo odlo~itev komisiji, ki odlo~i po postopku v skladu z uredbo

sveta 2309/93 in komisije 1662/95. Odlo~itev je obvezujo~a za vse dr`ave ~lanice in jo

morajo implementirati v roku 30 dni. To~ke, ki niso bile obravnavane so lahko predmet

vnovi~ne prito`be.

V.4. Centralizirani postopek

Uredba sveta 2309/93 je predpisala centraliziran postopek CPMP za medicinske proi-

zvode. Ta postopek omogo~a eno vlogo, eno oceno in eno dovoljenje, ki omogo~a ne-

posreden dostop do enotnega trga EU. Enotno dovoljenje pomeni, da je medicinski

proizvod lahko dan na trg v vseh dr`avah ~lanicah. ^eprav imetniku tr`ne pravice ni po-

trebno da tr`i proizvod v vseh dr`avah ~lanicah, ne more prepre~iti, da se ne bi se z njim

trgovalo v vseh dr`avah EU. S to uredbo je bila ustanovljena EMEA. Vrste proizvodov, ki

spadajo v podro~je uredbe, so dolo~ene v aneksu te uredbe.

Skraj{an postopek je primeren v okviru centraliziranega postopka, ~e se nana{a na

dokumentacijski dosje medicinskega proizvoda, za katerega je bilo `e dano dovoljenje

v okviru centraliziranega postopka. Medicinski proizvodi, za katere je bilo izdano do-

voljenje skupnosti v centraliziranem postopku imajo 10 letno obdobje za{~ite (8. to~ka

drugega odstavka 4. ~lena direktive 65/65).

Centralizirani postopek je obvezen za medicinske proizvode na listi A – to so medi-

cinski proizvodi,34 ki izhajajo iz biotehnologije. Tu je centralizirani postopek obvezen

celo, ~e se bo proizvod tr`il le v eni dr`avi.
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Za inovativne medicinske proizvode – lista B35, lahko vlagatelji za tiste, ki vsebujejo

nove aktivne substance,36 uporabljajo centraliziran postopek. Dovoljenje za promet z

inovativnimi medicinskimi proizvodi (z novimi zna~ilnostmi, kot je definirano v delu B

aneksa uredbe) je namre~ lahko prav tako pridobljeno po centraliziranem postopku.

V.4.1. Znanstveni nasveti dru`bi

Ena od nalog EMEA je tudi svetovanje, »kadar je potrebno, svetovati dru`bi glede iz-

vedbe razli~nih testov in poskusov, ki so potrebni za prikaz kvalitete, varnosti in u~in-

kovitosti proizvoda«. Obi~ajno se nasvet daje v obliki smernic, ki se jih objavlja. Nasvet

dajejo v primeru, ko farmakopeja, smernice (posebno te, ki jih je sprejela CPMP) ter

predhodno znanstveno svetovanje {e niso obdelale te teme ali niso dale zadostnih us-

meritev. Tak nasvet ne obvezuje EMEA glede bodo~e pro{nje za izdajo dovoljenja za

promet tega proizvoda.

V.4.2. Postopek posvetovanja

Predno se za~nejo preliminarni postopki za vlo`itev pro{nje, ima predlagatelj pro{nje

mo`nost sre~anja s predstavniki EMEA, da se pogovori o kakr{nih koli vpra{anjih glede

vloge. Praksa je pokazala uporabnost tega predvlo`itvenega sestanka celo v primerih,

ko je imel predlagatelj `e prakso s centraliziranim postopkom.

V.4.3. Postopek predlo`itve vloge

Vsaj 6 mesecev pred vlo`itvijo pro{nje mora predlagatelj obvestiti EMEA o svoji

pro{nji in kadar je to mo`no, tudi napovedati dan vlo`itve. Napoved vlo`itve mora vse-

bovati osnutek PZP, utemeljitev zmo`nosti proizvoda za ocenitev po centraliziranem

postopku, izjavo ali bom postopek celovit ali skraj{an ter druge izjave in gradiva.37

Tri mesece pred oddajo pro{nje je obi~ajno sestanek poro~evalca na CPMP. Na tem

sestanku da sekretariat EMEA mnenje CPMP:

• ~e spada proizvod v A ali B del aneksa direktive, skupaj z obrazlo`itvijo vlagatelja,

• preference vlagatelja glede komunikacije.
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Za zagotovitev standardizacije v naslovih povzetka, napisa na listku in ovitku, EMEA

zagotavlja vlagateljem vzorec, kaj mora biti vklju~eno v dokumentacijo.38

^e se ugotovi, da proizvod ne spada v podro~je direktive, je izdaja dovoljenja nedo-

pustna. V primeru, da je vloga dopustna, se vlagatelja obvesti o:

• imenu poro~evalca,

• pristojbini,

• zahtevah dokumentacijskega dosjeja glede razli~nih ~lanov CPMP.

Na slede~em sestanku poro~evalec obvesti CPMP o imenih evropskih strokovnjakov,

ki so imenovani za ocenitev vloge. Strokovnjaki, na katere se CPMP lahko zanese, daje-

jo na razpolago ~lanice na podlagi 53. ~lena uredbe sveta 2309/93.

V.4.4. Predlo`itev spisa in pro{nje ter pla~ilo takse

Glede datuma dostave spisa se dogovorita vlagatelj in EMEA. Vlagatelj je obve{~en o

predvidenih sestankih CPMP, da se »ujamejo« primerni datumi. Podro~je pristojbin ureja

direktiva sveta 297/95 (brez morebitnih ban~nih stro{kov). Pro{nje se ne obravnavajo,

dokler pristojbina ni v celoti vpla~ana.

EMEA od vlagatelja zahteva:

• eno celotna kopijo dokumentacijskega dosjeja, vklju~no z vlagateljevim delom t.i.

»drug master file«, ~e ta obstaja,

• dve kopiji v vsakem od 11 uradnih jezikov osnutka PZP, ter napisa na listku in

ovitku.

Kadar obstaja »drug master file« mora zaprositelj zagotoviti, da je aktivna sestavina

zdravila predlo`ena EMEA, poro~evalcu in (ko)poro~evalcu isto~asno kot pro{nja.

V primeru, da medicinski proizvod vsebuje geneti~no modificirane organizme, mora

pro{nja vsebovati {e:

• kopijo kakr{nekoli pisne odobritve pristojnih oblasti za namerno spustitev v okolje

genetsko spremenjenih organizmov za namene raziskave in razvoj pod pogoji iz B

dela direktive sveta 90/220,

• celokupen tehni~ni dosje, ki daje informacijo, ki se jo zahteva v aneksu II in III k di-

rektivi sveta 90/220 in oceno okoljskega tveganja, ki izhaja iz te informacije; rezulta-

te katerekoli preiskave, ki je narejena za namene raziskovanja in razvoja.

81

38 V elektronski obliki je dostopen na naslednjem naslovu: http://www.eudra.org/emea.html.



Kot dodatek mora zaprositelj zagotoviti evidenco o ustanovitvi na podro~ju EU in do-

kumente, ki ka`ejo na njihovo zmo`nost delovanja in odgovornosti za vsa podro~ja v

okviru farmatevske zakonodaje skupnosti, {e posebno:

• dokument, ki identificira kvalificirano osebo za farmakovigilanco, skupaj z `ivlje-

njepisom, naslovom in {tevilko telefona ter faksa,

• dokument, ki dolo~a znanstveni servis za izmenjavo informacij o medicinskem proi-

zvodu na podlagi 13. ~lena direktive sveta 92/28, vklju~no z naslovom in {tevilko te-

lefona ter faksa.

V.4.5. In{pekcija pred izdajo dovoljenja

Ta se opravi, kadar je potrebno. Pravna podlaga za to in{pekcijo je v 8. ~lenu uredbe

2309/93. EMEA koordinira in{pekcijo, odgovornost pa je na nadzornem organu dr`ave

~lanice, kjer se proizvod bodisi proizvaja, uva`a, nadzoruje in pripravlja za prodajo v

EU. Dr`ave ~lanice EFTA (torej tudi Norve{ka) tudi sodelujejo v sistemu medsebojnega

priznanja in{pekcije in kontrole kvalitete EU.

Za vlagatelje pro{nje, za katere se proizvaja proizvod zunaj evropskega ekonomske-

ga podro~ja39 in kjer obstaja medsebojno priznanje40 z dr`avo, kjer se proizvod proizva-

ja, EMEA obvesti poro~evalca in pristojno nadzorno institucijo o naravi sporazuma in ~e

ta pokriva tudi predtr`no in{pekcijo.

Kadar se proizvod proizvaja zunaj evropskega ekonomskega podro~ja in se vlagatelj

odlo~i, da ga bo uva`al preko ve~ dr`av, se lahko odlo~i za pristojno nadzorno instituci-

jo le ene izmed teh dr`av.

In{pekcija mora biti opravljena znotraj roka 210 dni. In{pektor pripravi poro~ilo. Proi-

zvajalec mora v 15 dneh komentirati morebitne pomanjkljivosti, po enem mesecu se po-

ro~ilo po{lje EMEA skupaj s pripombami. To mora biti opravljeno v roku 6 mesecev.

V.4.6. Znanstvena ocenitev vloge s strani komiteja

Poteka po naslednjem zaporedju, ki je to~no ~asovno dolo~eno. CPMP mora dati svo-

je mnenje v roku 210 dni. Celotni ~asovni razpored je dokaj nazorno razviden v nasled-

nji tabeli in ga zato ne bomo {e podrobneje opisovali.41
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TABELA 2: ^ASOVNI RAZPOREDOCENITVE V CENTRALIZIRANEM POSTOPKU

DAN DEJANJA

1 za~etek postopka

70

^lanice CPMP in EMEA prejmejo ocenitveno poro~ilo (ko)poro~eval-
ca. Poro~evalci po{ljejo cenitveno poro~ilo tudi vlagatelju - brez
zaupnih pogledov (s tem, da je jasno da s tem {e ni predstavljen po-
gled CPMP).

100
(Ko)poro~evalci, druge dr`ave ~lanice CPMP in EMEA prejmejo ko-
mentarje s strani ~lanic CPMP.

115

^lanice CPMP in EMEA prejmejo osnutek vpra{anj (vklju~no celotnih
zaklju~kov in pregledov znanstvenih rezultatov) (ko)poro~evalca.
(Ko)poro~evalec po{lje CPMP ~lanicam za interno uporabo samo list
vpra{anj, ki so bila pu{~ena ob strani.

120

CPMP potrdi listo vpra{anj in celotne zaklju~ke in pregleda znanstve-
ne podatke, ki jih EMEA po{lje vlagatelju. s strani (~e je potrebno se
posodobiti stali{~a (ko)poro~evalca glede za~etnega poro~ila). Ura se
ustavi.

121
Predlo`itev odgovora; ponovno za~etek poteka ~asa (na 11 uradnih
dni letno). Predstavitev, ki pokriva vse jezike dr`av ~lanic ali kombi-
nacije jezikov.

150
Obi~ajen odgovor na ocenitveno poro~ilo (ko)poro~evalca, ki ga
prejmejo ~lanice CPMP in EMEA.

170 Rok za komentarje ~lanic CPMP (ko)poro~evalcu

180
Rok za CPMP razpravo in odlo~anje o potrebi za ustno obrazlo`itev s
strani predlagatelja. ^e je potrebna ustna obrazlo`itev, se ura ustavi,
da se dovoli predlagatelju pripraviti ustno obrazlo`itev.

181 Ponoven za~etek {tetja ~asa in ustna obrazlo`itev.

185
Kon~ni osnutek PZP v angle{~ini povzetka, napisa na listku in ovitku
predlagatelj posreduje (ko)poro~evalcu, EMEA in drugim ~lanicam
CPMP.

Pred 210 Mnenje CPMP + osnutek ocenitvenega poro~ila CPMP

Najkasneje 5
po mnenju

Zaprositelj zagotovi EMEA in CPMP ~lanicam z vsemi prevodi PZP,
napisa na listku in ovitku.

15 po
mnenju

Zaprositelj pripravi kon~ne pregledane prevoda PZP, napise na listku
in ovitku, upo{tevajo~ komentarje, ki jih prejemajo EMEA in CPMP.

20 po zad-
njemu
mnenju

Zaprositelj zagotovi EMEA kon~ne prevode povzetka, napisa na list-
ku in ovitku v vseh uradnih jezikih EU.
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DAN DEJANJA

Pred 240

Kon~anje ocenitvenega poro~ila CPMP, ki mora biti posredovan
zaprositelju.
Posredovanje mnenja predlagatelju, komisiji in dr`avam ~lanicam v
vseh jezikih

Pred 300
Zaklju~ek Evropskega javnega ocenitvenega poro~ila v konzultaciji s
(ko)poro~evalcem, CPMP in dru`bo predlagateljico (glede vidikov
tajnosti podatkov).

Vir: Pravila 2A, str. 64.

V.5. Naknadne spremembe dokumentacijskega dosjeja

Dovoljenje velja za 5 let in je obnovljivo na podlagi pro{nje 3 mesece pred potekom.

Zaradi znanstvenega in tehni~nega napredka lahko nastanejo dolo~ene spremembe, ki

so lahko administrativne ali bolj vsebinske narave. Postopek sprejemanja sprememb

urejata uredbi 541/95 in 542/95.

Te spremembe lahko razdelimo v tri osnovne tipe:

• Tip I, ki so na{tete v aneksu 1 uredb in se nana{ajo na dopolnila vsebine dokumen-

tov, kot so obstajali v trenutku dajanja tr`nega dovoljenja. Ta tip se deli glede na to

ali postopek za~ne referen~na dr`ava ~lanica, druga dr`ava ~lanica ali nosilec dovo-

ljenja.42

• Tip II so spremembe v dokumentaciji, ki jih predlaga imetnik dovoljenja in niso tipa

I in ne zahtevajo novega postopka dovoljenja, ta tip se deli na to, ali postopek pred-

laga referen~na dr`ava ~lanica, druga dr`ava ~lanica ali nosilec dovoljenja,43

• Nujne varnostne omejitve so pomembne informacije v zvezi z varnostjo proizvoda,

v primeru tveganja javnega zdravja. V tem primeru imetnik tr`nega dovoljenja izve-

de nujne varnostne omejitve v 24 urah, ~e EMEA nima pomislekov.

Spremeni se lahko tudi napis na listku in ovitku. V tem primeru se predlog sprememb

po{lje pristojnemu organu, ki ima 90 dni ~asa za nasprotovanje. ^e ne nasprotuje, se

lahko sprememba izvede.

Spremembe v dovoljenju za proizvodnjo morajo biti opravljene v roku 30 dni (izjemo-

ma 90 dni).
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gradiva, ki jih je potrebno v vsakem od navedenoiih primerov predlo`iti. Pravila 2A str. 94-109.

43 Podrobneje, Pravila 2A str. 79-82.



V.6. Dovoljenje skupnosti za promet

V roku 30 dni od prejetja mnenja EMEA, komisija pripravi osnutek odlo~itve. V prime-

ru, da se njeno mnenje razlikuje od mnenja EMEA, mora komisija to obrazlo`iti. To je se-

veda izjemen primer, v katerem ni mo`no odlo~ati korespoden~no.

Osnutek odlo~itve je poslan dr`avam ~lanicam. Odlo~a stalni odbor za medicinske

proizvode za ~love{ko uporabo. ^lani odbora imajo ponderirane glasove v skladu z

splo{nim na~elom odlo~anja v EU. ^e je mnenje odbora pozitivno, komisija nadaljuje s

postopkom, ki se kon~a s podpisom stalnih zastopnikov dr`av ~lanic in imetnika dovo-

ljenja. ^e komisija ne dobi pozitivnega mnenja odbora, ta nemudoma predlo`i predlog

odlo~itve svetu. Svojo predloge lahko dopolni s predlogi odbora. Svet odlo~i v roku 3

mesece. ^e v tem roku ne odlo~i, velja odlo~itev komisije.

V.7. Razlike med posameznimi dr`avami

Znotraj postopka EU ni prav veliko prostora za razlike med posameznimi dr`avami.

Postopki so strogo poenoteni, direktive, uredbe ter njihova implementacija s strani

EMEA gre v precej{nje podrobnosti.

Dolo~ene razlike med dr`avami so v informaciji, ki velja v posamezni dr`avi za ozna-

ke, na etiketi medicinskega proizvoda.44 Prav tako lahko posamezna dr`ava zahteva da

so na etiketi dolo~ene informacije.45 Vendar so tudi te dolo~be del zakonodaje EU. Ra-

zen jezika, ki mora biti uporabljen za gradiva, ter {tevila kopij, ki so predlo`ene v posa-

44 Pravila 2A str. 141-142.

45 Pravila 2A str. 131-140. Samo za ilustracijo, navajamo za primer Belgije.

Cena: biti mora polna cena, cena za obi~ajno povra~ilo, cena, ki jo pla~ajo tisti, ki so v posebnih socialnih okol{~i-

nah

Povra~ilo: Pogoji se zahtevajo na etiketi in ka`ejo uporabo z naslednjimi ~rkami: »A«, »B«, »C«, »Cx« ali »Cs«, kar se

mora pojavljati v rde~i na beli podlagi z ~rnim robom.

Za medicinske proizvode, ki so predmet povra~ila samo v bolnicah, so oznake »Ah«, »Bh«, »CSH« ali »Cxh«; ~e je po-

vra~ilo predmet posebne odobritve, je potrebno uporabljati oznake »Ahf«, »Bhf« »Cshf« ali »Cxhf«.

Pravni status: V~asih se uporablja simbol na proizvodih, ki se dobe samo na recept.Medicinski proizvodi, ki so

za{~iteni s posebno medicinsko preskripcijo, morajo imeti (posebno oran`no nalepko, na kateri je s ~rno napisa-

no »une tete de morte« in stavek »poison-vergift« ter {tevilko kode, ki jo dolo~i minister za zdravje in dvojno rde~o

~rto, ki mora biti tako velika, kot najve~ji znak na nalepki: te dvojne rde~e ~rte morajo biti vzporedne, 1-3 cm na-

razen pod kotom 45°.

Indentifikacija in autenti~nost: Tako ~rtna koda, kot nacionalna koda so lahko na nalepki, ni pa zahtevano.



meznih dr`avah,46 ter {tevila vzorcev, ki jih je potrebno predlo`iti, iz zakonodaje EU iz-

haja, da med dr`avami prakti~no ne bi smelo biti razlik47.

V.8. kratek seznam osnovnega pravnega akta po posameznih dr-
`avah

Osnovni pravni akti, ki urejajo podro~je registracije zdravil so po posameznih dr`a-

vah naslednji:

Belgija
Kraljevi odlok (ArrLtJ Royal) iz 3. junija 1969, ki je bil ve~krat dopolnjen. Ministrska

okro`nica (Circulaire ministJrielle) iz 30. Novembra 1994 se tudi nana{a na podro~je

uveljavitve direktive, ki je bila dopolnjen z Ministrsko okro`nico 12. Decembra 1997.

Gr~ija
Gr{ki medicinski zakon iz leta 1985, ki je bil ve~krat dopolnjen. Direktiva sveta 93/39

je bila implementirana septembra 1995 z ministrskim odlokom Y6a/3221

Italija
Zakonski dekret (Decreto Legeslativo) iz 29. Maja 1991, ki je bil spremenjen z dekre-

tom iz 18. Februarja 1997 in 10. Marca 1998.

Francija
Zakonik javnega zdravja.

Nem~ija
Medicinski zakon (Arzneimittelgesetz) iz leta 1976.

[vedska
Zakon o medicinskih proizvodih 1992/859.

Zdru`eno kraljestvo
Medicinski zakon 1968 in1971 ter podzakonki akti.
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46 Kot zanimivost v Franciji je potrebno predlo`iti kar 20 kopij I. dela dosjejske dokumentacije, oziroma kar 50

kopij v primeru,da gre za novo aktivno substanco. Podrobneje o tem tabela na str, 152. Pravila 2A.

47 Tabela na strani 155, Pravila 2a.



Norve{ka
Medicinski zakon z dne 4.12.1992 in uredbe s podro~ja lastni{kih zdravil z dne

22.10.1993.

V.9. Veterinarski zdravstveni proizvodi

Za veterinarske zdravstvene proizvode veljajo popolnoma enaki postopki kot za hu-

mane, saj zanje veljajo iste uredbe sveta in komisije. Razlika je le v direktivah, kjer sicer

velja direktiva sveta 65/65, kot za humane medicinske proizvode, vendar so ostale di-

rektive za veterinarske proizvode druge in sicer naslednje:

• direktiva sveta 81/851 z dne 28. septembra 1981 o pribli`evanju zakonodaje dr`av

~lanic s podro~ja veterinarskih medicinskih proizvodov (amandmaji direktiva

90/676 in direktiva 93/40),

• direktiva sveta 81/852 iz 28. septembra 1981 o pribli`evanju zakonodaje dr`av ~la-

nic, ki se nana{a na analiti~ne, farmakotoksikolo{ke in klini~ne standarde in proto-

kole z vidika testiranja veterinarskih medicinskih proizvodov, direktiva 92/18, ki je

zamenjala aneks direktive 81/825,

• direktiva sveta 99/677 z dne 13. decembra 1990, ki raz{irja podro~je direktive 18/851

glede pribli`evanja zakonodaje dr`av ~lanic glede veterinarskih medicinskih proi-

zvodov in ki vsebuje dodatne dolo~be za imunolo{ko veterinarske medicinske

proizvode,

• direktiva komisije 91/412 iz 23. julija 1991, ki dolo~a principe in smernice za dobro

proizvodno prakso za veterinarske medicinske proizvode,

• direktiva sveta 92/74 iz 22. septembra 1992, ki raz{irja namen direktive 91/851 na

pribli`evanje zakonodaje dr`av ~lanic, ki se nana{a na veterinarske medicinske

proizvode in vsebuje dodatne dolo~be za homeopatske veterinarske medicinske

proizvode.

Vlogo, ki jo ima za humane zdravstvene proizvode CPMP, ima za veterinarske zdravs-

tvene proizvode Odbor za veterinarske medicinske proizvode (Committee for Veteri-

nary medicinal products – CVMP), ki tudi deluje v okviru EMEA.

Za posamezne dr`ave so podatki glede pravne podlage, nacionalnega pristojnega or-

gana za izdajo dovoljenj, obrazcih za vlogo, taksi za vlogo, o ~asu, ki je potreben za iz-

dajo dovoljenja, {tevilu zaposlenih, kriterijih, sprejemanju tujih {tudij, izjemah, poro~a-

nju o negativnih reakcijah, poregistracijskem poro~anju, proizvodnji in{pekciji in kon-

taktnih osebah v prilogi 8.
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V.10. Generi~na zdravila48

Poleg lastni{kih medicinskih proizvodov imajo pomembno vlogo tudi t.i. generi~ni

medicinski proizvodi.

Vloga generi~nih medicinskih proizvodov je v njihovem prodoru na trg po izteku li-

cence lastni{kega medicinskega proizvoda. Najve~ji dobi~ek dosegajo farmacevtske

dru`be ravno ob prihodu na trg, saj se kasneje cena zaradi konkurence zni`a. Zato je za

te proizvode iz ekonomskega vidika skraj{an postopek izdaje dovoljenja za promet

zelo pomemben, saj so vezani na dan poteka patenta oziroma ekskluzivnosti podatkov

inovativnega medicinskega proizvoda.

Zahteve za izdajo dovoljenja za generi~ne proizvode znotraj EU so zelo podrobno

harmonizirane med dr`avami ~lanicami in poteka po tako imenovanem skraj{anem po-

stopku, ki je osnovan na splo{nem konceptu »bistvene podobnosti« glede na priznan re-

feren~ni proizvod. Obdobje ekskluzivnosti podatkov, ki je na voljo originalnemu proi-

zvodu varira med ~lanicami od 6 do 10 let. Vse dr`ave ~lanice z izjemo Belgije, Portugal-

ske in Nizozemske dovoljujejo, da se za~ne skraj{ani postopek izdaje dovoljenja pred-

no pote~e izvorni patent proizvajalca.

Obdobje izdaje dovoljenja za promet za te proizvode znotraj EU je v povpre~ju 6 me-

secev, z izjemo Avstrije, Belgije in Gr~ije, kjer je postopek odobritve lahko dolg tudi do

dve leti. V teh primerih lahko postopek vzajemnega priznanja zagotovi kraj{i in harmo-

niziran pristop v celi EU. V neevropskih dr`avah, ki so ~lanice OECD je postopek zelo

podoben. Pristojbine za dovoljenje so razli~ne med dr`avami EU. Ve~ina dr`av ima ena-

ke pristojbine za nacionalna dovoljenja kot tista, ki so izdana v postopku medsebojnega

vzajemnega priznavanja.

Posebne zahteve po podatkih imajo v Belgiji, vzorce pa je ob predlo`itvi vloge po-

trebno dati v Belgiji, Nem~iji, Italiji in na [vedskem. Za Norve{ko velja, da nima zahtev

po posebnih podatkih, sprejema obrazce EU in je potrebno prilo`iti vzorce. V OECD dr-

`avah sprejemajo skraj{an postopek za tr`no avtorizaciijo za generi~ne proizvode. Ve~i-

na dr`av sprejema obrazce EU. Vse dr`ave OECD, razen Belgije, Portugalske in [vice,

prevzemajo definicijo »bistvene podobnosti«49. V Belgiji je raz{irjen pomen glede raz-
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48 Podlaga za to poglavje je {tudija, ki jo je za komisijo naredila angle{ka raziskovalna institucija National Econo-

mic Research Associates z naslovom Policy Relating to Generic Medicines in the OECD. V tej nalogi bomo to delo

citirali kot NERA.

49 Znotraj EU je to: »Ista kvalitativna in kvantitativna sestava v smislu aktivnih principov ter farmacevtske oblike

in ko je potrebno z izdelano ustrezno biouporabnostno {tudijo. Koncept bistvene podobnosti vklju~uje tudi raz-

li~ne ustne oblike (npr.tablete in kapsule) z isto aktivno substanco. NERA str.112. V NERA, str. 114 je tabela, v



li~nih oblik sprejet le na osnovi principa »od primera, do primera«, na Portugalskem se

ta princip za razli~ne oralne oblike zdravil ne uporablja.

Smernicam o »biouporabnosti in bioenakovrednosti«50 CPMP sledijo poleg dr`av EU

tudi dr`ave kandidatke (navedeni sta ^e{ka in Poljska, ki sta ~lanici OECD), na Nor-

ve{kem, v Tur~iji in Avstraliji. Znotraj EU Belgija in VB sprejemata {tudije bioekvivalen-

ce proti referen~nim proizvodom. Samo Nem~ija in Belgija objavljata list proizvodov, za

katere bioekvivalen~ne {tudije niso potrebne.

V.10.1. Ekskluzivnost podatkov

Zaradi zagotovitve delne povrnitve sredstev, vlo`enih za raziskave in razvoj stro{kov ra-

ziskovalnim institucijam, ve~ina nadzornih institucij zagotavlja dolo~eno obdobje eksklu-

zivnosti, predno si proizvajalke generi~nih zdravstvenih proizvodov lahko po skraj{anem

postopku zagotovijo pridobitev dovoljenja za promet generi~nega proizvoda, za katerega

ni potrebno zagotoviti celotne predklini~ne in klini~ne dokumentacije. To obdobje se ime-

nuje obdobje ekskluzivnosti. Mhnchenska konvencija, ki ustanavlja evropski patent, dovo-

ljuje patentirati tudi sestavine, uporabljene za pripravo medicinskih proizvodov.

Z izjemo Norve{ke druge dr`ave dajejo obdobje ekskluzivnosti. Znotraj EU je to 10 let

po direktivi 65/65. Tak{no obdobje je tudi dejansko uveljavljeno v Belgiji, Nem~iji, Itali-

ji, na Nizozemskem, [vedski in Zdru`enem kraljestvu, medtem, ko je v Gr~iji, [paniji in

na Portugalskem to obdobje 6 let, uveljavljeno na podlagi sodne prakse, ki je to omogo-

~ila za proizvode, ki so »znatnega terapevtskega pomena«.51

Obveznost poro~anja o reakcijah na zdravila je enaka, kot pri inovativnih proizvodih.

Izjeme so Nem~ija, Gr~ija in Norve{ka.52

V.10.2. ^as za izdajo dovoljenja

Znotraj EU je dejanski potreben ~as za izdajo dovoljenja od 3,5 do 24 mesecev Ve~ino-

ma za dr`ave EU velja rok 6 mesecev. Izjeme so znotraj EU Avstrija, Belgija in Gr~ija, kjer

traja nacionalni postopek do dveh let; na Norve{kem pa traja preko enega leta.53
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kateri so podrobneje prikazane razlike med tolma~enjem »bistvene enekosti« med dr`avami, ~lanicami OECD.

50 Angl. “bioavailability and bioequivalence«

51 Obdobje ekskluzivnosti za druge dr`ave OECD je razli~no. Ve~inoma velja 5 letno obdobje, v Mehiki pa je v

veljavi kar 15 letno obdobje.

52 NERA str.124.

53 NERA, str.127.



V.11. Zeli{~ni medicinski proizvodi54

V skoraj vseh dr`avah se zeli{~ni medicinski proizvodi obravnavajo kot medicinski

proizvodi in tako pridejo v okvir direktive 65/6555 ter postopkov, ki so bili opisani. V

mnogih primerih pa obstaja tudi posebna definicija zeli{~nih medicinskih proizvo-

dov56. Prav tako se ponekod prodajajo kot hrana (Belgija), ali kot proizvodi za terapevt-

ski dodatek (Avstrija) in se tako urejajo z nacionalno zakonodajo.57 Prav tako se lahko

kombinirajo z drugimi substancami (npr. homeopatska uporaba). V primeru, da so me-

dicinski proizvodi, se za njih izdaja dovoljenje z celotnim dokumentacijskim dosjejem,

kot je bilo prikazano, razen na Danskem in Finskem.

Poleg v celoti licenciranih zeli{~nih medicinskih proizvodov obstaja {e veliko t.i. tra-

dicionalnih proizvodov, za katere nacionalne agencije obi~ajno potrjujejo varnost in za-

gotavljajo zadosten nivo njihove kvalitete. Dolo~eni poenostavljeni postopki obstajajo

v Avstriji, Belgiji, Franciji in Nem~iji in so predlagani v [paniji.

Glede u~inkovitosti obstajajo razli~ne zahteve:

• v Avstriji, Belgiji, Franciji in Nem~iji in (v fazi predloga) [paniji. Obstaja mo`nost za-

gotovitve poenostavljenega dokaza o u~inkovitosti,

• v skoraj vseh dr`avah obstaja mo`nost bibliografskega dokazovanja58 u~inkovitosti,

~eprav je v praksi ponekod neznana ali se jo te`ko zagotavlja, ali je lahko le podpora

klini~nim rezultatom (npr. v Avstriji),

• za polno klini~no dokazovanje obstaja mo`nost v vseh dr`avah razen na Danskem

in Finskem (ki omogo~a le bibliografske vloge) in Luksemburgu (neznano v praksi).

V mnogih primerih so zeli{~ni proizvodi (kot tudi drugi) narejeni za posameznega pa-

cienta, ali magistralne formule, kar pomeni da ne spadajo v postopek po direktivi
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54 To poglavje je pripravljeno na podlagi {tudije, ki jo je za komisijo pripravilo zdru`enje evropskih proizvajalcev

(The Association of the European Self-Medication Industry) z naslovom Zeli{~ni medicinski proizvodi v EU. V na-

daljnem besedilu je {tudija citirana kot AESGP.

55 Podrobno o implementaciji te direktive AESGP, str. 32-37.

56 AESGP, str. 14, ve~ o razli~nih definicijah po posameznih dr`avah EU

57 So medicinski preparati in ne proizvodi (zdravila). O klasifikaciji po posameznih dr`avah EU AESGP, str.

19-26.

58 V skladu z direktivo 65/65 vlagatelju pro{nje ni potrebno zagotoviti farmakolo{kih in toksikolo{kih testov ali

rezultatov klini~nih testiranj, »~e lahko prika`e s podrobno referenco v publiciranih znanstveni literaturi, da ima

medicinski proizvod ugotovljeno dobro medicinsko uporabo z u~inkovitostjo in sprejemljivo stopnjo varnosti«.

Konkretna situacija po dr`avah je prikazana v gradivu AESGP, str. 37-43.



65/65. V to direktivo ne spadajo tudi vmesni proizvodi, ki se urejajo tako, kot druge su-

rovine za proizvodnjo medicinskih proizvodov le z dobro proizvodno prakso.

VI. SLOVENIJA

VI.1. Mednarodni vidik

Dr`ave srednje in vzhodne Evrope59 s prvim januarjem 1999 imetnikom dovoljenja,

pridobljenega v centraliziranem postopku, omogo~ajo poenostavljen dostop do svojih

trgov. V Sloveniji traja ta postopek za imetnika licence 4 mesece in stane 160.000 SIT za

izdajo dovoljenja oziroma 50.000 SIT za spremembo.

Recipro~nega odnosa ni. Slovenska farmacevtske firme morajo za pridobitev dovolje-

nja znotraj EU ustanavljati pravne osebe na ozemlju EU. Kot ~lan Sveta Evrope pa je Slo-

venija tudi ~lan evropske farmakopeje.

VI.2. Zakon o zdravilih in medicinskih pripomo~kih

Podro~je izdaje dovoljenj za promet z zdravili ureja Zakon o zdravilih in medicinskih

pripomo~kih (Ur.l RS 101/1999 z dne 16.12.1999). Z tem zakonom se ureja tudi pogoje

za izdelavo in dajanje zdravil v promet.

Z zakonom se ustanavlja Agencija Republike Slovenije za zdravila kot pristojna nacio-

nalna institucija. V predhodnem obdobju opravlja njene naloge Urad RS za zdravila. Za

podro~je te naloge je pomembno dejstvo, da zakon vsebuje definicije posameznih poj-

mov, dolo~a razvrstitev zdravil po na~inu izdajanja, dolo~a izjeme, za katera zdravila ni

potrebno dovoljenje, odlo~a osnovno vsebino vloge, dolo~a skraj{an postopek izdaje

dovoljenja. Pri tem je zakon naravnan v smeri zakonodaje EU in jo v bistvenih elemen-

tih tudi povzema. V zakonu je za lastni{ka zdravila predviden 6 letni rok varstva. Predvi-

deno je imenovanje komisije za zdravila, kot strokovnega organa ter maksimalni 210

dnevni rok za odlo~itev pristojne komisije. Za zakon lahko re~emo, da je v zvezi z izdajo

dovoljenja na splo{no usklajen z zakonodajo EU.

Vendar obstoje~i zakon predpisuje le temeljne zna~ilnosti. Podrobnosti bodo urejali

podzakonski akti. Podzakonski akt glede vsebine predloga, postopka in pogojev za pri-

dobitev dovoljenja za promet, obliko in vsebino zahtevane dokumentacije natan~neje

prepi{e pristojni minister.
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VII. ZAKLJU^EK

Podro~je registracije (dajanja v promet) zdravil je zelo podrobno urejeno v zakonoda-

ji EU. Veliko {tevilo direktiv in uredb ureja prakti~no vsa podro~ja, do najmanj{ih po-

drobnosti. Razlike med zakonodajami posameznih dr`av ~lanic so majhne in {e

izginjajo.

Kljub obstoju treh razli~nih oblik pridobitve dovoljenja nacionalni postopki po~asi iz-

gubljajo na pomenu, pove~uje pa se pomen postopkov na nivoju EU. Nacionalni posto-

pek je zadosten le v primeru, ~e se bo zdravilo tr`ilo samo v eni dr`avi in ~e ni izdelek

visoke tehnologije.

Slovenija Evropski uniji s svojo nacionalno institucijo za izdajo dovoljenj za promet z

medicinskimi proizvodi {e ni enakopraven partner, lahko pa bi postala {e pred svojim

vstopom v EU, ko bo, zaradi postopkov medsebojnega vzajemnega priznavanja, mora-

la postati enakopraven partner. To ne pomeni samo sprejetje ustreznih podzakonskih

aktov, pa~ pa tudi obveznost ustanovitve pristojnih institucij.
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Eksisten~ni minimum*

Geslo: Eksisten~ni minimum; Evropa

I. UVOD

Dolo~anje eksisten~nega minimuma je pripomo~ek, s katerim se dr`ava loteva prob-

lema rev{~ine. Merjenje rev{~ine sega v konec 19. stoletja, ko je nastal koncept dr`ave

blaginje in z njim prizadevanja za zmanj{evanje socialne neenakosti med ljudmi. Z Bi-

smarckovim re`imom v Nem~iji in Beveridgevimi prizadevanji za socialno varnost v Ve-

liki Britaniji se je dr`ava blaginje zavezala skrbeti za dostojno `ivljenjsko raven vseh

svojih dr`avljanov, ne glede na njihov gmotni polo`aj.

Slovenija je iz ~asa socializma podedovala vrsto mehanizmov, s katerimi je uravnava-

la socialno varnost dr`avljanov, a se je pri tem ves ~as izogibala poimenovanju rev{~ine

s pravim imenom. Namesto rev{~ine in njene meje so bili v uporabi izrazi “eksisten~ni

minimum”, “minimalni `ivljenjski stro{ki”, “dogovorjena raven socialne varnosti” in po-

dobno, s ~imer se je dr`ava tako konceptualno kot operativno izogibala poimenovanju

pravega izvora svojega poseganja v dru`bo1. Strokovnjaki pa ugotavljajo, da se v praksi

`e nekaj ~asa soo~amo s te`avami v zvezi z ocenjevanjem socialnoekonomskega po-

lo`aja prebivalstva. Te te`ave so med drugim tudi posledica dejstva, da ni splo{no spre-

jete metodologije izra~unavanja minimalnih `ivljenjskih stro{kov oziroma praga

rev{~ine.

Razen o rev{~ini pa se na zahodu `e nekaj ~asa govori tudi o problemu izklju~enosti,

ki je z rev{~ino sicer v neposredni zvezi, vendar se od nje razlikuje, ker ni vedno odvi-

sna le od gmotnega stanja dolo~enega dela prebivalstva. Do izklju~evanja lahko pride

tudi zaradi kulturnih zna~ilnosti (etni~ne manj{ine), posebnih potreb (invalidi) starosti

in podobnih vzrokov. Kljub temu ostaja nezadosten dohodek oziroma rev{~ina pogla-

viten vzrok socialne izklju~enosti, ki je na prioritetnem mestu socialne politike v Evrop-

ski uniji (EU).
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Naro~nik naloge je predlagal primerjavo vsaj treh razli~nih na~inov izra~una eksi-

sten~nega minimuma v evropskih dr`avah ter oceno njihove primernosti za uporabo v

slovenskih razmerah. Naloga je sestavljena tako, da najprej definiramo rev{~ino in pri-

ka`emo razli~ne metode njenega merjenja in tudi prednosti ter slabosti posameznih

metod. Osrednji del naloge predstavljata poglavji o dolo~anju praga rev{~ine in prak-

ti~ni primeri izra~unavanja tega praga po posameznih dr`avah in skupinah dr`av. Na

koncu naloge je prikazano dolo~anje praga rev{~ine v Sloveniji.

II. DEFINICIJE REV[^INE

“Pojmovanja rev{~ine se je s~asoma spreminjalo in se mo~no razlikuje od enega do

drugega kulturnega okolja. Merila za razlikovanje med revnimi in nerevnimi najpogo-

steje odra`ajo posebne nacionalne prioritete in normativne koncepte blaginje in pra-

vic.” (Stropnik, 1994)

Ena najbolj splo{nih definicij rev{~ine je naslednja:

“Rev{~ina je ve~dimenzionalen, predvsem ekonomski in socialni problem, ki je v zve-

zi z dohodki, zaposlitvijo, zdravjem, stanovanjem, izobrazbo in {e {tevilnimi drugimi

dejavniki, ki dolo~ajo blaginjo posameznika in dru`ine. Pojem 'rev{~ina' ima lahko ve~

pomenov. Na splo{no je to polo`aj, ko sredstva ne zadostujejo ali komaj zadostujejo za

pre`ivetje, ali pa polo`aj, ko sredstva ne zadostujejo za na~in `ivljenja, ki se v neki

dru`bi smatra za normalnega.” (Stropnik 1994)

Iz navedene definicije izhajata dva vidika merjenja rev{~ine. Po eni strani gre za abso-

lutno merilo rev{~ine, ki zajema osnovno ko{aro dobrin in storitev, ki so nujna za fi-

zi~no ali zdravstveno pre`ivetje. Stro{ki te ko{are predstavljajo objektivno, denarno

merjeno merilo rev{~ine. Po drugi strani pa gre za relativni pristop k rev{~ini, ki poleg fi-

ziolo{kih upo{teva tudi psiholo{ke in socialne vidike.

Dvojnega vidika rev{~ine so se zavedali `e klasiki ekonomske misli. Adam Smith je v

svojem znamenitem delu Bogastvo narodov `e leta 1789 zapisal: “Z nujnimi `ivljenjski-

mi potreb{~inami ne razumem samo tistih dobrin, ki so nujno potrebne za `ivljenje, pa~

pa tudi tisto, kar je obi~ajno v de`eli in je tudi za ljudi najni`jega razreda nedostojno, da

jih nimajo.” (Fisher, str.19)

Na relativnost rev{~ine je opozoril tudi drug pomemben predstavnik ekonomske teo-

rije Alfred Marshall, ki je v svojih Ekonomskih principih zapisal: “Adam Smith je bolj

pazljivo kot njegovi nasledniki opazoval resni~ne spremembe v standardu in blagosta-

nju v razli~nih obdobjih in krajih ... vsako ocenjevanje nujno potrebih dobrin je relativ-

no glede na ~as in kraj...” (Fisher, str.20)

99



Meja med rev{~ino in ne-rev{~ino je prag rev{~ine (angl. the line of poverty ali poverty

tresholds)2. Avtor prvega termina je Charles Booth, ki je opravil obse`ne raziskave

rev{~ine v Londonu konec prej{njega stoletja. (Fisher, str.19)

Najbolj obi~ajno merilo ekonomske blaginje je dohodek; obstajajo pa tudi drugi indi-

katorji “kvalitete `ivljenja”, ki prispevajo k ocenitvi blagostanja posameznika. Socialni

pokazatelji, kot so `ivljenjsko pri~akovanje, dostopnost do zdravstvene nege, prehram-

beni polo`aj in pridobitev izobrazbe vsi slu`ijo za dopolnitev dohodkovnih meril.

Dandanes ka`e, da so se avtorji (vsaj v razvitem delu sveta) zedinili glede ustreznosti

relativnega in ne absolutnega koncepta rev{~ine. Tako Evropska skupnost uporablja

naslednjo definicijo, revnih3: “osebe, dru`ine in skupine ljudi, katerih sredstva (mate-

rialna, kulturna in socialna) so tako omejena, da jim ne omogo~ajo minimalno sprejem-

ljivega na~ina `ivljenja v dr`avi, kjer `ivijo.”

III. ABSOLUTNA IN RELATIVNA MERILA REV[^INE

Ker rev{~ina ni absolutna kategorija, ki bi jo bilo mogo~e dolo~iti enkrat za vselej in za

vse dru`be enako, obstaja ve~ definicij rev{~ine. Nada Stropnik (Stropnik, 1994) je iden-

tificirala tri osnovne skupine definicij:

1. rev{~ina lahko pomeni imeti manj, kot je objektivno opredeljen absolutni mini-

mum - absolutna in objektivna rev{~ina,

2. rev{~ina lahko pomeni imeti manj, kot drugi ~lani dru`be - relativna in objektivna

rev{~ina,

3. rev{~ina je ob~utek, da ne more{ shajati - absolutna ali relativna, ter subjektivna

rev{~ina.

Razli~nim opredelitvam sledijo razli~ne metode izra~una praga rev{~ine, razli~ne

vrednosti kazalcev rev{~ine, razli~no visoke rizi~ne podskupine prebivalstva in zatorej

tudi razli~ni programi socialne politike.

Absolutna rev{~ina

Absolutne definicije rev{~ine imajo za podlago “objektivna” merila. Strokovnjaki oce-

nijo osnovne (minimalne) potrebe posameznika po hrani, obleki, stanovanjskem pro-
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storu ipd., oziroma tem potrebam ustrezen minimalni dohodek za pre`ivetje.4 Nekdo je

reven, ~e ne more v zadostni meri zadovoljiti osnovnih potreb.

Eden od konvecionalnih meril rev{~ine, ki se lahko uporabi v {tevilnih dr`avah je

“nivo dohodka ali izdatkov, ki vzdr`uje minimalno `ivljenjsko raven.” Ta prag se lahko

postavi tudi ni`je - “minimalni nivo potro{nje, pod katerim je pre`ivetje ogro`eno.”

(U.N. 1997, str. 4)5

Koncept absolutne rev{~ine je prvi uporabil B.F. Rowntree ob koncu 19. stoletja. Kot

revne je opredelil tiste dru`ine, katerih dohodki niso zado{~ali za nakup minimalne ko-

li~ine to~no dolo~enih potreb{~in za vzdr`evanje fizi~ne u~inkovitosti (pre`ivetje in

zmo`nost delati). Od kasnej{ih raziskav je najbolj znano delo Orchanskyjeve (1966), ki

je dolo~ila prag rev{~ine v ZDA, ki se tudi uradno uporablja. Ta metoda je bila raz{irjena

tudi v nekdanjih socialisti~nih dr`avah, pri nas pa jo je uporabil [umi (1986).

Absolutni prag rev{~ine je obi~ajno osnovan na stro{kih za dosego nekaterih zahtev-

kov glede kalori~nosti in mo`nim dodatkom nekaterih drugih nujnih stvari.
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5 Tako institut (International Institute for labour Studies) v delu “Growing points in poverty research” definira

tudi pojme kot so “prag stradanja” (ang. food-poverty line) oziroma ultra rev{~ina ter prou~uje biolo{ko razli~nost

pri potrebah po hrani.

Ljudje, ki so manj{i, ali manj delajo, imajo manj{e zahteve po celotni energiji (kalorijah) in zato manj izdatkov za

hrano. Celo primerjava med dvema ~lovekoma, ki sta enako velika, imata enako delo in na enak na~in pre`ivljata

prosti ~as, lahko poka`e, da je nekdo bolj “u~inkovit” pri pretvarjanju hrane v energijo in bo dosegel dolo~en

nivo prehrambene zadovoljitve pri ni`jem nivoju zau`itja kalorij. Tak{na oseba je lahko zadovoljivo prehranjena

tudi z nivojem dohodka, ki je pod t.i. “pragom stradanja”, medtem, ko nekdo drug ne bo tudi z nivojem dohod-

kov nad to mejo. “Prag stradanja” ali ultra rev{~ina se pogosto definira kot nivo prejemkov pri katerem “pov-

pre~na oseba” t.j. oseba s povpre~nimi zahtevami in t.i. “konverzijsko u~inkovitostjo” ravno {e prejme dovolj

energije.

U~inkovitost “pretvarjanja energije iz hrane v dohodek” je odvisna od:

- energije (hrane) ki je potrebna za osnovne telesne funkcije in izbrane aktivnosti,

- “kemi~ne u~inkovitosti” ki preostalo energijo (iz hrane) spreminja v uporabno delovno energijo,

- “mehani~ne u~inkovitosti” ki spreminja delovno energijo v gibe,

- “ergonomi~ne u~inkovitosti” ali spreminjanje gibov v naloge,

- “ekonomske u~inkovitosti”, cena in tehnologija za izbiro najcenej{ih nalog in njihovo spreminjanje v vrednej{i

proizvod (storitev),

- porazdelitvenih faktorjev, ki vplivajo na dele` vrednosti proizvodnje ki dose`e (potencialne) revne.



“Pojem absolutnega praga rev{~ine, ki se ne spreminja zaradi spremembe splo{nega

`ivljenjskega standarda, se je pokazal kot relevanten za dr`ave z nizkim dohodkom,

medtem ko je relativna rev{~ina bolj relevantna za dr`ave z visokim dohodkom.” (Re-

vallion, str. 4).

Kljub “objektivni” podlagi gre pri tem pristopu za subjektivno oceno strokovnjakov o

tem, kaj so osnovne potrebe prebivalstva in kaj je rev{~ina. Pomanjkljivost absolutnega

praga rev{~ine je v tem, da ko je le-ta enkrat dolo~en, ni ve~ odvisen od splo{ne blaginje

(povpre~nega dohodka, `ivljenjske ravni, na~ina `ivljenja) v dru`bi, kar pomeni, da se

ne spreminja skladno z njo. Druga pomanjkljivost je v tem, da so osnovne (minimalne)

potrebe praviloma enotno opredeljene za vse prebivalstvo, torej, da se ne upo{teva raz-

li~nih potro{nih navad v isti dru`bi (dr`avi).

Relativna rev{~ina

Relativne definicije rev{~ine imajo za podlago koncept rev{~ine kot stanja relativne

deprivacije oz. prikraj{anja (angl. deprivation). Reve`i so revni v primerjavi z drugimi

~lani dru`be. Gre torej za rev{~ino, ki je posledica razdelitve dohodka v dru`bi. Lahko

jo imenujemo tudi rev{~ina zaradi neenakosti6. Rev{~ina po tej definiciji je dinami~na in

ne stati~na. Prag rev{~ine nara{~a ali pada odvisno od gibanja povpre~ne `ivljenjske

ravni.

Relativna rev{~ina se nana{a na polo`aj posameznika v primerjavi s povpre~nim do-

hodkom v dr`avi. Relativni prag rev{~ine se ne bo spreminjal z nivojem povpre~nega

dohodka. Prag rev{~ine po relativnem konceptu lahko dolo~imo kot dele` dohodkov-

ne mediane7 ali pa povpre~ne ravni dohodka (blaginje) v dru`bi, lahko pa tudi kot do-

hodek, ki ga dosega dolo~en centil ali decil8 prebivalstva. Pomanjkljivost te metode
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- Lorenzova krivulja ka`e, s kolik{nim dele`em celotnega dohodka dejansko razpolaga dolo~en dele` prebivals-

tva,

- Ginijev koeficient je dvakratna povr{ina med Lorenzovo krivuljo in krivuljo enakomerne razporeditve dohod-

kov. Lahko dosega vrednosti od 0 (popolna enakost) do 1 (popolna neenakost),

- Robin Hoodov indeks ka`e, kolik{en dele` celotnega dohodka bi bilo potrebno prerazdeliti od bogatih k revnej-

{im, da bi dosegli dohodkovno enakost.

Krivulja enakomerne razporeditve dohodkov, Lorenzova krivulja in Ginijev koeficient so grafi~no predstavljeni v

Prilogi 5.

7 Mediana je vrednost od katere ima polovica populacije manj{e, polovica pa ve~je vrednosti. (Blejec, str. 207)



izra~una praga rev{~ine je v tem, da metoda ne pove ni~esar o tem, kako revno pravza-

prav `ivijo ljudje z najni`jimi dohodki (enako obravnava vso populacijo revnih).

Posledice sprejetja koncepta absolutnega ali relativnega praga
rev{~ine

Sprejem absolutnega ali relativnega koncepta rev{~ine ima posledice za socialno po-

litiko. Rev{~ina merjena z absolutnimi merilom bo izginila z ekonomsko rastjo. Nas-

protno temu pa rev{~ina, ki je opredeljena z relativnim merilom, z ekonomskim razvo-

jem ostaja, lahko pa se zmanj{a le s pove~anjem dohodkovne enakosti med

prebivalstvom.

VI. KVANTITATIVNI IN KVALITATIVNI PRISTOP K MERJENJU
REV[^INE9

Kvantitativni pristop

Kvantitativen pristop obi~ajno definira rev{~ino v obliki dohodka ali potro{nje, ~e-

prav se pogosto upo{tevajo tudi druga merila (t.j. dostop do osnovnih socialnih storitev,

prehrambeni status, raven pismenosti). Ta definicija dolo~a vrsto podatkov o rev{~ini,

ki se zbirajo in kako se ti podatki analizirajo. Kategorija potro{nje je za analizo bolj pri-

merna kot kategorija dohodka.10

Prag rev{~ine je klju~ni koncept kvantitativnega pristopa. Obstajata dve pomembni

vpra{anji glede tega praga: izbira med absolutnim in relativnim kriterijem rev{~ine ter

izbira lokacije praga rev{~ine.
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8 Centili so vrednosti, s katerimi razdelimo populacijo na sto po obsegu enakih delov, decili pa so so vrednosti, s

katerimi razdelimo populacijo na deset po obsegu enakih delov. (Blejec, str, 207)

9 Povzeto po Carvalho in White, podrobneje so zna~ilnosti obeh pristopov prikazane v tabeli, glej prilogo 1.

10 Potro{nja je bolj natan~no bele`ena po gospodinjstvih, ki imajo razli~ne vire dohodka in za katere njihov neto

dohodek iz razli~nih aktivnosti morda ni znan. Dohodek se lahko mo~no spreminja iz obdobja v obdobje, po-

tro{nja pa je bolj enakomerna. Enota preu~evanja je “posameznik”, zato mora biti merilo prilagojeno na ekviva-

lent odrasle osebe. Upo{tevati se mora tudi potro{nja, ki nima izvora v dohodku, to je potro{nja lastnih proizvo-

dov in uporaba socialnih stroritev. Ta pristop izklju~uje potro{njo prostega ~asa, ~eprav je njegova koli~ina in ka-

kovost tega morda velika pridobitev dru`benoekonomskega napredka.



Kvalitativni pristop

Ta pristop k definiranju rev{~ine predstavlja konceptualno razliko v primerjavi s

kvantitativnim pristopom. Bistvo kvalitativnega pristopa je, da “dohodkovna rev{~ina”

ne zajema koncepta blagostanja, ki je pomemben za same revne. Indikatorji `ivljenjske-

ga standarda so osnovani na vrsti nedohodkovnih indikatorjev (kot so kvaliteta bivanja,

prehranjevanja, dostop do storitev in imetje premo`enja). Pri tem pristopu dru`ba, ki je

predmet raziskovanja, sama definira kaj pomeni rev{~ina.

Definicija rev{~ine po tem pristopu obi~ajno vklju~uje {ir{i koncept rev{~ine in depri-

vacije, kot se jih obi~ajno uporabi pri kvantitativnem pristopu. Kvalitativni pristop defi-

nira rev{~ino tako, da zajame proces in odnose med socialnimi, kulturnimi, politi~nimi

in ekonomskimi dejavniki. Vklju~uje ve~ vrst dejavnikov, kot so: ranljivost, izolacija,

nemo~, pre`ivetje, osebno dostojanstvo, varnost, samospo{tovanje, osnovne potrebe

in lastni{tvo premo`enja, kot to velja za definicijo rev{~ine pri kvantitativnem pristo-

pu11. Na tej podlagi v EU razlikujejo tudi med razli~nimi nivoji rev{~ine: med zmerno

rev{~ino (angl. severe poverty), socialno izkju~enostjo in moralnim kolapsom.

Seveda pa ne obstaja noben naraven razlog zakaj kvantitativni pristop ne bi vklju~e-

val vpra{anj, ki se nana{ajo na {tevilne spremenljivke, ki jih kvalitativna metoda zazna

kot pomembne. Prav gotovo dobimo najbolj{e rezultate, ~e kombiniramo oba pristopa,

kar nam omogo~a, da se izognemo slabostim enega in drugega.
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Tabela 1: Dobre strani in slabosti kvantitativnega in kvalitativnega pristopa k

merjenju rev{~ine

Kvantitativni pristop Kvalitativni pristop

Dobre
strani

1. Omogo~anje agregacije
Najmo~nej{a stran kvantitativnega pristopa je mo`nost
testiranja hipotez na nivoju dr`ave. Omogo~a sistema-
ti~no merjenje odgovora velikega {tevila posameznikov
ali skupin na zbir vpra{anj, ne da bi bilo nujno preu~eva-
ti celotno populacijo, ker je mo`na statisti~na agregacija
podatkov na podlagi vzor~nih podatkov.
2. zagotavljanje rezultatov, katerih zanesljivost je merljiva
3.Kvantitativen pristop vedno omogo~a dolo~itev vpliva
rezli~nih vrst (socialnih) politik na ciljno populacijo ali
ciljne spremenljivke

1. izdatnej{a definicija rev{~ine
Kvalitativen pristop je posebno primeren za identifikacijo
“kdo je reven”. Bolje meri vse vidike rev{~ine in omogo-
~a dru`bi, da sama analizira svojo rev{~ino in dolo~i, ka-
tere re{itve rev{~ine so najbolj primerne.
2. razlo`itev vzor~nega procesa
Kvalitativen pristop omogo~a vklju~itev vzor~enja. Neka-
tere spremenljivke, ki so bile uporabljene pri kvalitativ-
nem pristopu predstavljajo pomembno informacijo o
preteklem procesu “postajanja reven” in o njihovi “ran-
ljivosti” (postati reven) v bodo~e.
3. to~nost in globina informacije
Kvantitativen pristop lahko omogo~a to~en odgovor na
dolo~ena vpra{anja, saj se anketiranci raje “prosto” po-
govarjajo, kot da bi odgovarjali na v naprej pripravljen
vpra{alnik. V veliko primerih ({e posebno, ko je potreb-
no interpretativno razumevanje pojava ali procesa) so
kvalitativne metode bolj uspe{ne, za pridobitev relevant-
nih podatkov, idej in priporo~il.

Slabosti 1. vzor~ne in nevzor~ne napake
Prve skupina napak nastajajo zaradi uporabe vzorca (na-
mesto celotne populacije), druga skupina napak nastaja
zaradi neizpolnjenih in/ali napa~no izpolnjenih vpra{anj.
2. izpustitev - nezajetje tega, kar se te`ko kvantificira

1. nezmo`nost posplo{evanja preko podro~ja
raziskovanja
Majhen del pokritja populacije, uporaba neslu~ajnostne-
ga vzorca, sprememba vsebine ankete odvisno od oko-
li{~in in odprta narava odgovorov pogosto ote`ujejo agre-
gacijo in povzemanje kvalitativnih podatkov.
2. te`ave pri verifikaciji informacije
Zaradi subjektivnosti pri zbiranju in analizi podatkov je
le-te te`ko verificirati

Vir: Carvalho & White

V. DOLO^ANJE PRAGA REV[^INE

V razpravah o obsegu rev{~ine avtorji pogosto poudarjajo odlo~ilni pomen definicije

praga rev{~ine, s pomo~jo katerega opredelimo del prebivalstva kot revnega. To je tem-

bolj pomembno, ker vsi pristopi vsebujejo dolo~eno mero poljubnosti. Odlo~itev za do-

lo~eno definicijo pa je pogosto pragmati~na (po razpolo`ljivosti podatkov) ali poli-

ti~na.

Prag rev{~ine definiramo kot raven dohodka, pod katero ljudi {tejemo za revne in

nad katero jih {tejemo za nerevne. V vsakem primeru se moramo zavedati, da “prag

rev{~ine” ne pomeni ~isto prave lo~nice med dejansko revnimi in nerevnimi. Razli~nost

definicij praga rev{~ine ka`e, da rev{~ina ni naravno stanje, ki ga bi bilo mo~ objektivno

definirati.
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Na~ini izra~unavanja praga rev{~ine12

a) Osnovne potrebe

Prvi izra~uni rev{~ine ob koncu 19. stoletja so imeli za podlago izdatke za “osnovne

potrebe”, med katere so ponavadi {teli hrano, stanovanje in obleko. S se{tevanjem mi-

nimalnih zahtevkov za zadovoljevanje teh potreb so pri{li do praga rev{~ine, izra`ene-

ga z dohodkom, ki se je razlikoval za razli~ne tipe gospodinjstev. Ob tem se pojavljajo

naslednja vpra{anja:

• kaj so osnovne potrebe

• katere dobrine in storitve je treba upo{tevati in po katerih cenah?

• kako priti do izdatkov za zadovoljevanje osnovnih potreb (najpogosteje le hrane)

do praga rev{~ine ?

Osnovnih potreb ne moremo definirati le z dobrinami, ki omogo~ajo pre`ivetje in

zdravje. Rev{~ine ni mo~ odpraviti le s tem, da se ljudem da dovolj hrane in pija~e, tem-

ve~ jih je potrebno popolnoma vklju~iti v `ivljenje skupnosti. Postavlja se vpra{anje ob-

jektivnosti strokovnjakov za prehrano. Strokovnjaki lahko dolo~ijo minimalno koli~ino

kalorij in vitaminov, toda upo{tevati bi morali tudi navade, tradicijo in mnenje ljudi gle-

de tega, kaj je pravzaprav primerno. Za ostale potrebne dobrine ni splo{no sprejetega

standarda.13 Osnovnih potreb se ne da definirati enkrat za vse ~ase. Z ekonomskim in

dru`benim razvojem se spreminja dru`beno stali{~e glede tega, kaj so osnovne

potrebe.

Ker nikoli ne bo dose`eno soglasje glede osnovnih potreb, bo prag rev{~ine vedno

poljuben in odvisen od radodarnosti (mo`nosti) tistih, ki jim je zaupana njegova opre-

delitev. In ker za druge dobrine razen hrane ni splo{no sprejetega standarda, se ve~ina

avtorjev omejuje le na oceno izdatkov za hrano. Nekateri avtorji pomno`ijo stro{ek hra-

ne z recipro~no vrednostjo povpre~nega Englovega koli~nika,14 ugotovljenega za neko

dru`bo.15 Prednost te metode je v tem, da razen na~ina prehrane ne predpostavlja dru-
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12 Ve~ina tega poglavja je povzetega po Stropnik 1994.

13 Pravzaprav lahko dvomimo tudi v standarde minimalnih potreb po hrani, kar pomeni vpra{ljivost smiselnosti

dolo~anja absolutnega praga rev{~ine.

14 Englov koli~nik je {tevilo, ki ka`e dele` celotnega dohodka, ki ga gospodinjstvo porabi za hrano. S pove~a-

njem dohodka se izdatki za hrano pove~ujejo podproporcionalno.

15 Orhanskyjeva (1969) je uporabila to metodo pri izra~unu uradnega ameri{kega praga rev{~ine.



gih potro{nih navad, Englov koli~nik pa povezuje prag rev{~ine s povpre~no `ivljenj-

sko ravnijo. ^e ta prag rev{~ine ob~asno a`uriramo, je vsaj delno relativen.

b) razmerje med stro{ki hrane in drugimi stro{ki.

To metodo je predlagal H.W.Watts leta 1967. Podobno kot predhodna metoda, ima

tudi ta za osnovo razmerje med izdatki za hrano in celotnim dohodkom gospodinjstva.

Dolo~eno maksimalno razmerje med stro{ki za hrano in dohodkom se upo{teva kot

merilo za rev{~ino. Gospodinjstva, ki imajo to razmerje vi{je od mejnega, so revna. To

implicitno predpostavlja, da imajo gospodinjstva, ki porabijo za hrano enak dele` do-

hodka, enako raven blaginje.

Ta metoda se izogne problemu definiranja minimalnih prehrambenih potreb. Prag

rev{~ine, ki je poljuben, dolo~ajo dejanski izdatki. Ne upo{tevajo se razlike v potro{nih

navadah.

Tako definiran prag rev{~ine je lahko absoluten ali relativen, odvisno od izbora meri-

la rev{~ine. V prvem primeru je to merilo npr. Englov koli~nik za revne, v drugem pa

dolo~en odstotek od mediane Englovega koli~nika za vse ~lane dru`be.

c) odstotek povpre~nega dohodka ali dohodkovne mediane

Gre za aplikacijo koncepta relativne deprivacije, ki ga je leta 1949 v ZDA vpeljal S.A.

Stouffer s sodelavci. Rev{~ina posameznika ali dru`be se opredeli glede na dohodke

drugih. Prag rev{~ine je povezan s povpre~nim dohodkom ali dohodkovno mediano

kot pokazateljem `ivljenjske ravni v neki dru`bi. Avtorji upo{tevajo kot merilo rev{~ine

razli~ne odstotke enega ali drugega pokazatelja.

Avtorji, ki so uporabili odstotek dohodkovne mediane v dru`bi, zagovarjajo svojo opre-

delitev s tem, da nas pri analizi rev{~ine zanima le spodnji del porazdelitve dohodkov.

Odstotek v vi{ini 50 je s~asoma postal neka vrsta standarda tudi zato, ker je povpre~ni do-

hodek bolj stabilna izto~nica za mednarodne primerjave in primerjave razli~nih obdobij.

V vsakem primeru je izra~unani prag rev{~ine popolnoma relativen t.j. odvisen od iz-

branega pokazatelja: ~e le-ta poraste za 1%, bo za 1% porasel tudi prag rev{~ine.

d) decil in centil dohodkovne porazdelitve

Izhodi{~e tega pristopa je dohodkovna neenakost: reven naj bi bil tisti del populacije,

katerega dohodek predstavlja dolo~en najni`ji decil ali centil (npr. 10% ali 20%) dohod-

kovne porazdelitve. Tak{en prag rev{~ine je popolnoma relativen, saj se s pove~anjem
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splo{ne `ivljenjske ravni v dru`bi za isti odstotek pove~a tudi prag rev{~ine. Zmanj{anje

dohodkovne neenakosti v dru`bi premakne prag rev{~ine navzgor.

e) relativna deprivacija

Koncept relativne deprivacije je raz{iril ozko ekonomsko pojmovanje rev{~ine tudi

na njen socialni in psiholo{ki vidik. Gospodinjstvo je revno, ~e pogre{a nekatere dobri-

ne in storitve, ki so obi~ajne v dru`bi, kateri pripada. Najvidnej{i predstavniki tega pri-

stopa so Townsend (1979) ter Mackova in Lansley (1985).

Townsend meni, da je nekdo reven, ~e nima virov, da bi si zagotovil na~in prehrane,

`ivljenjske pogoje, navade in blagostanja, ki so obi~ajni ali pa vsaj splo{no sprejeti in jih

spodbujajo v dru`bi, kateri ta posameznik, dru`ina ali skupina pripada. Ugotovil je do-

sledno povezavo med dohodki in deprivacijo. Podatki so pokazali, da se z zmanj{eva-

njem dohodka deprivacija pove~uje, toda le pod dolo~eno ravnijo dohodka se to dogaja

hitreje oziroma neskladno s padajo~imi dohodki. To to~ko, v kateri je umik iz prevladujo-

~ega `ivljenjskega stila obse`nej{i (intenzivnej{i) od zmanj{anja dohodkov, ima Town-

send za prag rev{~ine. Toda, morda ne bo vedno obstajala o~itna prelomnica, ki bi kazala

nadproporcionalno rast deprivacije ob zni`evanju dohodkov; ali pa bo tak{nih prelomnic

ve~, tako da ne bo mo~ definirati enega samega praga rev{~ine. Townsendu oporekajo

tudi ustreznost poljubno izbranih kazalcev relativne deprivacije ter neupo{tevanje proste

izbire na~ina `ivljenja, ki ni vedno skladno z ve~inskim vzorcem obna{anja.

Mackova in Lansley sta uporabila Townsendovo metodo. Pri definiranju elementov mini-

malne `ivljenjske ravni sta prva upo{tevala javno mnenje, pridobljeno z anketo, in ne stali{~

strokovnjakov ali norm obna{anja. Za revne sta {tela ljudi, ki pogre{ajo tri ali ve~ elementov

minimalne `ivljenjske ravni (potreb{~in). Razlikovala sta med ljudmi, ki nimajo neke po-

treb{~ine zato, ker si je ne morejo privo{~iti, in tistimi, ki je nimajo zato, ker si je ne `elijo. Le

prvo skupino sta {tela za revno. Iz te skupine sta izlo~ila tiste, ki so sicer izjavili, da si ne more-

jo privo{~iti treh ali ve~ potreb{~in, njihove potro{nje navade pa niso kazale, da bi bili revni.

Tako Towsendovi kot tudi metodologiji Mackove in Lansleya je skupen problem, ki

nastane, ko `elimo elemente minimalne `ivljenjske ravni prevesti v potreben dohodek.

To pa je nujno storiti, ~e `elimo sprejeti in izvajati socialno varstvene ukrepe.

f) subjektivni pristop na osnovi podatkov, pridobljenih z
anketami

Subjektivni pristop k definiranju praga rev{~ine, ki v zadnjem desetletju postaja vse

pomembnej{i, so razvili T. Goedhart, V. Halberstadt, A. Kaoteyn in B.M.S. van Praag
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(1977)16. Ker gre pri rev{~ini za blaginjo posameznikov in dru`in, daje subjektivni pri-

stop odlo~ilen pomen temu, kako ljudje do`ivljajo svoj lastni polo`aj. Raziskovalci pri-

dobijo mnenja ljudi z neposrednimi spra{evanjem (ustnimi ali pisnimi intervjuji). V

praksi najdemo dva tipa vpra{anj, na katera odgovarjajo nosilci gospodinjstva:

a) vpra{anje o minimalnem dohodku, s katerim lahko shaja vzor~na dru`ina, npr. dva

odrasla z dvema otrokoma,

b) vpra{anje o minimalnem dohodku, ki ga potrebuje anketiranec oz. njegova dru`i-

na (gospodinjstvo).

Prvi tip vpra{anja je problemati~en v tem, da ve~ino ljudi spra{ujemo o minimalnem

dohodku drugega, tako da je verjetno, da bodo nekatere stro{ke pozabili ali jih nereal-

no ocenili. To pomanjkljivost je odpravil drugi tip vpra{anja. V prvem primeru je prag

rev{~ine tista raven dohodka, pri kateri je dejanski dohodek enak minimalnemu dohod-

ku. V drugem primeru pa se opisana stanja ena~ijo z ravnijo blaginje v razponu od 0 do

1 in se dolo~eno raven blaginje, npr. 0,5 izbere za prag rev{~ine.

Subjektivni pristop je edini, ki ne potrebuje vnaprej{njih predpostavk o naravi in obli-

ki povezave med dohodkom in blaginjo, ki iz njega izvira. Vse pomembne zna~ilnosti

subjektivnega praga rev{~ine so rezultat empiri~nega postopka:

• anketiranci dolo~ajo, ali bo prag rev{~ine absoluten ali relativen,

• anketiranci dolo~ajo tudi, kako se bo minimalni potrebni dohodek spreminjal glede

na opazovane zna~ilnosti gospodinjstev

Kritiki subjektivnega pristopa pa menijo, da ta pristop ni bistveno prispeval k defini-

ranju praga rev{~ine zaradi {tevilnih resnih metodolo{kih te`av:

• uporabljene ankete imajo razli~no odzivnost,

• mo`no je, da si anketiranci razli~no tolma~ijo minimalni neto dohodek,

• pristop ne upo{teva razli~nih stro{kov stanovanja,

• na odgovore neizogibno vpliva anketiran~evo zavedanje namena raziskave.

Nekateri avtorji ugotavljajo, da subjektivni pristop nima veliko privr`encev zunaj lei-

denske {ole. To pojasnjujejo s tradicionalno antipatijo ekonomistov do podatkov o tem,

kar ljudje pravijo (in ne kar po~no) ter z negotovostjo glede predpostavk o razmerju

med dohodkom in blaginjo.
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g) Uradni ali zakonski prag rev{~ine

Uradni prag rev{~ine je tisti, za katerega so se dogovorili v neki dr`avi v nekem ~asu.

Uporabljajo ga vlade, da bi izlo~ile dru`ine, ki so objekt socialno varstvenih ukrepov.

Uraden prag je lahko ekspliciten ali impliciten.

Uradni prag rev{~ine naj bi bil odraz mnenj in percepcij ~lanov dru`be v zvezi s pri-

merno `ivljenjsko ravnijo. O njem odlo~ajo v parlamentu, torej je v dolo~eni meri odraz

subjektivnih pogledov tistih, ki sprejemajo politi~ne odlo~itve, in katerih pogledi niso

nujno enaki stali{~em njihove volilne baze. Tudi ni nujno, da si politiki pravilno pred-

stavljajo `ivljenjsko raven, ki jo zagotavljajo dohodki na pragu rev{~ine. Vsekakor pa

politiki pri dolo~anju uradnega praga rev{~ine upo{tevajo finan~no mo~ dru`be. Zato

se lahko uradni prag rev{~ine bistveno razlikuje od resni~nih potreb minimalnih virov

za `ivljenje nad dejanskim pragom rev{~ine.

V primeru, da ima uraden prag rev{~ine za posledico dolo~ene ukrepe socialne politi-

ke, je potrebno pri njegovi dolo~itvi upo{tevati tudi razmerje med socialnimi prejemki

in minimalnimi pla~ami.

VI. PRAKTI^NI PRIMERI

a) Velika Britanija

Tradicija merjenja rev{~ine v Veliki Britaniji je `e zelo dolga, saj sega tja do Rowentree-

jeve {tudije rev{~ine v Yorku, ki jo je izvedel leta 1899. Dana{nje merjenje praga rev{~i-

ne je povezano tudi z imenom Johna Veit-Wilsona, ki pravi, da meja rev{~ine ne pred-

stavlja enega, temve~ dva razli~na `ivljenjska standarda. Zato v Britaniji merijo standard

“primarne rev{~ine” (P1) in standard “~lovekovih potreb po delu” (Human Needs of La-

bour - HNOL), ki je vi{ji od prvega.

1. P1 standard sledi Rowentreejevi meri “primarne rev{~ine”, ki jo je oblikoval ob kon-

cu prej{njega stoletja. Ta `ivljenjski standard zadostuje zgolj za ohranitev golega fi-

zi~nega obstanka. @e Rowentree je spoznal, da ta `ivljenjska raven ne zadostuje niti

za minimalno udele`bo ljudi v dru`bi. P1 izra~unava potrebno vi{ino prora~unskih

doklad za hrano, najemnino, obleko, gorivo, razsvetljavo in ostalo gospodinjske

drobno blago (npr. ~istila). Razen izjemoma so v Veliki Britaniji mejo rev{~ine izra-

~unavali po tem standardu.

2. Tudi HNOL standard je dobil ime po Rowentreejevem pristopu, ki ga je opisal v knji-

gi z naslovom The Human Needs of Labour (1918), kjer je predlagal izra~un za dolo-
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~anje minimalne pla~e delavcev. Ta izra~un predvideva sredstva, ki omogo~ajo vsaj

minimalno normalno udele`bo v dru`benem `ivljenju. Poleg zgoraj omenjenih do-

klad, zajema ta metoda tudi sredstva za zadovoljitev nekaterih drugih osebnih po-

treb: prispevek za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za brezposelnost, sreds-

tva potrebna za pot na delo, ~lanarina v sindikatu, sredstva za znamke, pisalni papir,

~asopis, radio in podobno. Ta standard je Rowentree potem prilagodil raziskavam,

ki jih je v Yorku opravil {e leta 1936 in 1950.

Dolgoro~ne primerjave razli~no modificiranih P1 in HNOL standardov med leti 1924

in 1992 ka`ejo, da v razli~nih ~asovnih obdobjih oba standarda rev{~ine realno rasteta

proporcionalno z rastjo realnega BDP na prebivalca.

V Veliki Britaniji je bila uradna meja rev{~ine dolga leta na ravni 140% denarnega do-

datka (Benigton, 1990, po Stropnik 1994). Upravi~enost do denarnega dodatka torej ni

pomenila izhoda iz rev{~ine

b) [kotska

Ker v Britaniji uradno dolo~en prag rev{~ine ne obstaja, so se na [kotskem odlo~ili, da

bodo z vpeljavo nekaterih svojih elementov sku{ali obiti pomanjkljivosti britanskega

modela. Na [kotskem merijo rev{~ino na dva na~ina: na podlagi dohodkovne pomo~i

in na podlagi povpre~nega dohodka.

Dohodkovna pomo~ pripada ljudem, ki nimajo zaposlitve s polnim delovnim ~asom.

Vi{ina te pomo~i se razlikuje glede na velikost in tip dru`ine in predstavlja minimalni

dohodek, za katerega vlada predpostavlja, da zadostuje za pre`ivetje. Ta izra~un izklju-

~uje vse, ki imajo dohodek, ~eprav je ta ni`ji od dolo~enega praga, in tudi vse tiste, ki so

upravi~eni do pomo~i, a je ne zahtevajo. Pomanjkljivost tega na~ina izra~unavanja je v

tem, da bi dvig s strani vlade dolo~ene meje rev{~ine, pove~al {tevilo revnih.

Druga meja rev{~ine pa je predstavljena v publikaciji vlade z naslovom Households

Below Average Income (Gospodinjstva s podpovpre~nim dohodkom). Po njej se ime-

nuje druga, relativna meja rev{~ine HBAI, po kateri so med revne zajeta vsa gospodinjs-

tva, ki prejemajo manj{i dohodek od polovice povpre~nega. ^eprav kritiki menijo, da

daje tak na~in izra~unavanja preve~ ~rno sliko, je vendarle mogo~e re~i, da so na ta na-

~in pridobljena {tevila revnih {e vedno premajhna, saj so iz statistik izpu{~eni vsi ki `ivi-

jo v razli~nih domovih, hotelih, bolni{nicah in brezdomci.
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c) Zdru`ene dr`ave Amerike

V Zdru`enih dr`avah upo{tevajo pri merjenju rev{~ine naslednje elemente:

1. Rev{~ina pomeni dvoje: tako pomanjkanje denarja, kakor tudi slabe mo`nosti, da bi

se to stanje v prihodnosti izbolj{alo ({tudentje imajo recimo nizek dohodek, vendar

dobre mo`nosti, da se situacija bistveno spremeni).

2. Dohodek je zgolj eno od sredstev za dvig `ivljenjskega standarda. Nekatere vrste

“naturalij” (ang. In-kind income) predstavljajo tudi brezpla~ne dobrine in storitve,

npr. hrana, stanovanje in zdravstvena oskrba.

3. Premo`enje je ob merjenju rev{~ine nujno upo{tevati, saj se njegova koristnost (npr.

lastna hi{a) {e posebno izka`e, kadar je dohodek majhen.

4. Mejo absolutne rev{~ine predstavlja trikratnik dodatka za polnovredno hranilno die-

to, ki je namenjena dru`inam z nizkimi dohodki. Ta mera se usklajuje z inflacijo in

velikostjo dru`ine. Leta 1990 je zna{ala 13.359 $ na {tiri~lansko dru`ino.

5. Vrzel rev{~ine predstavlja skupni znesek, ki bi ga revni potrebovali, da bi bili njihovi

dohodki nad pragom rev{~ine. Leta 1990 je povpre~na vrzel zna{ala 1.401 $ na {ti-

ri~lansko dru`ino.17

Metodologija izra~unavanja absolutne rev{~ine iz 4. to~ke je zelo pragmati~na in rela-

tivno enostavna. Minimalni stro{ki za hrano so dolo~eni za 11 tipov potro{nikov: za 4

tipe otrok in odraslih mo{kih ter za 3 tipe `ensk. S tem se posku{a ~im bolj pribli`ati nji-

hovi dejanski porabi. Ti stro{ki so izra~unani na osebo ob predpostavki, da gre za {ti-

ri~lansko dru`ino. Za druge velikosti dru`ine se se{tejejo stro{ki za posamezne tipe, k

~emur se potem doda 20% za eno~lansko dru`ino, 10% za dvo~lansko dru`ino, 5% za

tri~lansko dru`ino; oziroma od{teje 5% za pet in {est~lansko dru`ino ter 10% za sedem

in ve~ ~lansko dru`ino.

Ti stro{ki za hrano se potem mno`ijo s tri preprosto zato, ker je bilo sredi {estdesetih

let, ko je bila dolo~ena meja rev{~ine, ugotovljeno, da stro{ki za hrano predstavljajo

pribli`no 1/3 celotnega dru`inskega prora~una.

~) Nizozemska

Za potrebe svoje socialne politike (Hagenaars in de Vos 1988) uporabljajo na Nizo-

zemskem razmerje med fiksnimi stro{ki (stanarina, ob~inski davki, energija, zavaroval-
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velja znesek v 4. to~ki za obdobje enega leta, znesek pod to~ko 5. pa za obdobje enega meseca.



nine, telefon, javni transport, izobra`evanje, hi{ni ljubljenci ipd.) in celotnim dohod-

kom gospodinjstva. To metodo so izbrali zaradi dejstva, da se zaradi pove~anih fiksnih

stro{kov bistveno zmanj{a neto razpolo`ljivi dohodek gospodinjstva. Na splo{no sma-

trajo za revno tisto gospodinjstvo, katerega razmerje med fiksnimi stro{ki in dohodkom

dosega ali presega 0,50.

Sicer pa je Nizozemska znana predvsem po svoji subjektivni meri za mejo rev{~ine18,

ki se je izoblikovala v “antwerpensko-leidenskem” krogu. Informacije o tem, kolik{en

dohodek {e zagotavlja “dostojno” `ivljenje, dobijo raziskovalci z odgovorom na

vpra{anje:

• “S kak{nim dohodkom lahko pokrijete svoje vsakodnevne `ivljenjske stro{ke?”

Ker ocene potrebnega oziroma `elenega rastejo z vi{ino dejanskega dohodka je ta

subjektivna presoja postavljena {e v razmerje z odgovorom na drugo vpra{anje:

• “Kako lahko s svojim mese~nim dohodkom pokrivate celotne stro{ke gospodinjs-

tva: zelo te`ko, z nekaj te`avami, kar lahko, lahko, zelo lahko?”

Ta metoda temelji na domnevi, da so gospodinjstva sposobna presoditi, katera ra-

ven dohodka ustreza “normalnemu” `ivljenjskemu standardu, in da znajo uravnava-

ti svoj prora~un samo gospodinjstva, ki jih ne ogro`a rev{~ina. Zato je revno gospo-

dinjstvo tisto, ki “zelo te`ko” uravnava svoje stro{ke.

d) Nem~ija

Nem~ija je edina dr`ava EU, kjer za dolo~itev minimalnih `ivljenjskih stro{kov t.j. mi-

nimalnega dohodka uporabljajo dejanske potro{ne navade. Za statisti~ni izra~un pri~a-

kovanih minimalnih `ivljenjskih stro{kov se uporablja dohodek spodnje tretjine prebi-

valstva. Vendar kljub znanstvenemu pristopu vedno obstajajo tudi neke vrste vrednost-

ne sodbe npr. pri definiranju kvalitete in koli~ine postavk, ki so vklju~ene v ko{arico.

Da bi se ~im bolj izognili arbitrarnosti, je nem{ka ko{arica sestavljena iz pribli`no 700

postavk.

Dele` socialnih transferjev pa je navsezadnje vendarle odvisen od politi~ne odlo~itve.

Tako v Nem~iji minimalni `ivljenjski stro{ki {e vedno predstavljajo osnovo za socialne

transfere, vendar so korigirani, da bi se izognili neza`elenim u~inkom na trg dela. Pri

tem se sku{a upo{tevati koncept temeljnih potreb in na~elo, da mora tisti, ki dela, dobiti

ve~ od onega, ki ne dela. Izjema so le dru`ine z ve~ otroki, ki ne zaslu`ijo dovolj za vse

svoje ~lane.
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e) Evropska unija19

Definicije in statisti~no merjenje rev{~ine

V EU menijo, da je razli~ne pojave, povezane z rev{~ino, potrebno meriti z uporabo

gospodinjstev20. To predpostavlja, da imajo vsi ~lani gospodinjstva enak `ivljenjski

standard. Statisti~no se gospodinjstva ne sme zamenjevati z dru`ino. Dru`ina je lahko

razdeljena na ve~ statisti~nih gospodinjstev. Prav tako lahko gospodinjstvo vsebuje lju-

di, ki sploh niso v nobenem sorodstvu.

Statisti~na definicija rev{~ine na ravni EU je osnovana na povpre~nih izdatkih na opa-

zovano enoto ali ekvivalentnega odraslega. Gospodinjstva se klasificirajo kot revna, ~e

je njihov dohodek pod 50% tega povpre~ja, kar predstavlja prag rev{~ine.

Tabela 2: Prag rev{~ine dr`avah EU po metodi 50% povpre~nega dohodka po

posamezni dr`avi:

Dr`ava

Prag rev{~ine ra~unan na
osnovi povpre~nega dohod-
ka, izra`enega v nacionalni
valuti

Primerjava praga rev{~ine (in povpre~nega
`ivljenjskega standarda) izra`enega z indek-
som. Tehtano povpre~je praga rev{~ine za 12
EU dr`av = 100

Luxsembourg
Nem~ija
Zdru`eno kraljestvo
Belgija
Danska
Nizozemska
Francija
Italija
Irska
[panija
Gr~ija
Portugalska

38 750 LFR
1 248 DM
378 £ UK
22 930 BFR
5 328 DKR
1 175 HFL
3 716 FF
667 600 LIT
294 £ IRL
48 090 PTA
67 990 DRA
42 580 ESC

202
115
111
110
108
106
106
84
82
77
66
64

Vir: Opinion of the Economic and Social Commitee..., str. 28.
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prebivali{~u.



@ivljenjski standard v razli~nih dr`avah ~lanicah EU je zelo razli~en. Za primerjavo

pragov rev{~ine je bila vsota, izra`ena v razli~nih nacionalnih valutah, pretvorjena v

enotno valuto z uporabo te~ajev, ki so upo{tevali razlike med splo{nim nivojem cen v

razli~nih dr`avah. Ta metoda se imenuje upo{tevanje paritete kupnih mo~i (angl. parity

of purchasing power).

^imbolj so v povpre~ju prebivalci dolo~ene dr`ave bogati, tem vi{ji je prag rev{~ine,

ra~unan po tej metodi. Tako ima luksembur{ko gospodinjstvo na nacionalnem pragu

rev{~ine trikratno kupno mo~ gr{kega ali portugalskega gospodinjstva na tem pragu.

Razlike pa obstajajo tudi znotraj posameznih dr`av ~lanic. Enak nivo dohodkov ne bo

zagotavljal enakega standarda v razli~nih regijah, centrih velikih mest, razli~nih mestnih

podro~jih, predmestjih in na vasi.

Koliko je revnih gospodinjstev in posameznikov v EU

Eurostat (statisti~ni urad EU) je ra~unal prag rev{~ine v razli~nih dr`avah EU na osno-

vi 50% povpre~nih dohodkov na potro{no enoto.21

Razlog za merilo, ki uporablja povpre~ni dohodek je bil v ohranitvi kontinuitete ra~u-

nanja rev{~ine v EU. Uporaba merila povpre~nega dohodka dolo~a veliko ve~ji dele`

revnih, kot ~e bi bilo za merilo uporabljena polovica dohodka merjena z mediano. Prav

tako v pove~anje {tevila revnih vodi uporaba dohodkov namesto izdatkov. Uporaba

razli~nih metod uporabe potro{nih enot pomeni le majhne spremembe v odstotku rev-

nih gospodinjstev v celotni populaciji (npr. zmanj{uje dele` revnih v kategoriji velikih

dru`in in pove~uje dele` med tistimi gospodinjstvi, ki obsegajo le eno osebo).

Razlika med izra~unoma na podlagi povpre~nega dohodka in mediane dohodka je

razvidna v naslednji tabeli:
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ski lestvici (ki jo uporablja npr. OECD). Po oksfordski lestvici za ocenitev potro{nih enot: prva oseba, ponavadi

odrasla, {teje za eno potro{no enoto; naslednja oseba ki ima 14 ali ve~ let {teje za 0,7 enote; vsaka oseba pod 14

let {teje za 0,5 enote. Po lestvici, ki jo uporablja Eurostat in {tevilni nacionalni instituti: prva oseba {teje enako kot

po oksfordski letvici, oseba, ki ima 14 ali ve~ let, {teje kot 0,5 enote; oseba, ki je mlaj{a od 14 let {teje kot 0,3 eno-

te. Tako bo dru`ina, ki ima star{a in tri otroke, ki so stari 15,10 in 7 let, imela po oksfordski lestvici 3,4 enote, po

Eurostatovi lestvici pa 2,6 enot.



Tabela 3.: Primerjava metod povpre~nega dohodka in mediane

Dr`ava
% revnih gospodinjstev po kriteriju
polovice povpre~nega dohodka

% revnih gospodinjstev po kriteriju
polovice medianskega dohodka

Belgija
Danska
Nem~ija
Gr~ija
[panija
Francija
Irska
Italija
Luxemburg
Nizozemska
Portugalska
Zdru`eno kraljestvo

13
9
13
24
19
16
21
18
14
14
29
23

9
5
10
18
11,5
11
6
13
7
10
19
14

EU-12 17,3 12

Vir: Ibidem, str. 29.

Zanimiva je primerjava odstotka revnih za vsako od 12 dr`av na podlagi polovice me-

diane dohodkov22 s podatki na podlagi povpre~nih dohodkov. Ob~utna razlika med

obema vrednostima pomeni, da je v tej dr`avi posebno visok odstotek ljudi z visokimi

dohodki.

Do sedaj prikazani izra~uni so bili narejeni na podlagi `ivljenjskega standarda (pov-

pre~ne vrednosti ali mediane) v posamezni dr`avi. Ta standard je razli~en po posamez-

nih dr`avah; posameznik, ki je reven v eni dr`avi, ne bi bil reven v drugi. Zato obstaja

tudi potreba po dolo~itvi odstotka revnih ljudi v vsaki dr`avi ~lanici merjeno na podlagi

polovice povpre~nega (ali mediane) dohodka na nivoju EU. To pomeni upo{tevanje EU

kot ekonomske celote. Ti podatki so prikazani v naslednji tabeli (desni stolpec)23.
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23 Uporabljeni referen~ni kriterij je bila medijana dohodkov v 12 dr`avah EU v letu 1993; ti podatki so bili dolo-

~eni na podlagi dohodkov v vseh dr`avah ~lanicah, izra`eni v eni valuti, z uporabo menjalnih te~ajev, ki so upo-

{tevali pariteto kupne mo~i.



Tabela 4: Primerjava nacionalnega praga rev{~ine z pragom rev{~ine na nivoju

EU

Dr`ava O d s t o t e k r e v n i h g o s p o d i n j s t e v

Ra~unan glede na polovico mediane
dohodka v posamezni dr`avi (%)

Ra~unan glede na polovico mediane
dohodka v 12 dr`avah (%)

Belgija
Danska
Nem~ija
Gr~ija
[panija
Francija
Irska
Italija
Luksemburg
Nizozemska
Portugalska
Zdru`eno kraljestvo

9
5
10
18
11,5
11
6
13
7
10
19
14

7
5
7
36
25
10
25
19
1
9
44
13

Povpre~je EU-12 12 13,7

Vir:Ibidem, str. 30

Dr`ava, ki ima `ivljenjski standard in posledi~no tudi prag rev{~ine pod mediano na

nivoju EU, ima vi{ji odstotek revnih gospodinjstev, kadar je kot referen~na osnova upo-

rabljen mediana dohodkov (ali `ivljenjskega standarda) v EU, kot ~e je za osnovo upo-

rabljen `ivljenjski standard v tej dr`avi. Tako je na podlagi podatkov iz leta 1993 vseh

revnih ljudi v 12 dr`avah EU 57 mio, z uporabo polovice povpre~nega dohodka in 38,7

mio z uporabo mediane.

Z upo{tevanjem Avstrije, Finske in [vedske, ki so se EU pridru`ile po letu 1993, bi bilo

v EU-15 pribli`no 59 mio revnih ali 39,5 mio, odvisno od kriterija (povpre~je, mediana),

kar pomeni 1/6 oziroma 1/9 prebivalstva EU.

f) Tri merila rev{~ine Svetovne Banke24

Prvi korak pri merjenju obsega rev{~ine je identifikacija revnih v celotnem prebivals-

tvu. To pomeni izbiro praga rev{~ine in ugotavljanje, kdo je nad in kdo pod tem pra-
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gom. Naslednji korak je izbira kazalca obsega rev{~ine. Najbolj splo{no uporabljeni ka-

zalci rev{~ine so:

• dele` revnih v celotnem prebivalstvu (angl. headcount index),

• vrzel rev{~ine (angl. poverty gap index)

• mera ob~utljiva na razporeditev dohodkov (angl. poverty severity index).

Ni soglasja o tem, kateri kazalec je najprimernej{i. Najbr` je najbolje, ~e izra~unamo in

primerjamo vse tri, saj naslanjanje samo na enega lahko pripelje do napa~nih ali po-

manjkljivih sklepov.

Najbolj preprost in tudi najbolj uporabljen je prvi kazalec, ki je definiran kot dele` po-

pulacije, katere prihodek je ni`ji od praga rev{~ine. Vendar je to razmerje neob~utljivo

na transferje dohodka znotraj populacije revnih. [e ve~, pokazalo bo izbolj{anje polo-

`aja le za tiste, ki so pre{li prag rev{~ine, tudi ~e bodo dobili dohodek od posamezni-

kov, ki so zelo revni. Zaradi tega je potrebno izdelati kazalec, katerega vrednost bo ob-

~utljiva na globino in intenzivnost rev{~ine, in ki bo bele`il porast kadar bo obstajal

transfer dohodka od nekoga, ki je reven k tistemu, ki je {e bolj reven.

Foster, Greer in Thorbecke so izdelali vrsto kazalcev, ki odgovarjajo na te zahteve. Ti

indeksi so znani kot FGT kazalci in so definirani kot:

[ ]( )P n z y zii

q
a

a

= -
=

å1
1

Pri ~emer je:

n = {tevilo posameznikov v populaciji,

q = {tevilo posameznikov z dohodki, manj{imi od praga rev{~ine,

z = prag rev{~ine,

yi = dohodki posameznika i,

a = stopnja odpora proti rev{~ini.

^e je a = 0 to pomeni, da ni zanimanja za intenzivnost rev{~ine in ta kazalec postane

prvi `e opisani kazalec. To je:

P0 = q / N

^e je a = 1, pomeni imamo opravka z drugim kazalcem - vrzeljo rev{~ine (angl. po-

verty gap).
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[ ]P n z y zii

q

1 1
1= -

=
å 25

kar lahko zapi{emo v bolj enostavni obliki kot:

[ ]( )P q n z y zp1 = -

iz katere je razvidno, da je vrzel rev{~ine povpre~na razlika med individualnim do-

hodkom revnega in pragom rev{~ine, pomno`ena z dele`em revnih v celotni

populaciji.

Kazalec P1 pomeni izbolj{anje kazalca P0, ker je ob~utljiv na spremembe v globini

rev{~ine; odvisen ni samo od tega koliko posameznikov je pod pragom rev{~ine, am-

pak tudi kako dale~ so od praga rev{~ine. Vendar je tudi P1 {e vedno neob~utljiv na

transferje znotraj populacije revnih, ki ne spreminjajo povpre~nih dohodkov revnih.

^e je a = 2 ali ve~, potem je P a merilo, ki je porazdelitveno ob~utljivo in je vsak posa-

meznik tehtan s svojo stopnjo rev{~ine. P2 je enak vsoti kvadratov razlike med potro{njo

(ali dohodkom) na pragu rev{~ine in vsakega revnega.

[ ]( )P n z y zii

q

2 1

2

1= -
=

å

Za la`jo predstavitev uporabe prej{nje in tudi ostalih ena~b, navajamo prakti~en, hi-

poteti~en primer izra~una kazalca P2. Imamo populacijo {tirih ljudi, od katerih ima prvi

dohodek 1, drugi 2, tretji 3 in ~etrti 4. V primeru, da je prag rev{~ine 3, se izra~una kaza-

lec P2 le iz podatkov za 1. in 2. osebo, ki sta pod mejo rev{~ine po naslednji ena~bi:

( )( ) ( )( )[ ]P2

2 2
3 1 3 3 2 3 4 0 14= - + - = ,

g) Merila Organizacije zdru`enih narodov (OZN)

Prag rev{~ine izra`en z dohodkom je razli~na kategorija v svetovnem merilu, kot pa je

v evropskem merilu ali v posamezni razviti dr`avi. V OZN, kjer se ukvarjajo z merjenjem
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rev{~ine”, ki ga uporabljajo v Veliki Britaniji, ~eprav je njuna oznaka (P1) enaka.



rev{~ine med dr`avami in regijami v svetovnem merilu, so dolo~ili ve~ razli~nih (abso-

lutnih) pragov rev{~ine:

• prag 1 $ na dan na osebo, merjeno z upo{tevanjem prilagoditve na podlagi paritete

kupne mo~i $ iz leta 1985, je mera za dolo~anje {tevila revnih v svetovnem merilu.

[tevilo ljudi, ki `ivijo pod to mejo presega 1 milijardo. Uporablja jo tudi Svetovna

banka v svojih mednarodnih primerjavah absolutne rev{~ine.

• prag 2 $ na dan na osebo se uporablja v {tudijah rev{~ine v Latinski Ameriki,

• prag 4 $ na dan na osebo se uporablja kot standardna mera v preu~evanju rev{~ine v

Evropi in Srednji Aziji,

• kot prag rev{~ine za Kitajsko pa se uporablja 0,60 $ na dan na osebo.

V posebnih {tudijah tranzicijskih ekonomij uporabljajo v OZN prag rev{~ine, ki zna{a

120 $ na osebo na mesec v cenah iz leta 1990. Na podlagi tak{nega merjenja se je izkaza-

lo, da je rev{~ina v srednji in vzhodni Evropi narasla s 3% v letih 1987/88 na 25% v letih

1993/94. Vendar uporaba vi{jega praga ni pokazala skoraj nobene rasti rev{~ine v Slo-

veniji, na ^e{kem in na Slova{kem, medtem ko je bil porast v Bolgariji in Romuniji kar

30% in na Poljskem 20%.

VII. DOLO^ANJE PRAGA REV[^INE V SLOVENIJI

V Sloveniji ne obstaja nobena z zakonom dolo~ena meja rev{~ine ali na~in njenega

izra~unavanja. Za namene vodenja socialne politike, predvsem kot pomemben pripo-

mo~ek pri dolo~anju vi{ine zajam~ene pla~e, otro{kih dodatkov in podobnih dodatkov,

ki jih prejemajo ogro`eni posamezniki, pa na Ministrstvu za delo, dru`ino in socialne

zadeve `e od leta 1986 ocenjujejo `ivljenjske stro{ke na podlagi [umijeve metodologije.

Ta velja za izredno kompleksno, saj se za 7 osnovnih tipov potro{nikov (ti so indivi-

dualni in kolektivni) izra~unavajo povpre~ni in minimalni stro{ki na podlagi 370

stro{kovnih postavk. Celotne minimalne stro{ke dobimo tako, da se{tejemo individual-

ne stro{ke posameznih tipov potro{nikov in kolektivni stro{ek danega tipa (tj. gospo-

dinjstva). Izra~un zajema vse stro{ke, ne le tistih za hrano!

Ta metodologija je bila izdelana na osnovi potro{nje, dose`ene v obdobju najvi{jega

`ivljenjskega standarda, ki pa ni imela podlage v produktivnosti doma~ih produkcijskih

dejavnikov. ^e jo primerjamo z npr. ameri{ko, ugotovimo, da pu{~a odprto celo kopico

problemov, ki so se jim v Zdru`enih dr`avah spretno izognili. Tako se recimo lahko

vpra{amo, ali je prav, da socialna politika podpira kajenje, saj je v [umijevi metodologiji

zajet tudi stro{ek za cigarete.
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Da bi dosegli mednarodno primerljivost podatkov, so na Statisti~nem uradu RS leta

1993 izra~unali odstotek revnih gospodinjstev na podlagi dveh OECD-jevih lestvic. Za

rangiranje dohodka gospodinjstev so pri tem uporabili OECD ekvivalen~no lestvico, po

kateri prvi odrasli {teje 1, drugi odrasli 0,7, vsak otrok pa 0,5 enote. Po OECD-jevi prila-

gojeni lestvici (ki jo uporablja tudi EUROSTAT - po njej {teje prvi odrasli 1, drugi odrasli

0,5 in vsak otrok 0,3 enote), bi se Slovenija s 13,6% revnega prebivalstva uvrstila na {e-

sto mesto med dvanajsterico.

Tabela 5: Stopnja rev{~ine na podlagi razli~no dolo~enega praga rev{~ine v

letu 1993

prag rev{~ine OECD-jeva lestvica
OECD-jeva
prilagojena lestvica

40% 4,4 5,7

50% 11 13,6

60% 21, 6 24,6

Vir: Anketa o porabi gospodinjstev

Kot merilo za subjektivno oceno rev{~ine lahko navedemo tudi rezultate mnenja gos-

podinjstev o zadostnosti njihovih dohodkov za pokritje `ivljenjskih stro{kov in samoo-

ceno materialnega polo`aja gospodinjstev.

Tabela 6: Mnenje gospodinjstev o zado{~anju njihovih dohodkov za pokritje

`ivljenjskih stro{kov

relativni ekvivalentni iz-
datki v %

struktura vseh gospo-
dinjstev v %

stopnja rev{~ine v %

popolnoma za-
do{~ajo

154 7,9 4,5

v glavnem
zado{~ajo

104 56,8 8,5

v glavnem ne za-
do{~ajo

83 26,4 20,5

sploh ne zado{~ajo 74 9 33,9

SKUPAJ 100 100 13,6

Vir: Erika @nidar{i~, Analiza rev{~ine slovenskih gospodinjstev na podlagi podatkov

iz ankete o porabi gospodinjstev v letu 1993, SURS, Ljubljana
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^e na hitro povzamemo bistvo te razpredelnice, lahko re~emo, da 64,7% gospodinjs-

tvom (7,9% + 56,8%) njihovi dohodki popolnoma ali v glavnem zado{~ajo, medtem ko

je revnih gospodinjstev 9%. Relativni ekvivalentni izdatki nam povejo, koliko porabijo

gospodinjstva glede na povpre~no porabo, ki predstavlja 100%. Tretji stolpec pa nam

pove, koliko izmed tistih, ki so se sami razvrstili v dolo~eno skupino, je revnih po

OECD-jevi prilagojeni lestvici.

Samoocena materialnega polo`aja gospodinjstev

Vpra{anje: Ali bi zase in za svojo dru`ino lahko rekli:

1. da vam ni~esar ne primanjkuje

2. da ste bolj var~ni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza ipd.

3. da morate zelo skrbno gospodariti z denarjem, se omejujete pri nakupih opreme,

obleke ipd.

4. da se mo~no omejujete tudi pri nakupih hrane

5. da `ivite tudi v pomanjkanju osnovnih dobrin

6. da `ivite v rev{~ini

7. ne vem

Tabela 7: Samoocena materialnega polo`aja slovenskih gospodinjstev

SJM 83 SJM 86 SJM 93

1 ni~esar ne primanjkuje 7,7 9,1 9,5

2 manj luksuza 44,5 37,1 33,6

3 omejujete pri nakupih opreme, obleke ipd 41,2 47 45,7

4 omejujete pri nakupih hrane 3,1 3,9 6,7

5 pomanjkanje osnovnih dobrin 0,6 1,1 2,2

6 `ivi v rev{~ini 0,6 0,6 0,9

7 ne vem 2,3 1,3 1,4

Vir: Slovensko javno mnenje 1983, 1986 in 1993, Center za raziskovanje javnega mne-

nja in mno`i~nih komunikacij pri Fakulteti za dru`bene vede, Ljubljana

^e upo{tevamo, da je stopnja ocene lastnega materialnega polo`aja odvisna tudi od

subjektivnih pri~akovanj, oziroma odnosa med dejanskim in pri~akovanim materialnim

stanjem anketiranca in ob tem {e dejstvo, da je priznanje lastne rev{~ine izraz izjemne

stiske, potem lahko skupino, ki se je po lastni oceni opredelila za vpra{anja 4., 5. ali 6.,

ozna~imo kot skupino, ki `ivi v rev{~ini. Tako dobimo 9,8%, kar nam pove tudi to, da
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lahko del tistih, ki so menili, da jim dohodki v glavnem ne zado{~ajo za pokritje `ivljenj-

skih stro{kov, {tejemo med revne. Ob tem velja omeniti {e en podatek iz Ankete o slo-

venskem javnem mnenju, da se je dele` tistih, katerim pla~a sploh ne zadostuje za nji-

hovo pre`ivetje v obdobju 1992 - 1997, ve~ kot potrojilo (1992= 6%, 1997= 18,4%).

VIII. ZAKLJU^EK

V nalogi smo namesto izraza eksisten~ni minimum ve~inoma uporabljali izraz prag

rev{~ine. Le v primeru, da je ta prag postavljen absolutno, se pravi tako, da zajema os-

novno ko{aro dobrin in storitev, ki so nujna za pre`ivetje (prag stradanja), lahko govori-

mo o eksisten~nem minimumu, druga~e pa se tudi v Sloveniji ve~inoma `e govori o

rev{~ini, ki ni tako absolutna kategorija.

V mednarodnih {tudijah, kjer so primerjali ve~ razli~nih metod merjenja rev{~ine, se

je izkazalo, da pridemo ob uporabi razli~nih indikatorjev rev{~ine (kakr{ni so nizek `iv-

ljenjski standard oz. deprivacija, nizki dohodki, prejemanje socialnih dodatkov, po-

manjkanje virov in prezadol`enost) do presenetljivo nizkega medsebojnega “ujemanja”

rezultatov. Ta zna{a v najslab{em primeru 17,8% in v najbolj{em 51%. Poleg tega si pri-

dobljeni rezultati marsikdaj nasprotujejo, tako da se skupina prebivalcev, ki se po eni

metodi izka`e za revno, po drugi metodi lahko izka`e za dobro stoje~o. Glavni zaklju-

~ek tak{nih raziskav je, da razli~ne metode porajajo razli~ne podobe rev{~ine, kar se

sklada z ugotovitvami iz naloge, da je stopnja rev{~ine v veliki meri odvisna od njene

definicije.

Vendar lahko tak zaklju~ek ocenimo tudi s pozitivne strani, saj je najbolj verjetno, da

so vsi rezultati enako korektni, le da odsevajo razli~ne vidike realnosti. Zato je uporaba

razli~nih metod in upo{tevanje razli~nih indikatorjev pravzaprav priporo~ljivo, saj se s

tem izognemu osredoto~enju na “edino pravilen” pristop, zaradi ~esar se velik del vred-

nih informacij izgubi. Multidimenzionalni pristop je {e posebno priporo~ljiv, ~e ho~e-

mo ukrepe socialne politike prilagoditi razli~nim skupinam revnih (Andress, 1998).

^e te ugotovitve uporabimo pri presoji, kateri na~in merjenja bi bil najbolj pimeren za

Slovenijo, lahko zagotovimo, da bi bilo nespametno, ~e bi se denimo odrekli subjektiv-

nim metodam, s katerimi `e vrsto let merijo `ivljenjsko raven v okviru raziskav sloven-

skega javnega mnenja (ker na ta na~in dobimo pomembne podatke o lungitudinalnem

gibanju, se pravi gibanju iste in primerljive spremenljivke v ~asu). Na drugi strani pa bi

bilo prav tako pametno {e bolje razdelati tudi metode, kakr{no je merjenje na podlagi

modificirane OECD-jeve lestvice, ker jo uporablja EUROSTAT (statisti~ni urad EU) in je

na podlagi tako pridobljenih rezultatov najla`e primerjati situacijo v Sloveniji in v EU.
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Smiselno je torej opravljati raziskave na podlagi popolnoma objektiviziranih kazal-

cev, ker ti omogo~ajo mednarodno primerljivost, kakor tudi zelo subjektivnih ocen, ker

so koristne pri oblikovanju specifi~nih socialnih politik, ~eprav slednje niso mednarod-

no primerljive. Najbolj splo{no sprejet koncept izra~unavanja rev{~ine pa je relativni, ki

kombinira tako analizo mejnih potreb{~in in ~lovekovih socialnih potreb ter upo{teva

tako objektivne kakor tudi subjektivne kazalce. V prilogi 1 so podrobneje razdelane

tudi primerjalne lastnosti kvalitativnega in kvantitativnega pristopa.
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Priloga 1

Zna~ilnosti kvalitativnega in kvantitativnega pristopa

Zna~ilnosti kvalitativnega in kvantitativnega pristopa k definiranju rev{~ine lahko si-

stemati~no prika`emo v tabeli.

Zna~ilnosti Kvantitativni pristop Kvalitativni pristop

Definicija rev{~ine Ljudje so revni, ~e je njihov
`ivljenjski standard pod pra-
gom rev{~ine, t.j. pod vsoto
dohodkov (ali potro{nje) ki je
povezana z minimalnim spre-
jemljivim nivojem prehranje-
vanja in drugih nujnih potreb
za vsakdanje `ivljenje

Revni ljudje definirajo kaj po-
meni rev{~ina, {ir{a definicija
deprivacije je rezultat vrste
uporabljenih dejavnikov (ne
preprosto pomanjkanja do-
hodka/potro{nje)

Filozofska podpora Pozitivisti~na paradigma: ob-
staja ena realnost

Zavrnitev pozitivisti~ne para-
digme: obstaja ve~ oblik real-
nosti in tako je nesmiselno
posku{ati identificirati samo
eno

Dolo~itev rev{~ine Dolo~ijo jo zunanji merilci Dolo~itev v interaktivnem
procesu, ki vklju~uje tudi
udele`ence

Narava spremenljivk
za katere se zbirajo
podatki

Spremenljivke so kvantitativ-
na, to so izdatki gospodinjs-
tva za hrano, stopnja
nezaposlenosti

Percepcijske spremenljivke,
ki odra`ajo odnos, preference
in prioritete; spremenljivke so
lahko numeri~no dodane,
toda ne morejo biti
kvantificirane

Oblika ankete Strukturirana, formalna, v na-
prej dolo~en vpra{alnik

Odprta, napol strukturirana,
interaktivna

Vzor~enje Verjetnostno vzor~enje Ciljno vzor~enje

Vzor~na napaka Manj vzor~nih napak toda
nagnjenost k ve~ nevzor~nim
napakam

Ve~ vzor~nih napak vendar s
tendenco k zmanj{anju nev-
zor~nih napak

Velikost vzorca 2000-8000 gospodinjstev
(merjenje `ivljenjskega stan-
darda 2000-5000
gospodinjstev)

1-1000 posameznikov ali
skupnosti

Geografsko pokritje Veliko, ponavadi na nacional-
nem nivoju

Majhno, tipi~no malo regij ali
izbranih skupnosti
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Povpre~en ~as V grobem 2,5 leta za najbolj
kvalitetne preglede na nivoju
dr`ave (eno leto za na~rtova-
nje, eno leto za terensko
delo; pol leta za za~etno ana-
liti~no faza s pripravo povzet-
ka, dokumentiranje podatkov
in pripravo drugih analiz). Ta
~as se lahko tudi skraj{a.
Prvi pregled: 7 mesecev

6-9 mesecev za povpre~no
velikost ocenitve rev{~ine; v
grobem 4 mesece za pov-
pre~no velikost. V nekaterih
situacijah je lahko ta pristop
precej zamuden zaradi pred-
hodnega potrebnega ~asa za
izurjene anketarjev in zaradi
dol`ine postopka klasifikacije
kvantitativnih izsledkov v
analiti~ne kategorije

Povpre~ni stro{ki Za analizo `ivljenjskega stan-
darda v grobem 500,000 do
1,000,000 $ v povpre~ju; del
se pogosto zagotavlja s strani
dr`avnih organov in medna-
rodnih institucij, tako da so
lahko stro{ki ni`ji
Prvi pregled 200,000 -
400,000 $ (za nacionalni
pregled)

V grobem 50,000 - 150,000 $
za (povpre~no veliko) kvali-
tativno komponento ocenitve
rev{~ine

Statisti~na analiza Statisti~na analiza predstavlja
pomemben del pristopa

Statisti~ne analiza ima majhen
ali nikakr{ni pomen. Uporab-
lja se triangulacija t.j. simulta-
na uporaba ve~jega stevila
razli~nih virov in sredstev za
zbiranje in interpretacijo in-
formacij. Pri~akuje se, da
bodo del~ki informacij zbrani
iz razli~nih virov predstavljali
vzorec odgovorov. Sistema-
ti~no zadovoljiva analiza in
postopna agregacija podat-
kov je osnovana na temah iz
gospodinjstev, skupin, vasi,
podro~ij ali na nacionalnem
nivoju

Vir: Carvalho in White. str. 2,3.
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Priloga 2

Subjektivni prag rev{~ine

Ta na~in ra~unanja praga rev{~ine so najbolj razdelali B. M.S. van Praag in njegovi so-

delavci z Univerze v Leidnu (Nizozemska). Temelj tega projekta je t.i. funkcija blaginje

dohodka (FBD), ki ka`e odvisnost blaginje od dohodka. Za vsakega posameznika se

FBD dobi preprosto z odgovorov na naslednja vpra{anja: “Upo{tevaje va{e sedanje dru-

`insko stanje in zaposlitev bi bil za vas dohodek;

okoli .... zelo slab,

okoli .... slab,

okoli .... nezadosten,

okoli .... zadosten,

okoli .... dober,

okoli .... zelo dober.

Na osnovi odgovorov se lahko za dano gospodinjstvo (dru`ino) nari{e funkcija blagi-

nje dohodka (FBD), ki je prikazana na naslednji sliki:

Vir: Stanovnik, str.21
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Za FBD se preprosto privzame kar lognormalna funkcija. Dolo~ena je z dvema para-

metroma s in m. m je mediana lognormalne porazdelitve, t.j. (logaritem) dohodka, ki us-

treza ravni blaginje d = 0,5. To pomeni tisti logaritem dohodka, ki ustreza ravni blaginje

med “zadovoljivim” in “nezadovoljivim” dohodkom. m se da dokaj zadovoljivo pojasniti

z dolo~enimi zna~ilnostmi gospodinjstva, kot so: dejanski dohodek gospodinjstva, {te-

vilo ~lanov gospodinjstva, starost nosilca gospodinjstva, izobrazba nosilca gospodinjs-

tva itd.

Za drugi parameter te krivulje s, ki dolo~a naklon krivulje v okolici mediane, se je iz-

kazalo, da se njegove empiri~ne vrednosti ne dajo zadovoljivo pojasniti.

Postopek dolo~itve meje rev{~ine poteka takole:

Ker je za FBD privzeta lognormalna funkcija to pomeni, da se za posamezno gospo-

dinjstvo i lahko zapi{e:

(ln yi - mi) / si = ud

Pri ~emer

yi ozna~uje dohodek

ud pomeni d - kvantil normalne porazdelitve

mi in si sta `e bila pojasnjena.

mi se lahko izrazi kot funkcijo logaritmov dru`inskega dohodka in {tevila potro{nih

enot (angl. adult equivalent scale). Zaradi enostavnej{ega prikaza Stanovnik druge po-

jasnjevalne spremenljivke na tem mestu izpu{~a. Torej lahko zapi{emo:

mi = a0 +a1 + a2lnpei

^e mejo rev{~ine dolo~imo tisti dohodek, ki ustreza ravni blaginje d0 (ponavadi se

jemlje d0 = 0,4 ali d0 = 0,5).

Torej je

lnyi - mi = s ud0

Iz tega izhaja (upo{tevaje izraz za mi)

(1 - a1) lnyi = a0 + a2lnpei + a ud0

Iz dobljenih ocen a0, a1,a2 in posebej dobljene ocene za s lahko izra~unamo y1, to je

dohodek, ki ustreza ravni blaginje d0. Ta dohodek je diferenciran le glede na velikost

gospodinjstva; bolj podrobna razdelitev bi bila seveda tudi mo`na (preko podrobnej{e

specifikacije za mi).
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Priloga 3

Odvisnost izra~una dele`a revnih od uporabe razli~nih pragov rev{~ine

Hagenaarsova in de Vos (1988) sta primerjala dele`e revnih v prebivalstvu Nizozem-

ske s pomo~jo uporabe razli~nih pragov rev{~ine.

Dele`i revnih v prebivalstvu Nizozemske leta 1983

Prag rev{~ine Dele` revnih

na podlagi osnovnih potreb
dele` dohodka, ki se porabi za hrano (0,35)
dele` dohodka, ki se porabi za fiksne stro{ke
razmerje med izdatki in dohodkom
subjektivna ocena zadostnega dohodka
uradna definicija

10,9
14,0
17,8
23,5
15,0
5,7

Vir: Hagenaars in de Vos, 1988, citirano po Stropnik, 1994

Deleeck in van den Bosh (1990) sta analizirala podatke iz raziskav v Belgiji, na Nizo-

zemskem, v Luxemburgu, francoski pokrajini Lorraine, na Irskem, v Kataloniji in v Gr~i-

ji, kar je prikazano v naslednji tabeli:

D e f i n i c i j a p r a g a r e v { ~ i n e

subjektivne mere
50% povpre~nega
dohodka

uradna definicija

Gr~ija, 1988
Irska, 1987
Katalonija, 1988
Nizozemska, 1985
Belgija, 1985
Lorraine, 1985
Luxsembourg, 1985

42,0 - 42,6
32,4 - 35,3
31,3 - 37,3
10,0 - 14,2
21,7 - 25,0
26,6 - 29,1
26,6 - 23,2

19,9
15,9
15,1
7,6
6,1
9,7
7,6

-
7,9
-
10,9
3,4
-
6,4

Vir: Deleeck in van den Bosch, 1990, citirano po Stropnik, 1994
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Priloga 4

Indikatorji ~lovekovega blagostanja in rev{~ine

Vidik Sestavine Primeri kazalcev Konec/Rezultat/Sposobnost
Primeri indikatorjev

ekonomska (de-
narna merila)

teko~i izdatki za potro{njo
- {tevilo ljudi pod pragom rev{~ine
- dele` ljudi pod pragom rev{~ine
- vrzel rev{~ine
- kvadrat vrzeli rev{~ine
- dele` prora~una gospodinjstva, ki je
potro{en za hrano (indeks hrane)

- pomanjkanje blagostanja
(- produktivnega premo`enja (zem-
lje, `ivine in opreme,
- stanovanja,
- potro{nih dobrin,
- prihrankov)

dohodki - isti kot zgoraj

socialna (neeko-
nomska ali
nedenarna
merila)

prehrana zahtevani dotok kalorij
- majhna velikost za leta
- majhna te`a za leta
- majhna te`a za velikost
- indeks telesne mase
- majhna poporodna te`a

zdravstvo in voda - dostop do ustrezne higiene,
- dostop do pitne vode

- bolehnost
- bolezni zaradi opore~ne vode

energija - dostop do ustrezne oskrbe z
energijo
- dostop do elektrike

zdravje in na~rtovanje dru`ine - dostop do osnovnega zdravstva
- stopnja cepljenja
- dostop do na~rtovanja dru`ine
vodenje porodov s strani zdravstve-
nega osebja

- umrljivost dojen~kov
- umrljivost otrok pod 5 leti starosti
- umrljivost porodnic
- bolehnost od dolo~enih bolezni
- stopnja uporabe kontracepcije
- odstotek nose~nic, ki so anemi~ne
- pri~akovana `ivljenjska doba

izobra`evanje neto stopnja primarnega vpisa - stopnja pismenosti -`enske / mo{ki
odrasli
- stopnja zaklju~itve osnovne {ole

Usposobitev oko-
lja (posku{a za-
jeti strukturne
nepravi~nosti,
postopke in si-
stemati~ne
pomanjkljivosti

dostop do sredtev za
proizvodnjo

omejen ali nikakr{ni pristop:
- do odlo~anja
- do dru`benega kapitala
- do sredstev za proizvodnjo
- do zaposlitve
- do zemlje
- do tehnologije
- do informacij

ranljivost - slabe kmetijske sposobnosti
- veliko okoljsko tveganje
- velika stopnja kriminala

periferna podro~ja slab dostop do:
- trga
- infrastrukture
- do javnega transporta

Vir: Henninger
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Priloga 5

Lorenzova krivulja
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Priloga 6

Podatki o `ivljenjskih stro{kih po [umijevi metodologiji ocenjevanja `ivljenj-

skih stro{kov

Metodologija omogo~a tudi prikaz `ivljenjskih stro{kov na dveh ravneh zadovoljeva-

nja potreb: povpre~ni in minimalni (pribli`no 60% povpre~ne ravni):

a. izra~un individualnih `ivljenjskih stro{kov za 7 tipov potro{nikov odvisno od staro-

sti in poklicnega oziroma delovnega statusa (otrok v starosti do enega leta, od 1 do 6

let, od 7 do 14 let, dijak, {tudent, delavec, upokojenec); sem sodijo stro{ki za prehra-

no, obleko in obutev, razvedrilo, izobra`evanje, higieno in zdravstveno nego;

b. izra~un kolektivnih `ivljenjskih stro{kov odvisno od {tevila ~lanov gospodinjs-

tva(od 1-7) in od vrste uporabnikov stanovanj (imetniki stanovanjske pravice, lastni-

ki eta`nih stanovanj in lastniki dru`inskih hi{).

Sem sodijo stro{ki ogrevanja in razsvetljave, opreme in investicijski stro{ki stanova-

nja, skupni stro{ki higiene in zdravstvene nege itd. Kolektivni stro{ki so izra~unani

za tkim. povpre~ne stanovanjske razmere.

c. Se{tevek individualnih in ustreznega dela kolektivnih `ivljenjskih stro{kov (kar je

odvisno od {tevila ~lanov gospodinjstva) predstavlja celotne `ivljenjske stro{ke do-

lo~enega tipa potro{nika in gospodinjstva.

S pomo~jo indeksov `ivljenjskih potreb{~in, ki jih objavlja Statisti~ni urad RS, se lahko

`ivljenjske stro{ke prera~una na `eljena vmesna obdobja.

V prilo`enih tabelah so prikazani mese~ni `ivljenjski stro{ki za NOVEMBER 1998 po

tipih potro{nikov na povpre~ni in minimalni ravni zadovoljevanja potreb.

Primer izra~una:
Individualni `ivljenjski stro{ki 5-letnega otroka (sem sodijo stro{ki za prehrano, oble-

ko in obutev, razvedrilo, izobra`evanje, higieno in zdravstveno nego) so zna{ali no-

vembra 1998:

A. na povpre~ni ravni 24.328 SIT in

B. na minimalni ravni 16.162 SIT.

Kolektivni `ivljenjski stro{ki (kamor sodijo stro{ki ogrevanja in razsvetljave, opreme

in investicijski stro{ki stanovanja, skupni stro{ki higiene in zdravstvene nege) so neod-

visni od tipa potro{nika po tej metodologiji, odvisni pa so od {tevila ~lanov gospodinjs-

tva, so zna{ali v 2-~lanskem gospodinjstvu:
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A. na povpre~ni ravni 55.676 SIT in

B. na minimalni ravni 27.141 SIT.

Se{tevek individualnega in ustreznega dela kolektivnega `ivljenjskega stro{ka pred-

stavlja celotni `ivljenjski stro{ek dolo~enega tipa potro{nika. V tem primeru so zna{ali

celotni `ivljenjski stro{ki 5-letnega otroka v dvo~lanskem gospodinjstvu

A. na povpre~ni ravni 80.005 SIT in

B. na minimalni ravni 43.303 SIT

Povpre~ni `ivljenjski stro{ki* november
1998

Tip potro{nika Individualni Celotni `ivljenjski stro{ki glede na {tevilo ~lanov v gospodinjstvu

`ivljenjski
stro{ki

1 2 3 4 5 6

otrok do 1. leta 17.554 73.230 68.613 64.521 59.048 56.308

otrok od 1- 6 24.328 80.005 75.388 71.296 65.822 63.083

otrok od 7 - 14 39.674 95.350 90.733 86.641 81.168 78.428

dijak 45.843 111.479 101.519 96.902 92.810 87.336 84.597

{tudent 52.523 118.160 108.199 103.583 99.491 94.017 91.278

delavec 69.900 135.536 125.576 120.959 116.867 111.393 108.654

upokojenec 47.568 113.204 103.244 98.627 94.535 89.061 86.322

Kolektivni `ivljenjski stro{ki

na gospodinjstvo 65.636 111.352 153.179 187.870 207.469 232.526

Kolektivni `ivljenjski stro{ki

na ~lana gospodinjstva 65.636 55.676 51.060 46.968 41.494 38.754
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Minimalni `ivljenjski stro{ki* november
1998

Tip potro{nika Individualni Celotni `ivljenjski stro{ki glede na {tevilo ~lanov v gospodinjstvu

`ivljenjski
stro{ki

1 2 3 4 5 6

otrok do 1. leta 14.478 41.619 38.686 36.575 35.932 35.400

otrok od 1- 6 16.162 43.303 40.370 38.259 37.616 37.084

otrok od 7 - 14 25.605 52.747 49.814 47.702 47.060 46.528

dijak 30.879 67.247 58.021 55.088 52.976 52.334 51.802

{tudent 35.126 71.494 62.267 59.334 57.223 56.580 56.048

delavec 41.543 77.911 68.684 65.751 63.640 62.997 62.465

upokojenec 28.239 64.607 55.380 52.447 50.336 49.693 49.161

Kolektivni `ivljenjski stro{ki

na gospodinjstvo 36.368 54.283 72.625 88.388 107.272 125.535

Kolektivni `ivljenjski stro{ki

na ~lana gospodinjstva 36.368 27.141 24.208 22.097 21.454 20.922

* za povpre~ne stanovanjske razmere

Vir podatkov:[umijeva metodologija ocenjevanja `ivljenjskih stro{kov, Statisti~ni

urad RS in MDDSZ (D. O{laj)
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Invalidsko varstvo in organizacije v dr`avah

~lanicah Evropske unije*

Geslo: Invalidsko zavarovanje; Evropska unija

I. UVOD

V za~etku osemdesetih let je bilo na svetu ve~ kot 500 milijonov invalidov, zato dosti-

krat sli{imo, da predstavljajo najve~jo manj{ino. V dr`avah ~lanicah EU `ivi pribli`no 37

milijonov invalidov, ki predstavljajo 10% vseh prebivalcev. V Sloveniji je razmerje po-

dobno, saj je invalidov okoli 200.000. Vzroki in posledice invalidnosti nihajo po vsem

svetu. Temu botrujejo razli~ne dru`beno-ekonomske razmere in ukrepi, ki jih dr`ave

sprejemajo za izbolj{anje pogojev `ivljenja svojih dr`avljanov. Sedanja invalidska politi-

ka je rezultat 200 letnega razvoja. Ta je potekal od elementarne skrbi v ustanovah do

vzgoje in izobra`evanja invalidnih otrok in rehabilitacije odraslih invalidnih oseb. Usta-

novljene so bile organizacije invalidov, njihovih dru`in in njihovih zagovornikov, ki so

se zavzemale za bolj{e pogoje invalidov.

V zadnjem ~asu smo pri~e spremembam politi~nega pristopa do invalidnosti. Tradi-

cionalna obravnava invalida – objekta, ki je do neke mere izklju~en iz dru`bene integra-

cije - se umika sodobnej{im pogledom. Ti predstavljajo invalida kot subjekt, ki mu je

treba omogo~iti enakost pri socialni in dru`beni participaciji z zagotavljanjem enakih

pravic in mo`nosti kot jih imajo ostali ljudje.

II. PRAVICE IN POLO@AJ INVALIDOV EU V LETIH 1981 - 1997

V Evropi je bila odgovornost za invalidsko zakonodajo stvar posameznih ~lanic EU, ki

so jo razvijale na specifi~ne na~ine. Tako se npr. ni mogel uveljaviti ameri{ki princip

zveznega re{evanja problematike. ^eprav brez formalnih kompetenc, sku{a EU ponu-

diti osnovo, ki je hkrati tudi dovzetna za iniciative posameznih regij. V bistvu EU pred-

stavlja okvir v katerem evropski invalidi in njihove organizacije pridobivajo mo`nosti za

uveljavitev svoje vloge. @e leta 1974 so dr`ave ~lanice sprejele Socialni program, ki je bil
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odraz pripravljenosti sodelovati na podro~ju invalidske problematike, naslednje leto pa

je Generalna skup{~ina OZN sprejela Deklaracijo o pravicah invalidov. Mednarodnemu

letu invalidov 1981 in temelje~ na njegovih izku{njah, je leta 1982 sledil Svetovni pro-

gram delovanja v korist invalidov. Program je odlo~no zahteval sodelovanje invalidov

pri sprejemanju vseh odlo~itev. Dr`ave ~lanice so bile pozvane, da na vse mo`ne na~i-

ne spodbujajo razvoj invalidskih organizacij, da vzpostavljajo neposredne stike z njimi

in jim omogo~ijo vpliv na oblikovanje vladnih politik in odlo~anje na vseh podro~jih, ki

jih zadevajo.Obdobje 1983 – 1992 je bilo progla{eno za desetletje invalidov. V tem ~asu

je posku{ala Evropa re{evati problematiko invalidov z raznimi akcijskimi programi.kot

sta npr. HELIOS (1988- 1992) in HELIOS II (1993 – 1996 ).

Programa sta sku{ala re{iti vpra{anja ekonomske in dru`bene integracije invalidov.

Eden od poudarkov programa HELIOS II pa je bil na sodelovanju z nevladnimi, pred-

vsem invalidskimi organizacijami. Generalna skup{~ina je 20. decembra 1993 sprejela

Standardna pravila za izena~evanje mo`nosti invalidov. Ta {e danes predstavljajo

klju~ni dokument na podro~ju varstva invalidov. ^eprav niso pravno obvezujo~ doku-

ment, pomenijo za dr`ave podpisnice moralno in politi~no obvezo pri enakopravni

dru`beni participaciji invalidov. Prispevek invalidskih organizacij je mo~ opaziti tako

pri vsebini kot tudi v samem duhu dokumenta. Med dvaindvajsetimi pravili velja {e po-

sebej omeniti 18 pravilo, ki govori o organizacijah invalidov:

18. pravilo: Organizacije invalidov

Dr`ave naj priznajo pravico organizacij invalidov, da predstavljajo invalide na nacio-

nalnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Dr`ave naj tudi priznajo posvetovalno vlogo

organizacij invalidov pri odlo~anju o invalidskih zadevah.

1. Dr`ave naj vzpodbujajo ter ekonomsko in na druge na~ine podpirajo formiranje in

krepitev organizacij invalidov in nudijo podporo dru`inskim ~lanom invalidov in/ali

njihovim zagovornikom. Dr`ave naj priznajo, da morajo te organizacije imeti pomem-

bno vlogo pri razvijanju invalidske politike.

2. Dr`ave naj vzpostavijo stalni dialog z organizacijami invalidov in zagotovijo njiho-

vo sodelovanje pri oblikovanju vladne politike.

3. Vloga organizacij invalidov bi lahko bila identifikacija potreb in prioritet, sodelova-

nje pri na~rtovanju, izvajanju in vrednotenju storitev in ukrepov, ki zadevajo `ivljenje

invalidov, prispevajo k osve{~anju javnosti in zavzemanju za spremembe.

4. Kot instrumenti samopomo~i organizacije invalidov zagotavljajo in podpirajo

mo`nosti za razvijanje spretnosti na razli~nih podro~jih, medsebojno pomo~ in

informiranje.
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5. Invalidske organizacije bi lahko opravljale svetovalno vlogo na mnoge razli~ne na-

~ine, kot npr.s tem, da imajo stalno predstavni{tvo v vladnih agencijah, imajo funkcijo v

javnih komisijah in nudijo ekspertno znanje pri razli~nih projektih.

6. Svetovalna naloga invalidskih organizacij naj bo stalna, da bi bilo mogo~e razvijati

in poglabljati izmenjavo stali{~ in informacij med dr`avo in organizacijami.

7. Organizacije naj bi imele stalne predstavnike v nacionalnem koordinacijskem od-

boru ali podobnih telesih.

8. Vlogo lokalnih organizacij invalidov je potrebno razvijati in krepiti, da se zagotovi

njihov vpliv na zadeve na nivoju lokalnih skupnosti.

Evropska komisija je leta 1996 sprejela politi~ni dokument, ki se imenuje Komunika-

cija komisije za zagotavljanje enakih mo`nosti za invalide. Dokument zastopa premik

od pasivnega sprejemanja socialnih podpor k aktivni dru`beni participaciji invalidov.

Posebej so poudarili potrebo dialoga med civilno dru`bo in institucijami na ravni EU.

Amsterdamska pogodba iz leta 1997 pa omogo~a, da lahko Svet Evrope uveljavlja

enotnost v pogledu invalidske politike. Leta 1996 so invalidska zdru`enja spoznala, da

je v EU potrebno ustanoviti predstavni{ko organizacijo za vseh 37 milijonov invalidov,

ki bi imela {iroka pooblastila in aktiven pristop k problematiki. Tako je 1.1.1997 v Brus-

lju za~el delovati EDF – European Disability Forum kot neprofitna organizacija. Njegov

cilj je zagotoviti ~lovekove pravice invalidom v vseh institucijah, mednarodnih organi-

zacijah in ustanovah EU skladno z na~eli nediskriminacije. Ker EDF {iri svoje delovanje

tudi na podro~ja nekaterih srednje in vzhodno evropskih dr`av, je pomembno vpra{a-

nje o ~lanstvu in kriterijih za njegovo pridobitev. ^lanstvo sestavljajo tri kategorije. Prvo

sestavljajo nevladne organizacije, v drugi so tako imenovani Nacionalni sveti invalidov,

tretjo pa oblikujejo predstavniki dr`av pridru`enih EU, ki imajo status opazovalk in ni-

majo pravice glasovanja.

III. INVALIDSKO VARSTVO IN ORGANIZACIJE V NEKATERIH
DR@AVAH EU

Danska

Skrb za invalide na Danskem temelji na na~elu solidarnosti. To pomeni, da dru`ba v

celoti skrbi za posameznika in omogo~a pomo~ ter usluge, ko je to potrebno. Eden od

primerov manifestiranja v praksi, so podpore, ki so v veliki meri financirane s pomo~jo

davkov. Ti pa so na Danskem v primerjavi z mednarodnimi standardi zelo visoki. Invali-
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dom `elijo omogo~iti kar najbolj normalno `ivljenje na vseh podro~jih. Zato invalidska

politika ni samo stvar socialnega sektorja temve~ je stvar odlo~itev na nacionalni ravni.

Na Danskem je bil `e leta1934 ustanovljen Svet invalidskih organizacij-DSI (DeSam-

virkende Invalideorganisationer). Danes je vanj vklju~enih 27 invalidskih organizacij.

^lani teh organizacij so invalidi in njihovi star{i, ki tudi vodijo te organizacije. Vse orga-

nizacije, ki so vklju~ene v DSI so nacionalne in ne lokalne organizacije. Le majhno {tevi-

lo manj{ih invalidskih organizacij je, ki niso ~lanice DSI. Pri sprejemanju zakonov in

drugih predpisov s podro~ja invalidnosti se zakonodajalec ter predstavniki regionalnih

in lokalnih oblasti posvetujejo z invalidskimi organizacijami. Vlada finan~no podpira

obstoje~e in novo nastajajo~e invalidske organizacije. Vloga invalidskih organizacij je,

da se zavzemajo za uresni~evanje pravic invalidov, izbolj{anje storitev za invalide,

opredeljuje potrebe in prioritete, sodelujejo pri planiranju, izvr{evanju in ocenjevanju

storitev in ukrepov pomembnih za `ivljenje invalidov in prispevajo k ozave{~enosti

javnosti.

Osnovni namen DSI je, da skrbi za skupne interese invalidskih organizacij. To so

predvsem pogajanja z nacionalno vlado o zadevah, ki se nana{ajo na pokojnine in so-

cialne dodatke, zdravstvo, zdravstveno nego, tehni~no pomo~ in druga splo{na vpra{a-

nja pomembna za invalide kot so izobra`evanje, zaposlitvena politika, zavarovanje. DSI

imenuje tudi ~lane v National Handicap Council, ki ga je ustanovila danska vlada. Osta-

le ~lane imenujejo razli~na ministrstva in lokalne oblasti. Pomembno je, da se o nobe-

nih vpra{anjih v zvezi z invalidi ne odlo~a brez sodelovanja DSI, ki je tudi edini legitim-

ni predstavnik invalidnih oseb na Danskem.

Decembra 1997, pa je Ministrstvo za socialne zadeve ustanovilo Det Centrale Handi-

caprad –Danski svet invalidov. Svet sestavljajo predsednik in {tirinajst ~lanov, ki jih ime-

nuje minister in sicer za dobo {tirih let. Kar sedem ~lanov je imenovanih na priporo~ilo

Sveta invalidskih organizacij Danske, ostali pa na priporo~ila raznih oblastnih nivojev,

mest in ministrov.

V podporo pa minister imenuje tudi razne strokovnjake za podro~ja prometa, kulture,

stanovanjske politike, komunikacij itd. Naloge sveta so spremljanje razmer in polo`aja

invalidov v dru`bi, svetovanje danskemu parlamentu ( Folketing ) in ministrom v zade-

vah splo{ne narave, ki pa so pomembno povezane z polo`ajem invalidov v dru`bi. Sve-

tuje tudi v zadevah, ki se nana{ajo na pogoje `ivljenja invalidov. Svet invalidov lahko

prevzame iniciativo in predlaga spremembe znotraj omenjenih podro~ij, ki so nato

dane v nadaljnjo presojo. O svojih aktivnostih Svet za invalide poda Ministrstvu za so-

cialne zadeve letno poro~ilo, ki je po dogovoru z ministrstvom tudi objavljeno. Stro{ke

delovanja pokriva danska dr`ava. @e spomladi 1993 se je danski parlament odlo~il usta-

noviti Center za enake mo`nosti invalidov. Center je neodvisna institucija, ki sodeluje z
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ministrstvi, invalidskimi organizacijami, lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter zasebni-

mi podjetji. Gre za neprofitno organizacijo, ki jo vodi {est~lanski odbor v katerem so

predstavniki invalidskih organizacij, danske dr`ave ter lokalnih in regionalnih organi-

zacij. Naloge centra so zbiranje, promoviranje in raz{irjanje informacij o polo`aju invali-

dov, svetovanje tako posameznikom kot zasebnim dru`bam pri zagotavljanju enakega

ravnanja z invalidi. Nadalje spremlja zakonodajo tako na nacionalni kot internacionalni

ravni {e posebej v okviru EU, obve{~a Ombudsmana o diskriminaciji invalidov itd. Cen-

ter o svojem delu objavi letno poro~ilo, ki je podlaga poro~ila ministra za socialne zade-

ve pred danskim parlamentom.

Nem~ija

BSK–Bundesverband Selbsthilfe Korperbehinderte e.V. je organizacija registrirana

kot neprofitno dru{tvo po veljavnih nem{kih zakonih o davkih. Raz{irila se je do te

mere, da ima subsidiarne dru`be, ki jih vodijo kot neprofitne dru`be z omejeno odgo-

vornostjo. Zdru`enja invalidov v Nem~iji prejemajo samo manj{i del sredstev s pomo~jo

dr`avnih subvencij. Bolj gre za subvencije posameznih ministrstev ali tako imenovane

subvencije za samopomo~ iz zdravstvenega zavarovanja. Ve~ji del sredstev za delo in-

validska zdru`enja zberejo s pomo~jo ~lanarin, daril in drugih aktivnosti. Nekoliko dru-

ga~e je pri zdru`enjih, ki imajo lastne socialne ustanove. Tu se poslovanje pokrije z us-

treznimi finan~nimi sredstvi iz zdravstvenega zavarovanja, lokalnih in regionalnih no-

silcev socialne podpore.

Organizacijska oblika za invalidska zdru`enja na ravni dr`ave ni predpisana. Njihovo

{tevilo se je v zadnjih desetletjih stalno zvi{evalo. Obstaja tendenca, da se za specifi~ne

bolezni, ki vodijo k dolo~enim oblikam invalidnosti oblikuje zvezna organizacijska

oblika.

Norve{ka

Norve{ka FFO – zveza invalidskih organizacij je bila ustanovljena septembra 1950 in

vklju~uje kar 44 organizacij, ki imajo prek 250.000 ~lanov. Njen glavni cilj je zagotoviti

socialno enakost in participacijo invalidov. Deluje na na~elu nedotakljivosti ~lovekove-

ga dostojanstva in solidarnosti dru`be, ter nasprotuje vsem oblikam diskriminacije inva-

lidov. FFO `eli biti organ, ki bo dosegel skupno politi~no delovanje invalidskih organi-

zacij. Predvsem `eli okrepiti ~lanske organizacije, da bi bilo sodelovanje kar najbolj

vgrajeno v njihovo delo. FFO gleda na invalidnost kot konflikt med zmo`nostmi posa-

meznika in zahtevami dru`be po delovanju na podro~jih, ki so pomembna za uveljavi-
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tev in ohranjanje neodvisnosti in socialnega obstoja posameznika.Ve~ina invalidskih

organizacij je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni, nekatere 80-tih letih. So pa tudi

take, ki imajo svoje korenine v prej{njem stoletju. Skupno obstaja prek 60 invalidskih

organizacij. Od desetih organiziranih invalidov na Norve{kem, jih je kar sedem v eni od

{estih najve~jih organizacij. V nekaterih so ~lani lahko samo invalidi, druge pa so odprte

za vsakogar, ki podpira njihove cilje. Nekatere imajo mo~no politi~no tradicijo v nas-

protju z drugimi, ki so organizirane kot kontaktne in podporne skupine. Te razlike

odra`ajo obseg in kompleksnost u~inkov invalidnosti pri posamezniku kot tudi raz-

li~ne vidike in mo`nosti v raznih zgodovinskih obdobjih. Skupne lastnosti organizacij

pa so vsekakor njihove ambicije in aktivnosti. Splo{ni cilj je olaj{ati delovanje ljudem, ki

`ivijo z invalidnostjo. Dejavnosti vseh organizacij lahko delimo na tri podro~ja: graditev

omre`ja med ~lani, politi~no delo, ki pove~uje odprtost dru`be in nudenje raznih uslug

njihovim ~lanom..

Medtem, ko se je norve{ka dru`ba v 70-tih in 80- tih letih premikala k decentralizaciji,

pa ima ve~ina invalidskih organizacij precej centralizirano strukturo. To je posledica nji-

hove majhnosti in pomanjkanja sredstev. Dostikrat so preslabo organizirane, da bi vodi-

le uspe{ne kampanje v lokalnih skupnostih. Ena od skupnih potez teh organizacij je po-

manjkanje primerne finan~ne pomo~i. To histori~no gledano izvira iz antidobrodelne

kulture nordijskih dr`av, zato je za financiranje invalidskih organizacij odgovorna dr`a-

va. V 80-tih letih se je zanimanje dr`ave preusmerilo od financiranja delovanja k manj

zavezujo~emu kratkoro~nemu finaciranju projektov.

Portugalska

Na Portugalskem obstaja zakon, ki ureja status in delovanje invalidskih organizacij, si-

cer pa je invalidska zakonodaja razpr{ena tudi po drugih zakonih s podro~ja, dela,

zdravstvenega in socialnega varstva. Zakon o invalidskih organizacijah definira pravice

sodelovanja invalidskih organizacij s centralnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi z

namenom odprave vseh oblik diskriminacije invalidov. Invalidske organizacije so ne-

profitne ter so lahko nacionalne, regionalne ali lokalne. Njihovi cilji in naloge so: zasto-

panje interesov in pravic invalidov, odprava vseh oblik diskriminacije invalidov ter zav-

zemanje za izena~evanja invalidov z drugimi dr`avljani. Invalidske organizacije tudi so-

delujejo pri oblikovanju socialne politike in imajo posvetovalno vlogo pri sprejemanju

zakonov s podro~ja rehabilitacije in socialne integracije invalidov.

Invalidske organizacije imajo za dosego svojih ciljev pravico do pomo~i in sicer od dr-

`ave ter regionalnih in lokalnih oblasti. Finan~na sredstva dobijo preko sekretariata Na-
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cionalnega rehabilitacijskega sveta, kateremu morajo letno podati poro~ilo o porabi fi-

nan~nih sredstev, ki so namenjena razli~nim projektom.

Avstrija

OAR – Avstrijska delovna skupnost za rehabilitacijo je krovna organizacija avstrijskih

invalidskih organizacij. Gre za nadstrankarsko in versko nevtralno organizacijo. Njene

naloge so za{~ita, zastopanje in podpiranje interesov invalidov, njihovih dru`in, organi-

zacij in dru{tev. Ustanovljena je bila pred petindvajsetimi leti. Delovne naloge te organi-

zacije obsegajo sestavo in izdelavo razli~nih dokumentacij o tehni~nih pripomo~kih,

strokovni literaturi, socialnih slu`bah in ustreznih ustanovah. Nadalje pripravlja in izde-

luje predloge ter zahteve invalidov in si prizadeva za njihovo uresni~itev zlasti na po-

dro~ju zgradb in tehnike, pravosodja trga delovne sile, socialnih zadev, izobra`evanja

in usposabljanja. Sodeluje tudi v razli~nih delovnih telesih in komisijah kot so npr. na-

cionalni skladi, zvezni sosvet za invalide, delovnih skupinah za preventivno nego, sos-

veti nosilcev socialnega zavarovanja, itd. Zakonsko zastopa interese invalidov na Du-

naju, v mednarodni organizaciji Rehabilitation International, v okviru OZN. Invalide za-

stopa tudi v evropskih delovnih telesih (Evropski invalidski forum) pri za{~iti nacional-

nih interesov v evropski invalidski politiki. Krovna organizacija ima povezave z vsemi

znanstvenimi slu`bami, ki se ukvarjajo s problemi invalidov npr. na podro~jih arhitektu-

re, strojegradnje, medicine, pedagogike, socialnih zadev, politike, informatike in {por-

ta. Organizacija ima status neprofitnega dru{tva po avstrijskem zakonu o dru{tvih. Fi-

nancira se s prispevki ~lanskih organizacij, socialnim zavarovanjem ter preko zveznega

ministrstva za delo zdravje in socialne zadeve.

KOBV – Zdru`enje `rtev vojne in invalidov Avstrije ima svoj sede` na Dunaju. Deluje

kot nadstrankarska in versko nevtralna organizacija, ki pokriva celotno podro~je Re-

publike Avstrije. Njegove naloge so predvsem zdru`evanje `rtev vojne in invalidov Av-

strije, varovanje, zastopanje in podpiranje njihovih interesov ter pomo~ pri ohranjanju

miru.V skladu s ~etrtim ~lenom statuta se financira na ve~ na~inov in sicer:

1. s prispevki ~lanskih dru{tev

2. s lastnim premo`enjem

3. s sredstvi, ki se zbirajo s pomo~jo raznih podpornih prireditev

4. z zapu{~inami

5. s subvencijami in sponzoriranjem

O porabi denarja odlo~ajo pristojni organi zdru`enja KOBV.
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[vedska

Leta 1981 (Mednarodno leto invalidov) je {vedska vlada pripravila nacionalni pro-

gram invalidskega varstva, ki je v parlamentu dobil podporo vseh politi~nih strank. In-

validsko varstvo je eden izmed podro~ij splo{ne socialno varstvene politike, ki je ena

od osnovnih elementov {vedske dru`be. Glavno na~elo te politike je dav~ni sistem, kjer

vsi davkopla~evalci prispevajo za dobro vseh, glede na dav~no zmo`nost. Sredstva so

razporejena s ciljem izena~evanja razlik v `ivljenjskih pogojih posameznikov v skladu z

na~elom enakopravnosti v dru`bi. Na dr`avni ravni deluje ve~ kot 40 invalidskih orga-

nizacij, ki predstavljajo razli~ne skupine invalidov in pribli`no 2000 dru{tev na lokal-

nem nivoju. Nacionalne invalidske organizacije so oblikovale poseben organ, ki pred-

stavlja invalidske organizacije (Swedish Cooperative Body of Organisations of Disabled

People), in je nekak{na krovna organizacija, sestavljena iz 29 organizacij. Invalidske or-

ganizacije na [vedskem dobivajo denarna sredstva od dr`ave, regionalnih organov in

lokalnih oblasti za njihove dejavnosti kot politi~ne interesne skupine, to je dejavnosti ki

vklju~ujejo javnost, oblikovanje javnega mnenja in {tudij o politi~no pomembnih vpra-

{anjih s podro~ja invalidskega varstva. Zna~ilnost {vedskih invalidskih organizacij je, da

jih vodijo invalidi. Invalidske organizacije so vklju~ene in soodgovorne pri oblikovanju

politike invalidskega varstva. Njihovi predstavniki sodelujejo tako na dr`avni kot na re-

gionalni in lokalni ravni in predstavljajo interese invalidov. Zakonodaja s podro~ja pra-

vic invalidov je razpr{ena in so posamezne dolo~be, ki se nana{ajo na invalidne osebe,

vklju~ene v posamezne zakone, na primer: zakonodaja s podro~ja izobra`evanja, de-

lovnega okolja, socialnega varstva, itd. Lokalno socialno in zdravstveno varstvo je ure-

jeno z zakoni, vendar ti zakoni le okvirno dolo~ajo cilje in delovanje in dopu{~ajo lokal-

nim oblastem mo`nost interpretacije zakona in delovanja, ki je v skladu z na~eli posa-

mezne organizacije.

Velika Britanija

V Veliki Britaniji so invalidske organizacije dobrodelne organizacije in so glede svoje-

ga delovanja in predvsem financiranja vezane na zakon o dobrodelni dejavnosti (cha-

rity law). To velja za registrirane invalidske organizacije. Pojem dobrodelne organizaci-

je pomeni, da je organizacija ustanovljena z namenom in ciljem koristiti {ir{i skupnosti,

njeno delovanje presega interese ~lanov in torej deluje v javnem interesu. Delovanje

dobrodelnih organizacij ureja zgoraj omenjeni »charity act«, ki pa ga v kontekstu anglo-

saksonskega pravnega sistema poleg zakonodajnih norm sestavljajo tudi odlo~be vi{je-

ga sodi{~a in posebne komisije (charity commission). Komisija opravlja ve~ funkcij in
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sicer spadajo v njeno pristojnost: registracija, nadzor, svetovanje in preiskovanje nepra-

vilnosti pri delovanju dobrodelne organizacije. Da lahko organizacija (tudi invalidska

organizacija) pridobi status dobrodelne organizacije mora biti njen namen in cilj iz-

klju~no dobrodelen. Poleg tega namen ne more biti dobrodelen, ~e ni v javnem intere-

su, kar pomeni, da koristi dru`beni skupnosti.

Organizacije morajo voditi finan~no knjigovodstvo in vso finan~no dokumentacijo

letno pregledajo neodvisni revizorji. Kadar organizacija dobi sredstva od institucij kot je

na primer nacionalna loterija, mora podati letno finan~no poro~ilo o porabi teh sredstev

in tudi poro~ilo o tem kako je bil izpeljan projekt, za katerega so bila sredstva

namenjena.

Kot registrirana dobrodelna organizacija lahko invalidska organizacija pridobi pris-

pevke za raziskave. V nekaterih primerih so lahko organizacije statusno dru`be z ome-

jeno odgovornostjo (limited company).

IV. ZAKLJU^EK

Kljub temu, da EU posve~a vedno ve~ pozornosti varovanju ~lovekovih pravic in so-

cialni poltitki, pa evropski invalidi {e niso uresni~ili statusa »polnopravnega dr`avljana«,

ki ga sicer priznavajo vse ustave dr`av ~lanic. Unija se ukvarja predvsem z ekonomski-

mi, monetarnimi in politi~nimi zadevami, vpra{anja invalidov pa so {e vedno obravna-

vana predvsem s stali{~a socialne politike v okviru katere je najve~ji poudarek name-

njen zaposlovanju. Eden od ciljev dosedanjih programov je bil tudi iskanje smernic, ki

bi pripeljale do skupne invalidske politike v EU, saj so problemi invalidskega varstva

prepu{~eni posameznim ~lanicam. Zaradi tega, je te`ko ustvariti popolno sliko o na~i-

nu organiziranja, delovanja in virih financiranja invalidskih organizacij v dr`avah ~lani-

cah EU. Podatki ka`ejo, da invalidske organizacije v EU dobivajo prora~unska sredstva,

vendar so odvisne tudi od karitativnih, sponzorskih, zavarovalni{kih in lokalnih sred-

stev. Tudi v Sloveniji invalidi nimajo enakih mo`nosti kot neinvalidi kljub precej{njim

dodatnim sredstvom, ki jih iz loterijskih prihodkov razdeljuje FIHO-Fundacija za finan-

ciranje invalidskih humanitarnih organizacij. Socialna politika, kamor spada tudi inva-

lidsko varstvo predstavlja neobvezujo~i del v procesu prilagajanja na{e zakonodaje

evropski. Kljub temu, pa Slovenijo ~aka nekaj nalog pri spremembi politike invalidske-

ga varstva. Svoje aktivnosti bo morala uskladiti s prednostnimi nalogami, ki si jih zastav-

lja EU. Med temi aktivnostmi pa je tudi vzpodbujanje nevladnih, posebej invalidskih or-

ganizacij, saj invalidi najbolje poznajo probleme in na~ine za njihovo re{evanje.
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Ureditev in organiziranost izbranih univerz v

dr`avah Evropske unije in Zdru`enih dr`av

Amerike*

Geslo: Univerza; [tudent

I. UVOD

Univerza je tradicionalno u`ivala status avtonomije z ve~jimi ali manj{imi nihanji sko-

zi ves srednji vek. V 19. in 20. stoletju pa je postala “plen” javne, dr`avno politi~ne sfere,

predvsem na evropskem kontinentu in s tem predmet javno pravne regulative. Poleg

avtonomne univerze v Veliki Britaniji, so se tako razvili novi modeli univerze t.i. Napo-

leonov model, Humboltov model ter socialisti~ni oz. sovjetski tip univerze. Za slednje

tri je zna~ilno, da dr`ava finan~no in organizacijsko nadzira univerzo, s tem pa postane

omejena tudi programska avtonomija. Medtem, ko je v zahodni Evropi po koncu druge

vojne potekala {iritev civilne sfere zlasti na podro~ju gospodarstva, lokalne samoupra-

ve itd., pa je univerza ostala pod nadzorom dr`ave do leta 1988. Takrat je bila ob 900-let-

nici Univerze v Bologni sprejeta Magna Charta Universitatum, ki pomeni ponovno uve-

ljavitev avtonomije univerze. Gibanja, ki so sledila padcu Berlinskega zidu, so se raz{iri-

la tudi na vse univerze centralne in vzhodne Evrope.

Po letu 1990 je v Evropi potekal proces konvergence. Prej omenjeni modeli univerze

so se za~eli zbli`evati. Ta proces so pospe{ili zlasti projekti Evropske unije ter politi~ne

aktivnosti v okviru sveta Evrope. Gre za proces osvobajanja univerze izpod dr`avno po-

liti~ne kontrole, utrjevanja avtonomije univerze, proces prehoda univerze iz dr`avne v

civilno sfero. Tudi v postsocialisti~nih dr`avah se danes vedno bolj uveljavljajo dolo~e-

ni principi kot npr. opu{~anje poseganja dr`ave na mikro nivoju in uvajanje prakse, da

dr`ava dolo~i nacionalno politiko, izvajanje pa prepusti univerzi na pogodbeni podlagi,

vra~anje premo`enja v last univerze oz. uvajanje neke vrste stvarne pravice trajnega u`i-

vanja, namesto univerze kot javnega zavoda se oblikuje univerza kot avtonomna usta-

nova, uveljavlja se integrirana univerza namesto dezintegrirane, kjer so bile posami~ne

fakultete zaprti sistemi itd.
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Pri financiranju se namesto teko~ega in netransparentnega dodeljevanja sredstev

uvaja princip pogodbenega odnosa med dr`avo in univerzo, po naprej objektiviziranih

kriterijih glede izobra`evanja in raziskovanja. Pogodbe so praviloma letne, izvedbene

ter {tiri do pet letne. Zaradi vzpodbujanja ekonomske avtonomije univerze in institucij

civilne dru`be, dr`ava z dav~nimi olaj{avami spodbuja ustanavljanje finan~nih ustanov

(fundacija, trust itd.). Te so namenjene financiranju univerzitetnih programov, podob-

no kot financiranju drugih neprofitnih dejavnosti civilne dru`be. Univerze t.i. centralne

Evrope, ki se zadnja leta pridru`ujejo Evropski rektorski konferenci, imajo prora~un, ki

je t.i. zbirni prora~un fakultet in univerze oz. transparenten tudi v dr`avnem prora~unu.

II. PREGLED PO DR@AVAH

1. Francija1

1.1. Zakonodaja

1.1.1. Status

Pravni okvir za temeljna vpra{anja, ki zadevajo visoko {olstvo, predstavljata zakon o

visokem {olstvu (Higher Education Policy Act) iz leta 1968 in zakon {t. 84-52 iz leta

1984.

V Franciji obstajata dve instituciji visokega {olstva in sicer univerza (université) in vi-

soka strokovna {ola (Grande École).

Zakona dolo~ata, da je univerza javna ustanova znanstvene, kulturne in strokovne

narave. Univerzi je zagotovljena upravljalska, finan~na, izobra`evalna in znanstvena

avtonomija. Upravljalska avtonomija pomeni, da univerzo vodijo predsednik, ki spreje-

ma odlo~itve, administrativni svet, ki se posvetuje o vseh pomembnej{ih vpra{anjih, ter

znanstveni odbor in odbor za {tudije in univerzitetno `ivljenje, ki dajejo predloge in

mnenja. Finan~na avtonomija pomeni, da univerza gospodari tako z denarnimi sreds-

tvi, ki jih ji zagotavlja dr`ava, kot tudi s tistimi, ki jih pridobiva iz lastnih virov. Izobra`e-

valna in znanstvena avtonomija pa pomenita, da univerza sama v okviru smernic, ki jih

dolo~a minister, sprejema odlo~itve o u~nih na~rtih, vsebini programov, metodah

pou~evanja in na~inu preverjanja znanja {tudentov.
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Z zakonom iz leta 1984 so bili postavljeni novi temelji sodelovanja med dr`avo in uni-

verzo v obliki {tiriletnih pogodb med dr`avo in posamezno univerzo. Namen je bil v

tem, da se da univerzi {e ve~ avtonomije, hkrati pa, da se dr`avi omogo~i, da v celoti

vzpodbuja in koordinira politiko visokega {olstva. Vsaka univerza mora izdelati razvoj-

ni projekt, ki pokriva celoto vseh univerzitetnih aktivnosti.

Univerza je multidisciplinarna: vsaka je sestavljena iz {tevilnih {tudijskih in razisko-

valnih enot, ki se ukvarjajo z razli~nimi akademskimi predmeti. Univerza lahko vklju~u-

je tudi in{titute in laboratorije.

Univerza je v javni lasti, visoke strokovne {ole pa v javni ali zasebni lasti.

1.1.2. Organiziranost

Organi univerze so naslednji:

• predsednik: vodi univerzo, predseduje sejam sveta oz. odbora, pripravlja in uresni-

~uje njihove odlo~itve, upravlja prora~un prejemkov in izdatkov, je {ef celotnega

osebja,

• administrativni svet: sprejema politi~ne odlo~itve, sprejema prora~un univerze, daje

soglasje k pogodbam, ki jih sklepa predsednik,

• znanstveni odbor: predlaga administrativnemu svetu sprejem odlo~itev, ki zadevajo

raziskovalno politiko, svetuje pri sprejemanju raziskovalnih programov in pogodb,

• odbor za {tudije in univerzitetno `ivljenje: preu~uje pro{nje za pou~evanje na uni-

verzi, zagotavlja {tudentom svetovanje pri karieri, pomaga {tudentom pri prilagodi-

tvi na pogoje {tudija in izbolj{uje njihove delovne in `ivljenJske pogoje.

Predsednika volijo zgoraj omenjeni trije organi na plenarnem zasedanju. Slednje tri

organe pa predstavljajo izvoljeni predstavniki profesorjev, raziskovalcev, {tudentov,

uprave in drugih delavcev univerze.

1.1.3. Vpis

Za vpis na univerzo mora kandidat predlo`iti potrdilo o opravljeni francoski maturi

(baccalauréat) ali njemu enako potrdilo ali pa mora pridobiti posebno spri~evalo za

vstop na univerzo (Diplôme de Acces aux Études Universitaires), ki ga izdajajo poob-

la{~ene univerze.
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2. Zdru`eno kraljestvo2

2.1. Zakonodaja

2.1.1. Status

V Zdru`enem kraljestvu je visoko {olstvo decentralizirano. Vsaka visoko{olska insti-

tucija se sama upravlja (self-governing) in je kot taka odgovorna za upravljanje lastnih

finan~nih, administrativnih in akademskih zadev. Vladi ni dovoljeno, da se vme{ava v

zadeve, ki se ti~ejo vpisa na visoko{olsko institucijo, programov {tudija in izpitov.

Obstajata dve vrsti visoko{olskih institucij:

• univerza (university): je avtonomna in se financira skoraj izklju~no preko dr`avnega

prora~una; vsaka univerza sama dolo~i vpisne pogoje; obstaja splo{no priznana hie-

rarhija univerz glede njihove kvalitete in ugleda; vseh univerz je 46,

• politehnika (polytehnic): to so visoke strokovne {ole, ki se, za razliko od ureditve v

drugih evropskih dr`avah, bistveno ne razlikujejo od univerz; podvr`ene so nadzo-

ru lokalnih oblasti; pravnoformalno ne morejo podeljevati diplom, ampak jih pode-

ljuje posebna agencija (Council for National Academic Awards), ki je pristojna za

nadzorovanje kakovosti {tudijskih programov na politehnikah; vseh politehnik

je 45.

Notranje upravljanje novej{ih univerz je urejeno v dveh zakonih in sicer v zakonu za

reformo izobra`evanja (Education Reform Act 1988) in v zakonu za nadaljnje in visoko

izobra`evanje (Further and Higher Education Act 1992), notranje upravljanje starej{ih

univerz pa je urejeno v posebnih aktih (Royal Charters).

2.1.2. Financiranje

Visoko {olstvo se financira iz razli~nih virov in sicer preko zaposlenih, {tudentov in

star{ev kot tudi davkopla~evalcev. Vlada se strinja s tem, da javno financiranje ostaja

glavni na~in financiranja visokega {olstva, ki pa postaja vedno dra`je. Poleg tega se uni-

verza financira tudi preko zasebnih virov - to so subvencije, donacije, darila, pla~ila za

nastanitev in oskrbo, in preko posebnih virov - to so podpore za raziskovanje, dane s

strani dobrodelnih ustanov, industrije, vlade in Evropske unije.
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Javno financiranje univerz se izvaja preko dveh glavnih kanalov: tri ~etrtine denarja se

zbere v svetu visokega {olstva za finance, ki jih potem v obliki subvencij razdeli med

posamezne visoko{olske institucije, eno ~etrtino denarja pa institucije pridobijo v obliki

{olnin za vsakega {tudenta, ki so jih dol`ne pla~evati lokalne skupnosti.

2.1.3. Vpis

Posamezne univerze same dolo~ijo pogoje za vpis, ki so prilagojeni sistemu srednje-

ga izobra`evanja, ki pa v Zdru`enem kraljestvu ni unificiran. Najbolj presti`ne univerze

kot so npr. Oxford, Cambridge, London in Durham postavljajo najbolj zahtevne pogoje.

Tako npr. slednje univerze dolo~ijo, da mora kandidat opraviti vse ali dolo~eno {tevilo

izpitov na najvi{ji stopnji (AAA level).

2.2. Univerza Cambridge3

Univerza Cambridge je ena najstarej{ih univerz na svetu in ena najve~jih v Zdru`enem

kraljestvu. V svetu u`iva visok ugled zaradi izvrstnih akademskih dose`kov njenih {tu-

dentov in profesorjev. Ustanovljena je bila leta 1209. Danes je Cambridge mednarodni

center za pou~evanje in raziskovanje, okoli polovica {tudentov {tudira znanost in teh-

nologijo. Ve~ kot 60 njenih {tudentov je prejelo Nobelovo nagrado.

Univerzo sestavljajo fakultete, kolid`i in drugi organi. Upravljajo jo relativno majhna

cetralna uprava in oblastni ter nadzorni organi, ki so sestavljeni iz prete`no voljenih

predstavnikov fakultet in kolid`ev. Organizacija in postopki na univerzi so urejeni v {te-

vilnih pravilnikih univerze.

Univerza je avtonomna. Tudi kolid`i so avtonomni, imajo svojo lastnino in dohodke.

Njihove zadeve so urejene z njihovimi lastnimi pravilniki, v dolo~eni meri pa so vezani

tudi na pravilnike univerze. Kolid`ev je 31. Vsak {tudent univerze mora biti ~lan koli-

d`a. Kolid`i so neodvisni in se sami upravljajo (self governing), razmerje univerza - koli-

d`i je podobno razmerju zvezna dr`ava - federalne enote. Univerza kot centralna insti-

tucija dolo~a okvir u~nih na~rtov, vsebino {tudija, termine izpitov, podeljuje diplome in

zagotavlja sredstva za pou~evanje in {tudij v obliki knji`nic, laboratorijev, muzejev in

ra~unalni{kih centrov. Kolid`i opravljajo selekcijo med prijavljenimi kandidati, zago-

tavljajo nastanitev in celotno oskrbo {tudentov ter individualen in skupinski {tudij. [ol-

nine za {tudente, pla~ila za namestitev in oskrbo {tudentov ter subvencije dr`ave preje-

majo neposredno kolid`i.
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Danes na univerzi {tudira 15500 {tudentov, od tega 11000 dodiplomsko in 4500 podi-

plomsko. 15 % {tudentov je tujcev.

Univerza sama dolo~i pogoje za vpis. Zaradi visokega ugleda, ki ga v Zdru`enem kra-

ljestvu in v svetu u`iva univerza, je vpis zelo konkuren~en. Samo tretjina prijavljenih je

sprejetih, tujci imajo ponavadi `e opravljeno diplomo v njihovi dr`avi. Stro{ke {tudija

dr`avljani Zdru`enega kraljestva ponavadi pokrijejo s pomo~jo dr`avnih {tipendij in

posojil, tujci pa morajo dokazati, da so sposobni kriti tako stro{ke {olnine kot tudi

stro{ke namestitve in oskrbe.

Letni prihodek univerze zna{a okoli 250 milijonov funtov. Ta prihodek izvira iz {tevil-

nih javnih in zasebnih virov. Vklju~uje tudi subvencije vlade in dotacije gospodarskih

dru`b in dobrodelnih organizacij, namenjenih za raziskovanje. Poleg tega je bila leta

1989 ustanovljena posebna fondacija (Cambridge foundation), katere namen je zago-

tavljati denarna sredstva za dolgoro~ne na~rte univerze. Ima status dobrodelne ustano-

ve, zanjo pridobivajo denarna sredstva {tevilni ugledni ambasadorji, ki prihajajo iz in iz-

ven univerze. Ta fondacija je zagotovila univerzi sredstva za glavne projekte in nove na-

loge. Univerza ocenjuje, da bo v naslednjih desetih letih potrebovala najmanj 250 mili-

jonov funtov za izvr{itev za~etih razvojnih planov. Prihodki in odhodki univerze so

objavljeni vsako leto v letnem poro~ilu.

Univerza zelo tesno sodeluje z industrijo. Gospodarske dru`be sponzorirajo razisko-

valne projekte univerze in si na podlagi tega zagotovijo vse pravice intelektualne lastni-

ne, ki izvirajo iz sponzoriranih projektov. Leta 1971 je bil ustanovljen univerzitetni urad

za sodelovanje z industrijo (University Wolfson Industrial Liaison Office), ki skrbi za

promocijo sodelovanja med univerzo in industrijo in pomaga {tudentom in profesorjem

pri komercialnem izkori{~anju njihovih raziskovalnih dose`kov.

Organi univerze so naslednji:

• rektor (Chancellor): to je oseba, ki u`iva velik ugled v javnosti; voli ga senat; je for-

malni {ef univerze; danes je njegova glavna pristojnost podeljevanje ~astnih

doktoratov,

• prorektor (Vice-Chancellor): to je najvi{ji upravni delavec, ki ga imenuje svet za

dobo sedmih let; predseduje sejam sveta in splo{ne uprave fakultet in ima pomem-

bne ceremonialne obveznosti,

• univerzitetni upravni odbor (Regent House): to je kolektivno telo, ki ga sestavljajo

profesorji in upravni delavci univerze in kolid`ev in {teje okoli 3000 oseb; je temeljni

“zakonodajni” organ, kateremu morajo biti predlo`eni v soglasje vsi predlogi za

spremembe v postopku ali drugih aktivnosti,

• svet (Council): je najvi{ji izvr{ilni organ univerze; pristojen je za upravljanje univer-

ze, za na~rtovanje njenega dela, za upravljanje njenih sredstev, opravlja pogajanja z
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zunanjimi organi, ukvarja se s {tudentskimi zadevami, razen z vpisi in vsebino {tudij-

skih programov; odgovoren je tudi za financiranje in nadzor investicij ter za uprav-

ljanje lastnine; sestavljajo ga rektor in prorektor ter 19 voljenih ~lanov , med katerimi

so trije {tudentje,

• splo{na uprava fakultet (General Board of the Faculties): odgovorna je za program

pou~evanja in raziskovanja univerze; odgovorna je za vzdr`evanje stalne kakovosti

pou~evanja in raziskovanja, za imenovanje profesorjev, nadzira delo profesorjev;

• senat (Senate): v~asih je bil to najvi{ji organ univerze; danes ima le {e simboli~ne pri-

stojnosti, najpomembnej{a je izvolitev rektorja; sestavljajo ga vsi tisti, ki imajo magi-

sterij ali vi{jo izobrazbo.

3. Nem~ija4

3.1. Zakonodaja

3.1.1. Status

Visoko {olstvo je pravno urejeno v zveznem zakonu o okvirih visokega {olstva

(Hochschulrahmengesetz 1987) in v de`elni zakonih o visokem {olstvu (npr. Gesetz

über die Universitäten des Landes Nordheim Westfallen).

Zvezni zakon dolo~a, da so visoke {ole osebe javnega prava in hkrati dr`avne ustano-

ve. U`ivajo avtonomijo v okviru zakona. Sprejemajo statute, h katerim dajejo soglasje

de`ele. De`ele izvajajo pravni nadzor nad visokimi {olami.

V Nem~iji obstajajo tri vrste institucij visokega {olstva in sicer univerza (Universität),

institucije, ki so specializirane za posebna {tudijska podro~ja (pedago{ka visoka {ola,

glasbena visoka {ola, visoka {ola za umetnost) in strokovne visoke {ole

(Fachhochschulen).

3.1.2. Vpis

Na univerzo se lahko vpi{e vsak, ki je uspe{no zaklju~il trinajstletno osnovno in sred-

nje {olanje (4 leta osnovne {ole in 9 let gimnazije) in ki je opravil maturo. Obstajajo pa

dolo~ene izjeme od te splo{ne pravice do vpisa. Tako se kandidat lahko vpi{e na {tudij

glasbe in umetnosti {ele po uspe{no opravljenem sprejemnem izpitu. V tem primeru se-
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lekcijo kandidatov opravi centralna agencija za vpis (Zentralstelle für die Vergabe von

Studienplätzen).

Na visoko strokovno {olo se lahko opi{e vsak, ki je uspe{no zaklju~il dvanajstletno

osnovno in srednje {olanje (4 leta osnovne {ole, 6 let realke in 2 leti vi{je strokovne {o-

le). Poleg te obi~ajne poti se na visoko strokovno {olo lahko vpi{e vsak, ki je uspe{no

zaklju~il gimnazijo.

3.1.3. [tudentska organiziranost

V ve~ini de`el obstaja {tudentska organizacija (Studentenschaft), ki zastopa interese

{tudentov na vseh podro~jih, ki jih zadevajo. [tudentska organizacija je avtonomna.

Lahko pobira ~lanarino od {tudentov. Prora~unske in finan~ne posle {tudentske organi-

zacije nadzoruje de`elno ra~unsko sodi{~e.

Organi {tudentske organizacije so voljeni neposredno, na podlagi splo{ne in enake

volilne pravice. Volitve se obi~ajno opravijo skupaj z volitvami organov uprave visoko-

{olske organizacije. [tudentje, ki so izvoljeni v organe, niso vezani na noben navodila.

Njihove pravice in dol`nosti urejajo de`elni zakoni.

[tudentsko organizacijo predstavlja navzven splo{ni odbor {tudentov (Allgemeiner

Studentenausschuss).

Poleg tega so {tudentje vklju~eni v soodlo~anje preko organov uprave visoko{olskih

institucij . Glavni kolegialni organi visoko{olske institucije (veliki senat, senat, strokov-

ni sveti) so sestavljeni iz predstavnikov profesorjev, asistentov, ostalega osebja in

{tudentov.

3.2. Univerza Heidelberg (die Ruprecht-Karls-Universität)5

Univerza Heidelberg je najstarej{a univerza v Nem~iji. Po pra{ki in dunajski univerzi

je bila to tretja univerza, ki je nastala na ozemlju nekdanjega Svetega rimskega cesarstva

nem{ke narodnosti. Ustanovljena je bila leta 1386. Danes vklju~uje 16 fakultet. [tevilo

{tudentov ves ~as raste, v jubilejnem letu 1986 je bilo na to univerzo vpisanih 27 000

{tudentov.

Temeljne dolo~be o statusu, organizaciji in soodlo~anju {tudentov vsebuje zakon o

univerzi de`ele Baden - Württemberg iz leta 1995 (Gesetz über die Universitäten im

Lande Baden-Württemberg (Universitätsgesetz - UG)).
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Zakon dolo~a, da je univerza pravna oseba javnega prava in hkrati dr`avna ustanova.

U`iva avtonomijo v okviru zakona. Je samostojna v pou~evanju in raziskovanju.

Univerza se financira preko dr`avnega prora~una.

Organi univerze so naslednji:

• rektorat: sestavljajo ga rektor, trije prorektorji in upravnik (Kanzler); vodi in zastopa

univerzo ter je pristojen za vse zadeve, ki niso v pristojnosti drugih organov;

• veliki senat: sestavljajo ga 5 ~lanov rektorata, 15 dekanov posameznih fakultet in 42

voljenih ~lanov, med katerimi je 7 {tudentov; volilno pravico imajo vsi profesorji,

{tudentje, raziskovalci in ostalo osebje univerze; sprejema statut univerze, voli rek-

torja in prorektorje ter sprejema letno poro~ilo;

• senat: sestavljajo ga 5 ~lanov rektorata, 15 dekanov in 18 voljenih ~lanov, med kate-

rimi so 3 {tudentje; volilno pravico imajo vsi profesorji, {tudentje, raziskovalci in os-

talo osebje univerze; sprejema {tudijske programe, {tudijske na~rte itd.

• upravni svet: voli ga senat; svetuje rektorju v vseh pomembnih vpra{anjih, ki zade-

vajo univerzo, izdela predlog prora~una, odlo~a o premo`enju univerze, na~rtuje

gradnje v okviru univerze itd.

[tudentje sodelujejo pri upravljanju univerze na razli~ne na~ine. Kot prvo sodelujejo

pri sprejemanju odlo~itev glede strokovnih zadev in sicer preko ~lanstva v fakultetnem

svetu (Fakultätsrat) in v skupnosti {tudentov stroke (Fachschaft). Fakultetni svet je pri-

stojen za odlo~anje o vseh zadevah fakultete, ki zadevajo {tudij in raziskovanje in ki

niso z zakonom oz. statutom univerze izrecno pridr`ane dekanu. Fachschaft je odbor

fakultetnega sveta, ki ga se sestavljajo izklju~no {tudentje. Ta odbor odlo~a o {tudijskih

zadevah {tudentov na nivoju fakultete. Iz teh odborov vseh fakultet se oblikuje strokov-

ni svet {tudentov (Fachschaftsrat), katerega ~lani so tudi vsi {tudentje - ~lani fakultetnih

svetov in {tudentje - ~lani splo{nega odbora {tudentov (Allgemeiner Studierende-

nausschuss). Strokovni svet {tudentov obravnava vse {tudijske zadeve, ki presegajo

nivo fakultete, in svetuje splo{nemu odboru {tudentov o vseh zadevah iz njegove

pristojnosti.

Kot `e omenjeno, imajo {tudentje svoje predstavnike v velikem senatu in v senatu

univerze in tako v okviru teh organov soodlo~ajo o vseh politi~nih zadevah univerze.

Poleg tega obstaja na ravni univerze splo{ni odbor {tudentov (Allgemeiner Studieren-

denausschuss), ki ga sestavlja 17 {tudentov. To je poseben odbor velikega senata, ki

soodlo~a o socialnih zahtevah {tudentov, o zahtevah invalidnih {tudentov in zastopa

interese {tudentov na podro~ju {porta, glasbe itd. Poleg tega obravnava {tudijske zade-

ve {tudentov, ki presegajo nivo fakultete, in pospe{uje sodelovanje {tudentov na regio-
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nalnem in mednarodnem nivoju. Vsi sklepi odbora se po{ljejo strokovnemu svetu

{tudentov.

Nadzor nad splo{nim odborom {tudentov in strokovnim svetom {tudentov opravlja

rektor, nadzor nad odborom {tudentov na fakulteti pa dekan. Rektor oz. dekan morata

predvsem grajati protipravne sklepe teh organov in prepre~evati ostala protipravna

dejanja.

Na univerzi obstaja 74 razli~nih {tudijskih programov. Na ve~ kot dveh tretjinah {tu-

dijskih programov je vpis prost, kar pomeni, da nem{ki dr`avljan, ki izpolnjuje pogoje

glede izobrazbe, lahko vpi{e {tudij na tem programu brez predhodne pro{nje za spre-

jem. Pri {tudijskih programih, pri katerih je vpis omejen, obstajata dva kriterija za izbiro,

in sicer povpre~na ocena, dose`ena na maturi, in dol`ina ~asa od prijave na {tudij. Na

podlagi teh dveh kriterijev se oblikujeta dve listi - 60% prostih mest pripada listi, obliko-

vani na podlagi povpre~ne ocene na maturi, 40% pa listi, oblikovani na podlagi dol`ine

~asa od prijave na {tudij. Posebni izbirni postopek pa se izvede pri tistih {tudijskih pro-

gramih, kjer na ravni dr`ave obstaja pomanjkanje {tudijskih mest (zlasti pravo, psiholo-

gija, farmacija itd.). Za ta postopek je zna~ilno, da obstojajo t.i. “de`elne kvote”, kar po-

meni, da vsaki zvezni de`eli pripada dolo~eno {tevilo {tudijskih mest.

4. Nizozemska6

4.1. Zakonodaja

4.1.1. Status

Temeljne statusne dolo~be, ki urejajo visoko {olstvo, vsebuje zakon o visokem {ols-

tvu in raziskovanju (Higher Education and Research Act 1992).

Visoko{olski instituciji sta dve - t.j. univerza, ki zagotavlja akademsko izobrazbo, in

visoka {ola, ki zagotavlja visoko strokovno izobrazbo. Zakon obema institucijama daje

avtonomijo, pravice vlade na podro~ju visokega {olstva so omejene. Avtonomija pome-

ni, da univerza in visoka {ola sami odlo~ata o {tudijskih programih, ki jih bosta izvajali.

Vsak visoko{olski program mora biti registriran v posebnem javnem registru. Pred regi-

stracijo mora biti program predlo`en v presojo centralnemu svetovalnemu odboru. Na

podlagi poro~ila odbora lahko minister za {olstvo in znanost zadr`i pravne posledice, ki

izhajajo iz registracije, ~e niso izpolnjeni pogoji glede kakovosti.
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4.1.2. Financiranje

Na Nizozemskem obstaja zasebno in javno visoko {olstvo. Ve~ina univerz je javnih

(10 od 13), ve~ina visokih {ol pa je zasebnih (58 od 63). Zasebno {olstvo se pod dolo~e-

nimi pogoji financira na enak na~in kot javno, kar je v skladu z ustavo. V skladu z zako-

nom se vse visoko{olske institucije v celoti financirajo preko prora~una. Praksa pa ka-

`e, da univerze okoli 20% svojih prihodkov zaslu`ijo preko pogodbenih aktivnosti.

Tudi visoke {ole vstopajo na trg, saj je vse bolj jasno, da si Nizozemska ne more ve~ dol-

go privo{~iti tak{nega obsega visoko{olskega izobra`evanja, kot si ga je v 70. in 80. le-

tih. V zadnjih desetletjih je opazna te`nja, da finan~en prispevek {tudentov k {tudiju v

visokem {olstvu bistveno nara{~a. Poleg tega je visoko{olskim institucijam v prid, da

imajo zaradi vedno ve~je finan~ne neodvisnosti od dr`ave ve~ svobode pri izpolnjeva-

nju svojih glavnih nalog. Zaradi potreb po zmanj{anju prora~unskih sredstev, namenje-

nih za visoko {olstvo in {tudente, je vlada v letu 1994 sprejela na~rt za temeljito reformo

nizozemskega visokega {olstva.

4.1.3. Pravice {tudentov

Dolo~ene pravice {tudentov, ki zadevajo predvsem njihov finan~ni polo`aj, ureja za-

kon {tudentskih {tipendijah in posojilih (Student Grant and Loan Act 1986). Ta zakon

daje vsakemu {tudentu pravico do dr`avne {tipendije in posojila, ki lahko traja najdalj

pet let, po preteku tega ~asa pa ima pravico do dr`avnega posojila za nadaljnji dve leti.

V zadnjih letih vi{ina {tipendij in posojil zelo upada, ker se zmanj{ujejo za to namenjena

prora~unska sredstva.

4.1.4. Vpis in nadaljevanje {tudija

Vpis na univerzo oz. visoko {olo je prost, kar pomeni, da se lahko vsakdo, ki izpolnju-

je pogoje glede izobrazbe, vpi{e na {tudij. Minister pa lahko omeji vpis, ~e so vse razpo-

lo`ljive kapacitete na posamezni univerzi oz. visoki {oli zasedene. Zasebna visoko{ol-

ska institucija lahko zavrne vpis posameznega kandidata, ~e obstajajo utemeljeni razlo-

gi za to, da bo kandidat zlorabil vpis za spodkopavanje {tudija.

Eno leto po vpisu uprava univerze oz. visoke {ole svetuje {tudentu, ali naj nadaljuje

{tudij na izbranem {tudijskem programu ali pa naj izbere drugega. Uprava lahko odlo~i,

da {tudent ne sme nadaljevati s {tudijem, ~e {e ni zaklju~il prvega letnika in ~e zaradi

slabih rezultatov ni primeren za {tudij na izbranem {tudijskem programu
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4.2. Univerza Amsterdam7

Univerza Amsterdam je ena najve~jih vsestranskih univerz v Evropi. Ustanovljena je

bila leta 1632. Na Nizozemskem in tudi v Evropi u`iva visok ugled, njeni profesorji in

{tudentje so dobitniki 7 Nobelovih nagrad. Vanjo je vklju~enih 13 fakultet.

Na univerzi {tudira okoli 22000 {tudentov, od tega okoli 10500 deklet in 11500 fantov.

[tudirajo na 70 razli~nih {tudijskih programih. Poleg tega univerza dela na {tevilnih vi-

sokokvalitetnih raziskovalnih programih. Ima mo~an mednarodni program in nudi {te-

vilne te~aje v angle{~ini. Tako na njej {tudira tudi preko 1000 tujih {tudentov.

Prihodki univerze v letu 1996 so zna{ali 799 milijonov guldnov. Izvirajo iz treh glavnih

virov in sicer iz subvencij vlade (72 %), {olnin {tudentov (7 %), raziskovalnih pogodb z

industrijo (11 %) in ostalih (10 %). Izdatki univerze istega leta so zna{ali 797 milijonov

guldnov, od tega je bilo 58 % izdatkov porabljenih za pla~e in stro{ke uslu`bencev.

[tudij stane okoli 15000 guldnov, za najbolj{e {tudente so na voljo {tipendije, ki jih

daje univerza.

Vsaka fakulteta ima svojo {tudentsko organizacijo. Delujejo na razli~nih podro~jih:

interesi {tudentov, organizacija strokovnih ekskurzij, socialne dejavnosti, popusti pri

nakupu knjig itd. Pogosto igrajo pomembno vlogo v razli~nih odborih fakultet. Poleg

tega se {tudentje zdru`ujejo v {tudentske sindikate, ki zastopajo njihove interese. Po-

sebne {tudentske organizacije pa skrbijo za interese tujih {tudentov (npr. Multicultural

Student Center).

V okviru univerze so organizirane {tevilne slu`be, ki nudijo {tudentom razli~ne stori-

tve (zdravni{ka in zobozdravni{ka slu`ba, svetovalna slu`ba za re{evanje problemov v

zvezi s {tudijem, psiholo{ka slu`ba, pastoralna slu`ba itd.). Univerza ima svetovalni

center za kariero (Career Advice Center), ki svetuje {tudentom in diplomirancem na po-

dro~ju njihove kariere, spodbuja profesionalizem zaposlenih in odpira univerzo za de-

lodajalce. Nudi informacije o gospodarskih dru`bah, o raziskavah trga delovne sile, o

prostih delovnih mestih itd. [tudentom nudi dostop do baze podatkov Eures (Euro-

pean Employment Service), ki vsebuje podatke o mo`nostih zaposlovanja v Evropski

uniji.
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5. Univerzitetni izobra`evalni sistem v ZDA

5.1. [tudijsko okolje

[tudijski, raziskovalni, {portno kulturni in rekreacijski kompleks v katerega je pravi-

loma strnjena univerza se imenuje kampus. Pogosto se nahaja izven mestnega sredi{~a.

Vsaka univerza ima tudi svoje {tudentske domove, katerih kvaliteta je odvisna pred-

vsem od razvr{~anja in na~ina financiranja. Kolid`i so ustanove, ki lahko pokrivajo le

nekaj smeri {tudija npr. dru`boslovje ali naravoslovje. Praviloma nimajo magistrskega

in doktorskega {tudija, pa~ pa izjemen poudarek na pedago{kem delu s {tudenti. Lahko

bi rekli, da gre za nekak{no pripravo za univerzitetni, magistrski in doktorski {tudij. Re-

`im oz. merila {tudija se za~nejo zaostrovati na podiplomski ravni, za ZDA nasploh ve-

lja, da se pravi {tudij za~ne {ele po diplomi.

5.2. Re`im {tudija

S tem, ko je {tudent sprejet na ustanovo, {e ni avtomati~no vklju~en kot slu{atelj posa-

meznih predmetov. Izbira predmetov, ki jih bo vpisal (register), je dolo~ena ob posve-

tovanju z njegovim akademskim svetovalcem mentorjem. V ni`jih letnikih je ve~ pou-

darka na predavanjih, v vi{jih pa na samostojnem delu. Posebnost ameri{kega {tudija so

kreditne to~ke (credits), s katerimi je ovrednoten vsak predmet. [tudent mora zbrati do-

lo~eno {tevilo kreditnih to~k iz vpisanih predmetov. Povpre~na dose`ena ocena {tudija

je zelo pomembna. Ponavljanja izpitov in rokov ni. Administracija univerze dolo~i samo

en izpitni rok za predmet po koncu predavanj. Izpiti celega letnika se tako zvrstijo v ne-

kaj dnevih. Kdor izpita takrat ne opravi, izgubi predmet. Tega pa lahko vpi{e in poslu{a

naslednje leto. Vendar pa selektivnost ni posebej velika. Za prvo diplomo (bachelors

degree) ne pi{ejo naloge, temve~ jo opravijo z ustreznimi izpiti.

Magistrski {tudij (masters degree) se pribli`uje na{emu, le da je v Ameriki povezanost

{tudentov z ustanovo mnogo ve~ja. V ve~ini primerov je to redni {tudij in ne {tudij ob

delu kot pri nas. To omogo~a veliko {tevilo raznih {tipendij in posojil, ki jih dobijo {tu-

denti, pa tudi dejstvo, da se {tudij v Ameriki vse bolj podalj{uje. Tudi doktorski {tudij ni

omejen le na pisanje naloge, temve~ je podoben rednemu {tudiju. Predavanja in izpiti

trajajo nekaj let, nato pa sledita priprava in zagovor tez za doktorsko nalogo. Za ozra~je

na predavanjih sta zna~ilna neformalnost obna{anja in pristnost odnosov med {tudenti

in profesorji. Za vsak univerzitetni {tudij je potrebno pla~ati - vi{ina sredstev je odvisna

od tega, ali je ustanova dr`avna ali zasebna.

158



5.3. Zakonska ureditev, financiranje in upravljanje

Zakonsko urejanje izobra`evanja je prepu{~eno posameznim ameri{kim dr`avam.

Zato sta izobra`evalni sistem in proces mo~no decentralizirana. Vsaka od dr`av je razvi-

la svoj sistem javnega {olstva in ureditve zasebnega {olstva. Vendar zvezna dr`ava ni os-

tala povsem nevtralna. @e v preteklosti je vlada financirala ob{iren projekt primerjalnih

{tudij, dala pobudo za posebne izobra`evalne programe za prizadete ter za nadarjene

u~ence itd. Kljub decentraliziranosti {olske zakonodaje, nadzora upravljanja in financi-

ranja, pa na nekaterih podro~jih obstaja visoka stopnja poenotenosti. Primer za to so

u~beniki, ki jih velike korporacije izdajajo na ozemlju celotne zvezne dr`ave.

Zvezna vlada tako poleg tega, da prispeva del sredstev za financiranje, oblikuje tudi stra-

te{ke razvojne usmeritve izobra`evalnega sistema. Ameri{ki kongres ima ustavna poobla-

stila za alokacijo izobra`evalnega denarja, nima pa neposrednega nadzora nad izobra`e-

valnim procesom. Formalno je na zvezni vladni ravni za izobra`evanje odgovoren Oddelek

za izobra`evanje (Department of Education). Najve~ zveznega denarja gre za finan~no po-

mo~ {tudentom na univerzi ({olnine, stro{ki bivanja), financiranje brezpla~ne osnovne in

srednje {ole, ter izobra`evanje prizadetih oseb. Ker so posamezne dr`ave odgovorne za

svoj izobra`evalni sistem, ima vsaka tudi svojo agencijo za izobra`evanje. Njena zakonoda-

ja pokriva tako javno kot zasebno {olstvo in dolo~a izobra`evalno politiko.

Javni kolid`i in univerze dobivajo denar od posamezne dr`ave, okro`ja mestne upra-

ve in predstavniki teh ravni sodelujejo pri upravljanju {ole. Imenujejo eno tretjino zaup-

nikov ustanove (Board of Trustees), ki je lastni{ko upravljalsko telo ustanove. Tudi za-

sebne univerze in kolid`i lahko dobivajo denar od dr`ave, vendar praviloma v precej

manj{ih odstotkih njihovega prora~una in za povsem dolo~ene programe izobra`eva-

nja. Zasebne {ole v svetu zaupnikov nimajo dr`avnih (vladnih predstavnikov) in jih

upravljajo bogati posamezniki, skupine, verske in druge organizacije. Vsaka univerza

ali kolid` ima pravico sama dolo~ati vstopne pogoje in vi{ino {olnine, vse izobra`eval-

ne ustanove pa morajo biti akreditirane. To pomeni, da jih morajo priznati akreditivni

organi, ki niso povezani z zvezno vlado.

6. Univerza California - Berkeley

6.1. Status in financiranje

Univerza California je eno najve~jih in najbolj znanih svetovnih univerzitetnih sredi{~.

Ustanovljena je bila leta 1868. Berkeley, ki je bil ustanovljen leta 1873 pa je najstarej{i

med njenimi kampusi. Celotna Univerza California je znana po zelo strogih vpisnih me-
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rilih saj pobira le “ smetano ” kalifornijskih srednjih {ol. Vsi manj uspe{ni so `e na za~et-

ku brez mo`nosti za vpis. Ve~ina njenih {tudentov (preko 90%) prihaja iz Kalifornije,

ostali pa iz drugih ameri{kih dr`av in okoli sto drugih dr`av vsega sveta.

Univerza California je javno oz. dr`avno financirana kar pomeni, da so stro{ki {olanja

precej manj{i kot na zasebnih univerzah, kjer lahko zna{ajo tudi do 30.000 dolarjev let-

no. Struktura stro{kov dodiplomskega {tudija za {tudenta v kampusu v letu 1989/90 je

zna{ala 8.320 dolarjev, za tiste zunaj dr`ave Kalifornija pa {e 5.799 dolarjev ve~. Tu so

bili v{teti {olnina, soba in prehrana, knjige in druge potreb{~ine, osebni stro{ki in pre-

voz. Zaradi precej{njih stro{kov {olanja, ima kalifornijska univerza razvit obse`en pro-

gram finan~ne pomo~i {tudentom (razli~ne {tipendije, posojila, skladi). Dr`avne uni-

verze i{~ejo znatno podporo tudi pri zasebnih virih, medtem ko privatne ra~unajo tudi

na dr`avna sredstva. Univerza California (in njen kampus Berkeley) ve~ kot polovico

sredstev dobi od dr`ave preko davkov, raziskovalno delo pa je prete`no financirano

preko raznih fondacij. K temu lahko pri{tejemo {e znatna sredstva (darila) privatnikov

in zasebnih dru`b. Privatne univerze so pri aplikacijah za raziskovalne projekte v po-

vsem enakovrednem polo`aju glede na vlogo dr`ave. Ve~ina najkvalitetnej{ih univerz v

ZDA je zasebnih, Berkeley pa jim je kot najbolj{a dr`avna {ola enakovreden. Slovi kot

najbolj “uravnote`ena vrhunska ameri{ka univerza”.

6.2. Organiziranost

Upravljanje univerze je regulirano z dr`avno in ne z zvezno ustavo. Vrhovni organ je

Svet regentov, ki ga sestavljajo ~lani po funkciji, med njimi tudi guverner dr`ave in nje-

gov pomo~nik, ter ~lani, ki jih imenuje guverner. Svet regentov imenuje predsednik

univerze. Na priporo~ilo Sveta regentov pa predsednik univerze imenuje uradnike, di-

rektorje glavnih laboratorijev, provoste in dekane, ki upravljajo posamezne kampuse in

druge univezitetne oddelke v kampusih. Akademske zadeve razre{uje Akademski se-

nat, sestavljen iz predstavnikov profesorjev in administracije, ki jih prav tako delegira

svet regentov. Akademski senat oblikuje akademsko politiko za celotno univerzo, do-

lo~a pogoje za vstop in podeljevanje diplom razli~nih stopenj. Nadzira pouk, dejavnost

profesorjev ter daje priporo~ila univerzitetni administraciji o imenovanju in promociji

profesorjev in potrjevanju prora~unov.

6.3. Vpis

Vpisni pogoji so {e do pred nekaj leti vklju~evali poleg uspeha na srednji {oli (abso-

lutne ocene in relativen plasma - med so{olci ) tudi etni~no pripadnost. [lo je za kvote
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temnopolte manj{ine in drugih podpriviligiranih plasti. Sprejem na univerzo je dokon-

~en {ele po pla~ilu {olnine. Zelo nadarjeni {tudenti v ve~ini pridejo do {tipendij. Pogoj

za nadaljevanje {tudija je pozitivna ocena vseh obveznih predmetov in zadosten izkupi-

~ek to~k (credits) pri izbirnih. Ocene temelje na sprotnem preverjanju (homeworks,

tests) in zaklju~nem izpitu. Slednji je v istem tednu konec semestra za vse predmete, po-

pravnih izpitov ni. Prakti~no vse preverjanje je pisno in anonimno. [tudent se na test ne

podpi{e, ampak poda {tevilko.

[tudentski predstavniki imajo prete`no posvetovalni vpliv in pomagajo posredovati

`elje {tudentov vodstvu univerze. To potem odlo~i ob upo{tevanju vseh dejstev a po

svoji presoji. Vodstvo univerze je odgovorno dr`avi. [tudenti `e leta zahtevajo ve~je

pravice npr. pri pla~evanju za pedago{ko delo (teaching assistants), status uslu`bencev,

besedo pri upravljanju itd. Kljub ve~letnemu trudu s pomo~jo voljenih predstavnikov,

stavk in demonstracij {e niso blizu uspeha. Razvidno je, da so pristojnosti predstavni-

kov {tudentov pri upravnih zadevah simboli~ne. Kljub temu univerza rada prisluhne

njihovim idejam za izbolj{anje in posodobitev pouka. Tudi individualno lahko {tudenti

vplivajo na profesorje saj je distanca manj{a kot pri nas.

III. ZAKLJU^EK

Kraj{i pregled zakonskih ureditev visokega {olstva v evropskih dr`avah nam ka`e

precej{nje razlike v sistemih in konceptih, ki so rezultat razli~no dolgih tradicij ter rela-

tivnih razlik in prekinitev v teh tradicijah. Te zakonske ureditve opredeljujejo ustanav-

ljanje in status univerz in drugih visoko{olskih institucij, temeljna vpra{anja financira-

nja, uprave in organov, organizacije, pogosto tudi volitve, visoko{olski {tudij, progra-

me, vpis, u~itelje in {tudente. V starej{ih zakonskih ureditvah je pogosto urejen tudi

nadzor nad opravljanjem dejavnosti, medtem ko novej{e zakonodaje npr. Velike Brita-

nije, Francije, Nizozemske in Mad`arske preko posebnih teles - svetov, urejajo zagotav-

ljanje enotnega nacionalnega sistema visokega {olstva, za spremljanje kvalitete pa po-

sebej zavezujejo visoko{olske institucije v okviru njihove avtonomije.

V dr`avah kot so npr. Avstrija, Nem~ija in Norve{ka, so zakonske ureditve zelo po-

drobne.Vsebujejo namre~ raz~lenjene opredelitve ustanavljanja, statusa, organizacije,

upravljanja, ~lenitve fakultet in in{titutov, volitve rektorja in dekanov, dolo~anja njiho-

vega namestni{tva, imenovanja univerzitetnih u~iteljev in sodelavcev, {tudija, izpitov,

pravic in obveznosti {tudentov itd. Skoraj vse zakonske ureditve - tudi nove ureditve v

dr`avah srednje in vzhodne Evrope - posegajo na razli~ne na~ine tudi na podro~je za-

sebnih univerz in drugih visoko{olskih institucij. Prakti~no vsi evropski visoko{olski si-
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stemi razlikujejo med univerzitetnim in neunivezitetnim visoko{olskim izobra`evanjem

npr. univerze in Fachhochschule v Nem~iji, univerze in Grandes Ecoles v Franciji, uni-

verze in Hogeschollen na Nizozemskem itd. To se upo{teva tudi v zakonski ureditvi po-

dro~ja, praviloma tako, da razlikovanje med univerzitetnimi in neuniverzitetnimi insti-

tucijami upo{tevajo pri opredeljevanju statusa, notranje regulacije, pogojev za vpis {tu-

dentov, financiranja itd.

Zaradi poenotenja nacionalnih in mednarodnih standardov, posebnosti v urejanju

razmerja med dr`avo in visoko{olskimi institucijami, odprtosti univerz do potreb

dru`be itd., zmeraj ve~ sistemov vklju~uje posebna “buffer” telesa (svete) z dolo~enimi

zakonskimi pooblastili. Sem spadajo usklajevalne in svetovalne funkcije, najve~krat pa

tudi t.i. akreditacijska funkcija (npr. Anglija, Francija, Nizozemska, Mad`arska, ^e{ka,

Slova{ka, Bolgarija itd.). Dr`ave, ki tak{nih teles {e nimajo, praviloma bolj podrobno re-

gulirajo podro~je in pu{~ajo ve~ pristojnosti posameznim vladnim resorjem ( npr. Av-

strija, Nem~ija, Italija itd.).
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Ohranjanje nacionalne identitete znotraj

Evropske unije*

Geslo: Kulturni pluralizem; Nacionalna neodvisnost

I. UVOD

Spo{tovanje nacionalnih in regionalnih razli~nosti in ohranjanje kultur dr`av ~lanic

Evropske unije je omenjena nadnacionalna skupnost dr`av zapisala v svoje temeljne

dokumente. V 128. ~lenu pogodbe o Evropski skupnosti, ki je pri~ela veljati 1993. leta,

je uzakonila ne le zavedanje o kulturni razli~nosti in bogastvu, temve~ tudi vzpostavila

temelje za posege skupnosti na tem podro~ju. “Skupnost prispeva k razcvetu kultur

dr`av ~lanic, pri ~emer spo{tuje njihovo nacionalno in regionalno raznolikost ter isto~a-

sno postavlja v ospredje skupno kulturno dedi{~ino.”1 Na tej podlagi so `e bile izpelja-

ne izobra`evalne in druge aktivnosti, ki so prispevale k pove~anju vedenja o razli~nih

kulturah in o skupni kulturni dedi{~ini, ki jo imajo evropski narodi in k sodelovanju

dr`av ~lanic za ohranitev nacionalnih kulturnih zna~ilnosti in za krepitev zavesti o pri-

padnosti skupni kulturni dedi{~ini. Dolo~ilo 128. ~lena pogodbe o Evropski skupnosti

tudi zahteva od dr`av in od organov Evropske unije, da pri vseh svojih aktivnostih in

ukrepih upo{tevajo tudi skrb za ohranitev kulturne razli~nosti in skupnih zna~ilnosti.

Komisija je na podlagi 128. ~lena pogodbe predlagala tri akcijske programe na po-

dro~ju kulture (program Kaleidoscope za promocijo umetni{kih in kulturnih aktivnosti,

Ariane - program, namenjen knjigam in branju ter Rapha, ki zadeva kulturno

dedi{~ino).

Slovenija je kot temeljno usmeritev v svoj program za prevzem pravnega reda EU za-

pisala skrb za ohranjanje kulturne identitete Slovenije in skrb za ohranjanje slovenskega

jezika. Eno od klju~nih pogajalskih izhodi{~ Republike Slovenije na podro~ju kulture je

zahteva, da postane z dnem pridru`itve sloven{~ina eden od uradnih jezikov EU, v skla-
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du z na~eli ohranjanja kulturne identitete, enakopravnosti evropskih kultur, kulturne

avtonomije narodov ter na~ela enakopravnosti dr`av ~lanic.

Tudi Evropska unija se zaveda pomena, ki ga Slovenija pripisuje polo`aju slovenske-

ga jezika, {e zlasti kot enega od mo`nih uradnih jezikov Evropske unije in je to zapisala

v skupnih stali{~ih EU na konferenci o pristopu Slovenije k EU.

V raziskovalnem sektorju smo na `eljo naro~nika zbrali odlomke iz najpomembnej{ih

dokumentov Evropske unije, ki dolo~ajo pomen kulture, jezika in nacionalne identitete

ter odlomke iz nekaterih dokumentov slovenske dr`ave, ki opredeljujejo uradni odnos

do polo`aja slovenske kulture, slovenskega jezika in ohranjanja slovenske narodne

identitete. Originalni tekst naloge vsebuje tudi odlomke iz razprav nekaterih slovenskih

intelektualcev, ki so pisali na omenjene teme, ki pa v tem prispevku niso prikazani, so

pa navedeni med viri in literaturo.

II. OHRANJANJE NACIONALNE IDENTITETE ZNOTRAJ
EVROPSKE UNIJE

1. Pogajalsko izhodi{~e za podro~je 20 -Kulturna in
audiovizuelna politika2

1. V skladu z obstoje~o pravno ureditvijo EU in v skladu z njeno prakso bo Republika

Slovenija dosledno vztrajala pri svoji zahtevi, da slovenski jezik postane eden od

uradnih jezikov Evropske unije. Republika Slovenija pri~akuje enakopravno obrav-

navo slovenskega jezika v dru`bi drugih uradnih jezikov Evropske unije, {e zlasti pa

obojestransko skrb za nadaljnji razvoj slovenskega jezika.

Eno od klju~nih pogajalskih izhodi{~ Republike Slovenije na podro~ju kulture je zah-

teva, da postane z dnem pridru`itve sloven{~ina eden od uradnih jezikov EU v skladu z

na~eli ohranjanja kulturne identitete, enakopravnosti evropskih kultur, kulturne avto-

nomije narodov ter na~ela enakopravnosti dr`av ~lanic. Jezik je povezan z vsemi po-

dro~ji in dejavnostmi, v prvi vrsti na ravni prevzemanja pravnega reda in posledi~nega

prenosa pravne in sicer{nje terminologije v slovensko kulturno okolje. V prehodnem
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obdobju oziroma v ~asu pogajanj mora biti zagotovljena mo`nost sinhronega prevaja-

nja iz sloven{~ine v angle{~ino in obratno.

V obdobju pred osamosvojitvijo je sloven{~ina v skupini jezikov drugih narodov te-

danje Jugoslavije u`ivala formalno enakopraven polo`aj. Z vstopom Republike Slove-

nije v organizacijsko formacijo evropskih narodov se polo`aj sloven{~ine – v primerjavi

z dose`enim zgodovinskim stanjem v polpreteklem obdobju – ne bi smel poslab{ati.

Slovenija pri~akuje enakopravno obravnavo sloven{~ine v dru`bi evropskih jezikov.

Ta vsebuje odprto mo`nost pisnega in ustnega komuniciranja pred organi EU v slo-

ven{~ini, ki bo omogo~eno z ustrezno prevajalsko slu`bo, poobla{~eno tudi za izdela-

vo uradnih prevodov pravnih aktov in drugih dokumentov.

2. Republika Slovenija prevzema obveznost nediskriminatornega dolo~anja pogojev

za izvajanje storitev in za dodeljevanje pravice ustanavljanja osebam, katerih dejav-

nost je kulturna produkcija, distribucija in posredovanje kulturnih vrednot, s tem da

bo uveljavila nove zakonske dolo~be, s katerimi bodo na nediskriminatoren na~in

dolo~eni posebni pogoji za izvr{evanje omenjenih pravic s strani oseb iz drugih dr-

`av ~lanic Evropske unije.

Republika Slovenija bo uredila prost pretok predmetov kulturne dedi{~ine do pol-

nopravnega ~lanstva v Evropski uniji.

3. Republika Slovenija bo sprejela ustrezno zakonodajo za podro~je kvot evropskih

del in del neodvisnih producentov v RTV programih na avdiovizualnem podro~ju

pred vklju~itvijo v EU, vendar zahteva prehodno obdobje dveh let od dneva vklju~i-

tve v Evropsko unijo, po izteku katerega bodo za~ele veljati dolo~be o kvotah.

2. Konferenca o pristopu k EU - Slovenija - Skupno stali{~e
Evropske unije3

EU se zaveda pomena, ki ga Slovenija pripisuje polo`aju slovenskega jezika, {e zlasti

kot enega od mo`nih uradnih jezikov Evropske unije. EU prav tako ugotavlja zaskrblje-

nost Slovenije, da pristop k EU ne bi poslab{al kakovosti in obsega rabe slovenskega je-

zika na kulturnem podro~ju. Vendar pa bi EU `elela spomniti slovensko stran na to, da

je podpora kulturni in jezikovni raznolikosti predvidena v 128. ~lenu Pogodbe o Evrop-

ski skupnosti.
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3. Pogodba o Evropski skupnosti 4

128. ~len

1. Skupnost prispeva k razcvetu kultur dr`av ~lanic, pri ~emer spo{tuje njihovo nacio-

nalno in regionalno raznolikost ter isto~asno postavlja v ospredje skupno kulturno

dedi{~ino.

2. Dejavnost skupnosti je usmerjena k spodbujanju sodelovanja med dr`avami ~lanica-

mi, po potrebi pa njihovo dejavnost podpira in dopolnjuje na naslednjih podro~jih:

• izbolj{anje poznavanja in {irjenje kulture in zgodovine evropskih narodov,

• ohranitev in varstvo kulturne dedi{~ine evropskega pomena,

• negospodarska kulturna izmenjava,

• umetni{ko in knji`evno ustvarjanje, vklju~no z audiovizualnim podro~jem.

3. Skupnost in dr`ave ~lanice podpirajo sodelovanje na podro~ju kulture s tretjimi dr-

`avami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami, zlasti s Svetom Evrope.

4. Pri svojem delovanju, ki je predmet ostalih dolo~b te pogodbe, upo{teva skupnost

tudi kulturne vidike.

5. Da bi prispeval k doseganju ciljev, navedenih v tem ~lenu, sprejme Svet

• v skladu s postopkom ~lena 189b in po posvetovanju z Odborom regij spodbuje-

valne ukrepe, ki izklju~ujejo kakr{nokoli usklajevanje zakonov in predpisov dr-

`av ~lanic; Svet sklepa soglasno pri vseh postopkih ~lena 189b;

• soglasno priporo~ila na predlog Komisije.

4. Dr`avni program za prevzem pravnega reda EU do konca
leta 20025

Cilji in naloge:

Zagotoviti varstvo in razvoj premi~ne in nepremi~ne kulturne dedi{~ine. Za to je treba

zakonsko opredeliti pojem nacionalnega kulturnega bogastva. V zvezi s prostim preto-

kom predmetov kulturne dedi{~ine prek meja je treba zagotoviti posebno zakonsko za-

varovanje tistih predmetov, ki sodijo v sklop nacionalnega bogastva in poseben var-

stveni re`im v zvezi s pretokom teh predmetov. Glede prostega pretoka kapitala, name-
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njenega za nakup nepremi~nega kulturnega bogastva, bo treba vzpostaviti tako pose-

ben re`im varstva premo`enjsko-pravnih interesov Republike Slovenije oz. lokalnih

skupnosti kakor tudi pravico javnosti do dostopa do tega bogastva, ne glede na njegovo

lastni{tvo.

Skrbeti za ohranjanje kulturne identitete in slovenskega jezika. V ta namen je treba

vztrajati pri obravnavanju slovenskega jezika kot enega uradnih jezikov v okviru EU. S

politi~nimi ukrepi bo treba zagotoviti pogoje za ustvarjanje, posredovanje in dostop-

nost kulturnih vrednot, ki sodijo v sklop slovenske kulturne dedi{~ine. (Dr`avni pro-

gram, stran 303).

5. Evropski sporazum o pridru`itvi in kulturno sodelovanje6

99. ~len:

Pogodbenice se obvezujejo, da bodo spodbujale kulturno sodelovanje. ^e je to pri-

merno, se lahko programi kulturnega sodelovanja skupnosti ali taki programi ene ali

ve~ dr`av ~lanic raz{irijo {e na Slovenijo in razvijejo tudi druge dejavnosti, zanimive za

obe strani.

Tako sodelovanje lahko vklju~uje zlasti:

• knji`ne prevode,

• netr`no izmenjavo umetni{kih del in umetnikov,

• ohranjanje in obnovo spomenikov in drugih znamenitosti (arhitekturne in kulturne

dedi{~ine),

• usposabljanje oseb, ki delajo na podro~ju kulture,

• organizacijo evropsko usmerjenih kulturnih prireditev,

• {irjenje informacij o pomembnih kulturnih delih.

Pogodbenice lahko sodelujejo z namenom spodbujati avdiovizualno industrijo v

Evropi. [e zlasti slovenski avdiovizualni sektor bi se lahko potegoval za sodelovanje pri

dejavnostih skupnosti v okviru programa MEDIA v skladu s postopki, ki jih dolo~ijo or-

gani, odgovorni za razli~ne dejavnosti in dolo~bami sklepa Sveta EGS {t. 90/685, s kate-

rim je bil ta program uveden.

Pogodbenice usklajujejo in po potrebi prilagajajo svojo politiko ~ezmejne radiodifu-

zije, pri ~emer namenjajo posebno pozornost pridobivanju pravic intelektualne lastni-
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ne za satelitske in kabelske prenose kot tudi avdiovizualnim tehni~nim standardom in

pospe{evanju evropske avdiovizualne tehnologije.

Sodelovanje na tem podro~ju bi lahko med drugim vklju~evalo tudi izmenjavo pro-

gramov, {tipendij in opreme za namene usposabljanja novinarjev in drugih, ki se po-

klicno ukvarjajo z javnimi ob~ili.
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Sodelovanje med parlamentom in znanstveno

sfero*

Geslo: Parlament; Znanstveno sodelovanje

I. UVOD

V Dr`avnem zboru Republike Slovenije je aprila 1998 pri~el delovati raziskovalni sek-

tor. Ustanovljen je bil z namenom zagotoviti informacije in podatke za udele`ence za-

konodajnega postopka ter jih ustrezno predstaviti za namene in potrebe parlamentar-

nega dela. Pripravljal naj bi tudi ob~asne analize u~inkovitosti dela parlamenta in njego-

vih delovnih teles ter preglede opravljenega dela.

Raziskovalni sektor je v minulem obdobju delovanja upravi~il svoj obstoj, saj je pri-

pravil obse`no {tevilo strokovnih informacij za udele`ence zakonodajnega procesa.

Glede na pozitivne rezultate sektorja smo se v strokovnih slu`bah parlamenta odlo~ili,

da naredimo korak naprej v razvoju vsebine delovanja in oblik delovanja raziskovalne-

ga sektorja. Razmi{ljamo predvsem o raz{iritvi dejavnosti sektorja na sodelovanje s stro-

kovnimi/znanstvenimi institucijami in zunanjimi eksperti. Pred dokon~no odlo~itvijo o

tem smo `eleli pridobiti podatke o na~inih in vsebini sodelovanja, ki ga imajo enake

oziroma podobne slu`be nekaterih tujih parlamentov z univerzami in posameznimi zu-

nanjimi eksperti.

Izbrali smo dva parlamenta iz pridru`enih ~lanic Evropske unije, dva pa iz razvitih za-

hodnih demokracij. Izbor naj bi pokazal, kako sodelovanje poteka in morebitne razlike

v pristopih k sodelovanju.

II. PREGLED PO DR@AVAH

1. Nem~ija

Naloga Znanstveno strokovnih slu`b nem{kega Bundestaga (Wissenschaftliche

Dienste) je poslancem posredovati informacije, ki jih bodo uporabili v procesu spreje-
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manja odlo~itev in ki temeljijo na najnovej{ih znanstvenih dognanjih in celovito osvet-

ljujejo dogajanje v dru`bi in njenem okolju. Gre predvsem za sistemati~no posredova-

nje najnovej{ih znanstvenih dose`kov, predstavljenih na na~in, ki zagotavlja njihovo

uporabnost za parlamentarno odlo~anje, politi~no relevantnih informacij, strankarsko

nepristranskih informacij, ki so pripravljene pravo~asno in koncizno.

Znanstveno strokovne slu`be (Wissenschaftliche Dienste) pripravljajo informacije za

poslance na podlagi naro~il, ki jih poslanci posredujejo slu`bi. Strokovni delavci slu`b

pa pripravljajo informacije tudi na podlagi lastne iniciative in za te informacije sami do-

lo~ijo vsebino prou~evanja - takoimenovane “aktivne informacije”. Pri pripravi infor-

macij uporabljajo `e obstoje~e strokovne vire v tiskani in elektronski obliki . Njihovi iz-

delki so praviloma zbir vseh obstoje~ih znanj/dognanj o posameznem problemu, pred-

stavljen na na~in, ki omogo~a poslancem/naro~nikom u~inkovito odlo~anje.

Wissenschaftliche Dienste sodelujejo tudi z eksperti izven parlamenta, vendar je to

sodelovanje vezano na konkretna naro~ila. Npr. poslanec naro~i izdelavo {tudije v

Znanstveno strokovnih slu`bah in v kolikor le-te nimajo trenutno prostih zmogljivosti

oziroma tema presega kadrovski potencial v slu`bah, se {tudijo lahko da v izdelavo zu-

nanjim izvedencem. Vendar se to zgodi le v primeru, da bi tema lahko bila zanimiva

{ir{emu krogu poslancev. Soglasje k temu mora dati tudi vodja Wissenschaftliche Dien-

ste ( gre tudi za presojo o vi{ini stro{kov za izdelavo) in pa poslanec, ki je naro~ilo za

{tudijo izdal. V primeru, da se naro~nik in vodja slu`be strinjata z oddajo naloge v izde-

lavo zunanjim izvedencem, mora pogodbo odobriti direktor parlamenta (na podlagi

pro{nje).

Za namene sodelovanja z zunanjimi izvedenci (ne le za potrebe Wissenschaftliche

Dienste) je v prora~unu Bundestaga na voljo 100.000 DEM, sredstva pa upravlja Referat

za prora~un. V praksi upo{tevajo princip, da posamezna {tudija ne prese`e 5000 DEM.

Ko zunanji sodelavec izdela {tudijo, v Wissenschaftliche Dienste ocenijo njeno vse-

binsko skladnost z naro~ilom, in na tej podlagi se direktorja obvesti, da je naro~ilo iz-

vr{eno in se opravi izpla~ilo. Wissenschaftliche Dienste po{ljejo {tudijo poslancu - na-

ro~niku. Po pribli`no enem mesecu pa je naloga na razpolago vsem ostalim zainteresi-

ranim poslancem.

Dolo~eno izjemo od pravila predstavljajo osnutki govorov za predsednika parlamen-

ta in ~lane predsedstva. Vkolikor osnutke govorov pripravijo zunanji sodelavci, ti niso

na razpolago vsem poslancem, temve~ le predsedniku in ~lanom prezidija.

Wissenschaftliche Dienste prakticirajo tudi druge oblike sodelovanja z zunanjimi in-

stitucijami. To so predvsem zakup dostopa do posameznih baz podatkov - strokovnih,

kjer je seveda pla~ilo realizirano z naro~ni{kim razmerjem.
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Po telefonskem razgovoru z vodjo I. direktorata Znanstveno-strokovnih slu`b, dru-

ga~nega sodelovanja z univerzo oziroma fakultetami nimajo (nimajo npr. skupnih pro-

jektov). Zagotavlja pa, da institucije pogosto za svojo promocijo po{iljajo na Bundestag

poro~ila o svojih raziskavah, torej brezpla~no.

2. [vedska

V okviru Riksdaga ({vedskega parlamenta) deluje parlamentarna raziskovalna slu`ba

(30 raziskovalcev), katere naloga je priprava informacij po naro~ilu poslancev. Infor-

macije so po vsebini analiti~ni prikazi, primerjalni pregledi, povzetki, dokumentacija,

splo{ne informacije, predstavitev osnovnih pojmov, po zahtevnosti pa zajemajo od

predstavitve osnovnih pojmov, zbira dokumentacije do zelo kompleksnih {tudij, ki po-

dajajo celovito sliko dolo~enega predmeta raziskovanja. Ve~ino informacij pripravijo na

podlagi naro~il, dolo~en del pa na podlagi lastne iniciative.

Pri delu uporabljajo znanstvene metode dela, upo{tevajo na~elo profesionalnosti,

konciznosti in primernosti za potrebe parlamentarnega dela.

Pri svojem delu uporabljajo najsodobnej{o tehnologijo pridobivanja in obdelave po-

datkov, razvili so zelo gosto mre`o osebnih in institucionalnih stikov s strokovnjaki iz-

ven parlamenta, na voljo imajo najnovej{o strokovno literaturo, kakor tudi klasi~ne

vire. Izrednega pomena je prav mre`a povezav s strokovnjaki razli~nih podro~ij, ki de-

lujejo v razli~nih oblastnih organih kot tudi v strokovnih institucijah (in{titutih, univer-

zah, podjetjih ipd.)- z vsemi, ki lahko parlamentarni raziskovalni slu`bi nudijo informa-

cije in ostala gradiva. Vendar pa sodelovanje ni institucionalizirano, temve~ poteka na

neformalni na~in. Ob tem pa velja poudariti, da na [vedskem prevladuje princip, zapi-

san tudi v ustavi, po katerem so vse javne institucije in zaposleni v njih dol`ni zagotav-

ljati javno dostopnost dokumentov (princip javnosti in transparentnosti). Hkrati pa je

trdno uveljavljeno medsebojno nudenje pomo~i med razli~nimi oblastnimi institucija-

mi. Glede na to parlamentarna raziskovalna slu`ba nima posebnih problemov pri pri-

dobivanju gradiv.

Sodelavci v parlamentarni raziskovalni slu`bi praviloma kontaktirajo z zunanjimi eks-

perti po telefonu. Ne obstojajo posebne pogodbe ali dogovori, ker za to ni potrebe, saj

parlament dobi zapro{eno informacijo brezpla~no. Le v zelo redkih primerih mora za

dolo~eno gradivo parlament pla~ati (npr. v primeru, ko je treba opraviti posebno stati-

sti~no obdelavo podatkov).

Parlamentarna raziskovalna slu`ba oziroma zaposleni v slu`bi ne sodelujejo z zuna-

njimi eksperti na skupnih projektih, saj tovrstne temeljne raziskave opravljajo zunanje

171



strokovne institucije neodvisno od naro~ila in sredstev parlamenta. Parlament lahko re-

zultate teh raziskav dobi brez pla~ila.

^e{ka

Parlamentarni institut - raziskovalna in informacijska slu`ba ~e{kega parlamenta po-

gosto sodeluje z znanstvenimi institucijami in zunanjimi eksperti. Prevladujejo nefor-

malne oblike sodelovanja na podlagi osebnih zvez. Med drugimi oblikami pa gre pred-

vsem za izmenjavo predavateljev na seminarjih, udele`bo na seminarjih, ki jih organizi-

rajo ali parlament ali znanstvene institucije in pa postdiplomski {tudij zaposlenih parla-

mentarnega instituta.

Obstoja pa tudi pogodbeno sodelovanje, ki pa se pojavlja v nerednih intervalih (prib-

li`no 5 krat letno). Praviloma do tovrstnih oblik sodelovanja prihaja v primerih, ko insti-

tut zaradi specifi~nosti teme ne more pripraviti informacije z lastnimi mo~mi. Predlog za

to da vodja parlamentarnega instituta, direktor parlamenta pa odlo~a o vrednosti po-

godbe in jo podpi{e.

Sredstva, ki so predvidena za pogodbe o raziskavah, niso zelo visoka. Letno zna{ajo

od 5000 do 7000 DEM, posamezna pogodba pa od 500 -1000 DEM.

Pogodbe se praviloma sklepajo z individualnimi osebami in ne z institucijami. V pri-

meru zelo kompleksne materije/ naro~ila za {tudijo so dopustne tudi pogodbe s pravni-

mi osebami (z institucijami). V tak{nih primerih je tudi vrednost pogodb ve~ja.

Estonija

V estonskem parlamentu (Riigikogu) deluje raziskovalna enota ( Department of Eco-

nomic and Social Information - DESI) od leta 1995. Trenutno je zaposlenih 8 raziskoval-

cev. DESI sodeluje z razli~nimi strokovnimi institucijami. Ena od oblik sodelovanja je

seznam mo`nih raziskovalnih tem, ki jih parlament vsako jesen objavi in posreduje

vsem akademskim ustanovam. Seznam pa je pripravljen na podlagi predlogov poslan-

cev oziroma njihove ocene o nujnosti izvedbe posameznih raziskovanj.

DESI sodeluje s strokovnimi institucijami tudi s soorganiziranjem seminarjev in konfe-

renc in z aktivno udele`bo na njih.

DESI koordinira uporabo parlamentarnih prora~unskih sredstev za namene izvajanja

javnomnenjskih raziskav, izvajanje sociolo{kih in pravnih {tudij. Vi{ina sredstev je 610

000 EEK (1EK = 8DEM).
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Pri pripravi vpra{anj oziroma podro~ja raziskav sodelujejo poslanci in sicer dajejo

predloge in mnenja o temah, ki naj bi jih npr. z raziskavami javnega mnenja pokrili. Iz-

vajalca pa se izbere na podlagi javnega nate~aja. Izvajajajo se praviloma dvakrat letno.

V letih 1996 in 1997 pa sta bili po naro~ilu parlamenta izvedeni dve temeljni raziskavi,

ki sta vsebinsko zajemali vlogo dru`boslovnih informacij v procesu oblikovanja in spre-

jemanja zakonodaje.

V posebno kategorijo pa sodi stalno sodelovanje z institucijo, ki zbira vse sociolo{ke,

politolo{ke in pravne {tudije, izvedene v Estoniji. Ta institucija daje parlamentu v upo-

rabo rezultate {tudij.

Posamezne {tudije, zelo specializiranih vsebin, DESI naro~i pri zunanjih ekspertih.

Na~in pla~ila so pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe. Na ta na~in pla~ujejo tudi

prispevke zunanjih ekspertov za seminarje, ki so v organizaciji parlamenta. Enak na~in

je tudi za razpisane naloge, ki jih izdelajo {tudentje.

O porabi sredstev neposredno odlo~a vodja DESI, pogodbe pa podpisuje generalni

sekretar.

III. ZAKLJU^EK

V vseh obravnavanih parlamentih so organizirane strokovne slu`be, katerih naloga je

priprava strokovno poglobljenih informacij o procesih v dru`bi za udele`ence zakono-

dajnega procesa. Vse slu`be razpolagajo z dolo~enim obsegom sredstev, ki ga name-

njajo tudi za sodelovanje z zunanjimi znanstvenimi institucijami in eksperti. Oblike so-

delovanja so razli~ne, najpogosteje pa gre za naro~ilo izdelave strokovnih informacij z

zelo specifi~nimi temami, ki jih v raziskovalnih slu`bah parlamentov ne uspejo izdelati

zaradi pomanjkanja ~asa oziroma pomanjkanja tovrstnih znanj. Dolgoro~nih oblik so-

delovanja praviloma ni, prav tako ne sodelovanja na skupnih projektih. Izjema je eston-

ski parlament, ki sistemati~no objavlja seznam `eljenih raziskovalnih vsebin in spodbu-

ja dru`boslovno raziskovanje. V Estoniji je parlament tudi naro~nik raziskav javnega

mnenja.

Tudi Slovenija je mlada dr`ava in parlamentarna tradicija je relativno kratka, zato bi

pri dolo~anju oblik in vsebine sodelovanja med parlamentom oziroma Raziskovalnim

sektorjem Dr`avnega zbora ter ustreznimi strokovno-raziskovalnimi institucijami velja-

lo upo{tevati pozitivno prakso prikazanih parlamentov in v dolo~enih elementih po-

snemati prakso estonskega parlamenta.
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Odnos med cerkvijo in dr`avo v Avstriji in Nem~iji*

Geslo: Cerkev; Dr`ava; Avstrija; Zvezna republika Nem~ija

I. UVOD

Zaradi aktualnih razprav ob predlaganem besedilu Sporazuma med Republiko Sloveni-

jo in Svetim sede`em o pravnih vpra{anjih, smo na `eljo naro~nika priskrbeli informacijo

o ureditvi odnosov med cerkvijo in dr`avo v Avstriji in Nem~iji. Tako smo, skupaj z enako

nalogo, ki smo jo `e lani opravili za Francijo, dobili celovitej{i pregled nad obravnavano

problematiko. Stanje na tem podro~ju je namre~ v najve~ji meri odvisno od zgodovinskih

pogojev. Kljub temu, da je delitev dr`avne in religiozne sfere povsod v Evropi vsaj na~e-

loma podobna – dr`ava in cerkev sta lo~eni – so zgodovinski pogoji v Franciji narekovali

oster razkol med cerkvijo in dr`avo, v Avstriji in Nem~iji pa njuno sodelovanje, na nekate-

rih podro~jih (npr. izobra`evanje) celo pre`emanje. Obe skrajnosti sta {e posebno zani-

mivi za Slovenijo, ker sta obe mo~no vplivali na zgodovinski razvoj tega podro~ja pri nas.

II. AVSTRIJA

1. Dejstva:

Podatki iz popisa prebivalstva, ki je bil izveden leta 1991:

Tabela 1: Struktura prebivalstva po religiozni pripadnosti

religija odstotek

Rimokatoliki 78,14

Protestantje 5,00

Islamisti 2,04

Starokatoliki 0,24

Hebrejci 0,09

Drugi (skupaj s pravoslavci) 2,46

Ne pripadajo nobeni religiji 8,64

Neopredeljeni 3,39
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2. Zgodovinsko ozadje

Sociokulturni in psiholo{ki dejavniki, ki opredeljujejo odnos Avstrije do cerkvenega

prava, segajo nazaj do habsbur{ke protireformacije in jo`efinske ustanovitve cerkve, saj

nekatera njegova dolo~ila veljajo {e danes. Ker nekatera {e vedno veljavna besedila

cerkvenega prava segajo v za~etek 19. stoletja in odsevajo odnos politike do religije v

svojem ~asu, ga je te`ko zapopasti.

Ustavni akt o temeljnih pravicah dr`avljanov (Staatsgrundgesetz) iz leta 1867, ki ve-

lja {e danes, je v cerkveno pravo namesto konfesionalne podlage uvedel na~elo nevtral-

nosti. Zakon o katolikih, na primer, iz leta 1874 je v veliki meri zmanj{al privilegije kato-

li{ke cerkve, ~eprav je administracija, ki je delovala v prid Cerkve, do dolo~ene mere

ubla`ila njegov u~inek. Ustava Avstrijske Republike iz leta 1920 je obdr`ala Ustavni akt

o temeljnih pravicah dr`avljanov, ker se niso mogli dogovoriti o novih temeljnih

pravicah.

O konkordatu se je razpravljalo in pogajalo vse od leta 1929, potem pa je k hitri skleni-

tvi bistveno prispevala pogodba z nacionalsocialisti~no Nem~ijo. Konkordat z dodat-

nim protokolom je bil podpisan leta 1933, veljati pa je za~el 1. Maja 1934, skupaj s kor-

porativno-avtoritarno ustavo. S priklju~itvijo k nacisti~ni Nem~iji leta 1938 se je kon~al

tudi na veri temelje~ ustroj avstrijske dr`ave. Konkordat iz leta 1933 je bil razgla{en za

neveljavnega.

Tudi po letu 1945 so ostala v veljavi nekatera zakonska dolo~ila, ki so bila sprejeta

po 13. marcu 1938. [tevilni zakoni – na primer zakon o sklenitvi zakonske zveze in za-

kon o cerkvenih prispevkih – so bili skoraj v celoti prene{eni v sistem Republike. V

za~etku je veljava Konkordata v doma~em in mednarodnem pravu ostala vpra{ljiva,

leta 1956 pa je vrhovno sodi{~e razglasilo njegovo veljavnost, kot zadeve notranjega

prava, ne glede na njegov status v mednarodnem pravu. Leta 1957 ga je izrecno priz-

nala tudi vlada.

3. Viri avstrijskega cerkvenega prava

Ustavni zakon

Najpomembnej{e dolo~be avstrijskega cerkvenega prava so vsebovane v Staats-

grundgesetz z dne 21.12.1867, ki je bil 1.10.1920 razgla{en za ustavni zakon zvezne dr-

`ave, Bundes-Verfassungsgesetz. Osebne religiozne pravice so zagotovljene v njego-

vem 14. ~lenu, institucionalne pa v 15. ~lenu. Pomembni so tudi predpisi o veroizpove-
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di iz St.Germainske pogodbe (10.9.1919) ter iz Evropske konvencije o ~lovekovih pra-

vicah (1958).

Mednarodne pogodbe

Poseben zakon o katoli{ki cerkvi se po tradiciji izvaja v skladu s pogodbami, ki jih dr-

`ava podpi{e z Vatikanom in jih obravnava kot mednarodne pogodbe sui generis. Te

so, v skladu z 50. ~lenom zvezne ustave podvr`ene posebnemu postopku spremembe

(z njimi se mora strinjati Dr`avni svet).

Zakonodaja s podro~ja cerkvenega prava

a) predpisi, ki se nana{ajo na vse verske skupnosti (splo{no cerkveno pravo)

Vrsta pravnih besedil ob{irno ureja splo{na cerkvena vpra{anja, ki so v zvezi s

cerkvijo:

Zakon, ki ureja medkonfesionalni polo`aj dr`avljanov (RGBI Nr. 49/1868) vsebuje

predpise o odpovedi cerkvi ali verski skupnosti s stali{~a posvetnega prava, predpise o

prispevkih in pla~ilih, prav tako pa tudi predpise o cerkvenih praznikih in pogrebih z

medkonfesionalnega vidika.

^eprav daje 15. ~len Staatsgrundgesetz pravno priznanim cerkvam in verskim skup-

nostim dolo~ene pravice, ne ureja podrobneje na~ina za njihovo doseganje. Te predpi-

se vsebuje zakon o pravnem priznavanju verskih skupnosti (AnerkennungsG) (RGBI

Nr. 68/1874).

Ker se podro~ji dr`ave in cerkve pokrivata na mnogih to~kah, se je cerkveno pravo

s~asoma raz{irilo na cel pravni sistem Veliko {tevilo zakonov se nana{a na religijo ali

cerkev, ki so pomembni za cerkveno pravo v {ir{em pomenu.

b) pravila, ki se nana{ajo na dolo~ene cerkve in verske skupnosti (posebno cerkveno

pravo)

Ta pravila zajemajo posebno cerkveno pravo cerkva in verskih skupnosti, ki so priz-

nane z zakonom (AnerkennungsG). Razvoj cerkvenega prava cerkva in verskih skup-

nosti, ki so bile »zgodovinsko priznane« `e leta 1874, urejajo posebni zakoni:

Za katoli{ko cerkev Konkordat med Vatikanom in Avstrijsko Republiko z dodatnim

protokolom iz leta 1933 in z dodatnimi dopolnilnimi pogodbami. S konkordatom dr`a-

va zagotavlja cerkvi pravico do neoviranega izdajanja zakonov, dekretov in ukazov na
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svojem podro~ju. Institucije katoli{ke cerkve, ki imajo status pravne osebe po kanon-

skem pravu, u`ivajo tudi status osebe javnega prava na podro~ju notranjega (dr`avne-

ga) prava. Institucije, ki bi se {ele `elele ustanoviti si lahko pridobijo status dr`avne in-

stitucije, ko vlo`ijo ustanovitveni predlog pri kompetentnem zveznem ministrstvu. Us-

tanovitev cerkvenih pokrajin in {kofij, kakor tudi pomembnej{e ozemeljske spremem-

be, je treba urediti s pogodbo z zvezno vlado. Dr`ava ne sodeluje pri imenovanju v

cerkvene urade, razen pri politi~nih klavzulah v zvezi s {kofijami. Konkordat vsebuje

tudi pravila glede teolo{kih fakultet, verskih pravil, zakona o cerkveni lastnini in pasto-

ralne oskrbe v institucijah. V primeru te`av v zvezi z razlago konkordata ali ~e pride do

te`av, ki {e niso bile obravnavane in zadevajo odnos cerkev z dr`avo, se z obojestran-

skim strinjanjem najde prijateljsko re{itev (klavzula o prijateljstvu) ali pravilo.

Za protestantsko cerkev zvezni zakon z dne 6.7.1961 o zunanjem pravnem polo`aju

Protestantske cerkve v Avstriji (ProtestantenG). Ta zakon predstavlja zaklju~ek proce-

sa, ki je vodil k enakemu obravnavanju protestantske in katoli{ke cerkve. V primerjavi s

konkordatom zagotavlja slednji ve~ religiozne svobode in lo~eno priznava Cerkev

augsbur{ke veroizpovedi ter Cerkev helvetske veroizpovedi. Protestantska cerkev je v

celoti neodvisna od dr`ave pri imenovanju svojih funkcionarjev. Vendar je za vse svoje

pravno priznane institucije dol`na imenovati pravne zastopnike in njihova imena spo-

ro~iti dr`avi.

Za gr{ko pravoslavno cerkev je v veljavi zvezni zakon z dne 23.6.1967 o zunanjem

pravnem polo`aju Pravoslavne cerkve v Avstriji (OrthodoxenG). S tem zakonom je dr-

`ava prvi~ priznala gr{ko pravoslavno cerkev kot tako – poleg `e obstoje~ih skupnosti

Dr`avna zakonodaja obravnava kot njene pripadnike tiste, ki imajo, po zakonu o vseh

osebah pravoslavne veroizpovedi, stalno ali za~asno bivali{~e na ozemlju zvezne dr`a-

ve. Ker je notranji ustroj pravoslavne cerkve je tak, da obstaja precej{nja verjetnost konf-

likta, je dr`ava z zakonom vpeljala sistem nadzora, za katerega nekateri menijo, da ni v

skladu z ustavo.

Za hebrejsko skupnost je v veljavi zakon z dne 21.3.1890 o zunanjem pravnem polo-

`aju hebrejske religiozne skupnosti v Avstriji (IsraelitenG) z dopolnilom iz leta 1984.

Zakon je temeljil na konceptu enotne religiozne skupnosti. To pravilo je bilo spreme-

njeno leta 1984. Zaradi ~asa, v katerem je nastal zakon, je zanj zna~ilna dr`avna suvere-

nost nad cerkvenim pravom. Dr`ava ima namre~ veliko pravic glede nadzora, ki pa se

jih dandanes ve~ ne izvaja v njihovi prvotni obliki. Zato se danes, ob priznavanju novih

religioznih skupnosti in imenovanju njihovih funkcionarjev, raje uporablja izraz »sogla-

sno priznavanje«.

Za islamisti~no skupnost je v veljavi zakon z dne 15.6.1912 o priznanju privr`encev is-

lama kot verske skupnosti (IslamG), ki je bil dopolnjen leta 1988. Ker institucionalno
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priznanje v skladu z zakonom o pravnem priznavanju verskih skupnosti (Anerken-

nungsG) ni bilo mogo~e, je bil muslimanom sprva podeljen le status privr`encev priz-

nane religiozne skupnosti. Institucionalno priznanje Islamske religiozne skupnosti je

bilo izvedeno z zakonskim dolo~ilom BGBI Nr. 466/1988, ki v sedmih to~kah povzema,

kateri elementi morajo biti »{e posebno« prisotni ob ustanovitvi religiozne skupnosti,

glede na zunanji pravni polo`aj.

4. Pravni status cerkva in religioznih skupnosti

Najpomembnej{o podlago statusu priznanih cerkva in religioznih skupnosti najdemo

v 15. poglavju Ustavnega akta o temeljnih pravicah dr`avljanov (Staatsgrundgesetz).

Vse imajo pravico do skupinskega ~a{~enja, vse neodvisno urejajo svoje notranje zade-

ve, upravljajo zapu{~ine, ki jih imajo v lasti in u`ivajo sadove svojih institucij. A so insti-

tucije in fondacije, ki so namenjene ~a{~enju, izobra`evanju ali blaginji, tako kot vsa

druga zdru`enja, podvr`ene splo{nim dr`avnim zakonom.

Priznanje cerkva in religioznih skupnosti

V skladu s 1. poglavjem Ustavnega akta o temeljnih pravicah dr`avljanov (Staats-

grundgesetz), imajo pripadniki pravno {e nepriznanih verskih prepri~anj, mo`nost pri-

dobiti status verske skupnosti, ~e izpolnjujejo naslednje pogoje: prvi~, da v njihovi reli-

giozni doktrini, navadah ~a{~enja, organizaciji in imenu ni ni~ nelegalnega ali nemoral-

nega, in drugi~, da ustanovitev in obstoj religiozne skupnosti ustrezajo vsem zahtevam

tega zakona.

Javnopravni status priznanih cerkva in religioznih skupnosti

Po letu 1867 je bil javnopravni status cerkva obravnavan kot »najbolj{e« sredstvo za

vpliv dr`ave nad verskimi organizacijami. Danes ni ve~ toliko stvar pozitivne pravne vse-

bine, temve~ bolj stvar razumevanja, da vera ni privatna zadeva in prepre~evanja privati-

zacije religioznih zadev. Cerkve in religiozne skupnosti so obravnavane kot javnopravna

zdru`enja sui generis. A jim, kljub politi~no {iroko sprejetemu dejstvu, da opravljajo po-

membno dru`beno funkcijo, ni priznan polo`aj »varuhov demokrati~nega sistema in ~lo-

vekovih pravic«, ki je bil podeljen cerkvam in verskim skupnostim v Nem~iji.
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Pravni status cerkvenih institucij

Institucije katoli{ke cerkve, ki jim je priznan pravni status po kanonskem pravu, imajo

tudi javnopravni status v notranjem (dr`avnem) pravu. Tak status si pridobijo na podla-

gi vloge ustanovitvenega predloga na kompetentno zvezno ministrstvo.

Institucije protestantske cerkve, ki imajo status javne osebe v kanonskem pravu, po-

stanejo javnopravne osebe, ko upravno telo Protestantske cerkve vlo`i obvestilo o usta-

novitvi pristojnemu ministrstvu.

V primeru drugih priznanih cerkva in religioznih skupnosti lahko na~eloma pridobijo

status pravne osebe le njihova zdru`enja in religiozne skupnosti.

Pravica do samoodlo~be v notranjih zadevah

Pojem »notranje zadeve« je ustavni pojem, ki omejuje pravico dr`ave do poseganja va-

nje. V teh zadevah se dejavnost cerkve ne smatra za dr`avno dejavnost. Njena splo{ni in

posebni predpisi niso izvr{ilni predpisi v smislu zvezne ustave in zato niso podvr`eni

nadzoru s strani upravnega ali ustavnega sodi{~a. Navadni zakoni ne morejo nalagati

prepovedi cerkvenim dejavnostim, ker morajo spo{tovati inherentno razliko. Tak{no

mnenje je sprejelo Ustavno sodi{~e.

Dobrodelne organizacije, ki jih financirajo (podpirajo) cerkve

Ker igrajo cerkvene organizacije pomembno vlogo pri zagotavljanju dru`bene blagi-

nje, je ta njena vloga vklju~ena v dr`avni dobrodelni sistem in omenjena v mnogih pri-

merih. Na primer:

Avstrijska [kofijska konferenca, skupaj s protestantskim Visokim cerkvenim svetom,

izbere kandidata za osrednje koordinativno telo avstrijskih bolni{nic in zdravstvenih in-

stitucij (BGBI Nr. 8/1992). Ali pa:

Za tujce, ki potrebujejo pomo~ mora dr`ava, kolikor je v njeni mo~i, izkoristiti zaseb-

ne, humanitarne in cerkvene zmogljivosti (BGBI Nr. 8/1992)
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5. Cerkve in kultura

a) Vrtci

Zakoni o vrtcih avstrijskih zveznih de`el dolo~ajo med nalogami in cilji tudi versko

izobra`evanje. Vrtci, ki so v lasti cerkve, prejemajo v ve~ini zveznih de`el enako podpo-

ro kot drugi zasebni vrtci.

b) Zasebne {ole

Dr`avne {ole financira tisti, ki ga dolo~a zakon (zvezna republika, zvezne de`ele, lokalne

skupnosti). Vse druge {ole so zasebne. Priznane cerkve in verske skupnosti imajo pravico

ustanavljati in zagotavljati obstoj zasebnih {ol. Za take {ole so v veljavi posebni predpisi.

Zasebne {ole lahko dobijo javni status, ~e njihovi upravljalci in izvajalci zagotavljajo izobra-

`evanje, ki je skladno s cilji avstrijskega {olstva in ~e so rezultati ekvivalenten uspehu v dr-

`avnih {olah istega tipa. Izpolnjevanje teh pogojev se pravno predpostavlja v primeru priz-

nanih cerkva in religioznih skupnosti. Te prejemajo subvencije za svoje zasebne {ole, ki

imajo javni status. Na njih lahko predavajo le u~itelji, ki se s tem strinjajo in s katerimi se stri-

nja upravno telo cerkva ali verskih skupnosti. ^e se ena ali druga stran odlo~i za prekinitev

zaposlitve, se ta kon~a.

c) Religiozno izobra`evanje

Religiozno izobra`evanje zagotavlja 17. ~len ustavnega akta o temeljnih pravicah dr-

`avljanov (Staatsgrundgesetz), ki dolo~enim cerkvam ali verskim skupnostim nalaga

tovrstno izobra`evanje v {olah. Sistemsko gledano gre pravzaprav za pravico star{ev do

versko filozofskega izobra`evanja njihovih otrok v {olah.

V 2. odstavku 1. poglavja Zakona o organizaciji {ol (SchulorganisationsG, BGBI Nr.

242/1962) pi{e: »Cilj avstrijskega {olskega sistema je sodelovati in razvijati nazore mla-

dih, med drugim tudi religioznih vrednot, s pomo~jo primernih napotkov«. Iz besedila

je jasno, da je Avstrija sprejela koncept predavanj, ki jih vodi cerkev in da je s tem ve-

roizpovedni zna~aj teh predavanj {e posebno poudarjen. Vodijo jih verske skupnosti,

ne pa dr`ava, ne glede na to, da se religiozno vzgojo pou~uje v okviru predmetov, ki

so enako obvezni kot vsi ostali. Za vse u~ence, ki pripadajo dolo~eni priznani cerkvi

ali verski skupnosti, je religiozno izobra`evanje o njihovi veroizpovedi obvezno in si-

cer na vseh obveznih {olah, srednjih {olah ter na poklicnih in vi{jih strokovnih {olah.

Drugje je neobvezen. [olske knjige za te predmete za te predmete financira dr`ava.
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Predmetnik sprejemajo cerkve in verske skupnosti, ministrstvo za {olstvo pa je o njem

le obve{~eno.

Star{i lahko otroke, ki {e niso dopolnili 14 let izvzamejo iz religioznega izobra`evanja

le v prvih desetih dneh vsakega {olskega leta, s pisno izjavo ravnatelju. Po 14 letu pa

lahko to storijo tudi sami.

d) Teolo{ke fakultete na dr`avnih univerzah

V Avstriji obstaja ve~ katoli{kih in ena protestantska teolo{ka fakulteta. V skladu s

konkordatom jih financira dr`ava za namen izobra`evanja duhov{~ine, organizirane pa

so v skladu z zakonom o univerzah. Imenovanje profesorjev mora biti usklajeno s pri-

stojno cerkvijo, ~e pa cerkev svoje soglasje umakne, mora biti profesor iz nadaljnjega

u~nega procesa izvzet. V skladu s konkordatom je teologijo mo~ {tudirati tudi na teo-

lo{kih gimnazijah, ki jih ustanovijo pristojne cerkvene institucije.

II. NEM^IJA

1. Dejstva

V Nem~iji sta dve cerkvi, ki sta si skoraj enaki po velikosti in pomenu. Glede na {te-

vilo prebivalcev v Nem~iji, Nemcev je pribl. 80 milijonov, je katoli~anov okrog 28,2

milijona, medtem ko je evangeli~anov 29,2 milijona. Evangeli~anska cerkev je sestav-

ljena iz ve~ teritorialno organiziranih »de`elnih cerkva« (Landeskirchen), ki so organi-

zacijsko samostojne enote. Skupaj oblikujejo evangelijsko Cerkev v Nem~iji. Poleg

tega je {e nekaj neodvisnih cerkva, ki so izven zveze cerkva in so zato poznane pod

imenom »Free churches – svobodne cerkve«. Evangelijske cerkve so bodisi luteranske

cerkve ali reformatorske – protestantske. Nekatere imajo enotno obredje, druge pa

razli~no, glede na veroizpoved. Islam je prisoten v Nem~iji po podatkih iz l. 1987 pri

1,65 milijonih vernikov in to so predvsem tuji delavci in njihove dru`ine vendar jih je

od teh kakih 100.000 tudi nem{kih dr`avljanov. Ka`e, da je danes v Nem~iji okrog 2,5

milijona muslimanov, ki `ivijo v Nem~iji in 47.000 `idovskih skupnosti. V Nem~iji je

tudi nekaj manj{ih verskih skupnosti, od katerih imajo nekatere zelo dolgo tradicijo,

druge pa kraj{o. Po oceni jih je teh vseh skupaj okrog 2 milijona . Je pa v Nem~iji okrog

16 milijonov prebivalcev, ki so se opredelili kot ateisti. Ta zadnji podatek je v najve~ji

meri pripisati dejstvu, da je bila ve~ina vzhodnih Nemcev zaradi sovra`ne naravnano-

sti dr`ave glede veroizpovedi opredeljena kot ateisti. Razmere pa se v Nem~iji glede
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religij relativno hitro spreminjajo. Zelo mo~an vpliv oz. najmo~nej{i pa je imela refor-

macija iz leta 1517. Razmerje med luteransko reformacijo in teritorialno neodvisnostjo

aktivnosti je pripeljalo do tako imenovanih de`elnih cerkva (Landeskirchen). Le-te so

vodili {kofi, ki so bili obenem tudi lokalni poglavarji – vojvode. Ti so izdelali tesne po-

vezave prestolom in oltarjem in le-te so obstojale do l. 1919. Katoli{ka cerkev ima `e

od srednjega veka veliko neposredne oblasti in mo~i tudi na nereligioznih podro~jih.

Nad{kofi Trierja, Koelna in Mainza so bili hkrati volilni knezi Svetega rimskega cesars-

tva. Njihova posvetna mo~ se ni dosti razlikovala od drugih knezov, ki pa hkrati niso

imeli cerkvenih funkcij.

Tovrstna oblast se je kon~ala na za~etku 19. stoletja, v ~asu vojn s Francijo. Lastnina

katoli{ke cerkve je bila v najve~ji meri podr`avljena, tako da so ostale samo {e lokalne

`upnije.

Luteranska – protestantska in katoli{ka veroizpoved sta bili razgla{eni kot enaki l.

1555 z listino Religiozni mir , ki je bila podpisana v Augsburgu. Po 30-letnih vojnah med

leti 1618 do 1648, sta obe religiji ostali brez zmage. Celo danes je raz{irjenost religije

zaznamovana z omenjenimi preteklimi dogodki.

Skozi vse 19. stoletje so postajale povezave med dr`avo in evangelijsko cerkvijo vse

bolj ohlapne. Weimarska ustava iz l. 1919 je uzakonila lo~itev dr`ave in cerkve vendar

dovoljuje sodelovanje na podro~jih, kot so religiozno izobra`evanje v javnem (dr`av-

nem) {olskem sistemu, dovoljuje pobiranje cerkvenega davka in voja{ko kaplanova-

nje. Krovni zakon jam~i svobodo religije. V ~lenu 4 govori: »Svoboda vere, vesti in svo-

boda veroizpovedi, religij ali ideologij ne smejo biti prekr{ene, in nemoteno izvajanje

religij je zagotovljeno«. Te pravice zagotavljajo svoboden obstoj religije in so zapisane

v ~lenih od 136. do 141. Weimarske ustave iz 11. avgusta 1919. Ti ~leni pa so dobesed-

no prene{eni v krovni zakon in so podprti z ustavnimi pravicami. Poleg tega krovni

zakon zagotavlja religiozno izobra`evanje v javnih {olah. [tevilne druge uredbe ureja-

jo obstoj teolo{kih fakultet in univerz in so v pristojnosti zveznih de`el. Ve~ina razme-

rij med cerkvijo in dr`avo v Nem~iji je v zakonodajni pristojnosti posameznih nem{kih

de`el.

Zvezna republika Nem~ija in njene zvezne de`ele so ustanovile mnoge konkordate in

cerkveno-dr`avne pogodbe z cerkvami v Nem~iji. V zvezi s katoli{ko cerkvijo je l. 1933

osnova Reichkonkordat , ki je zakonska osnova, ki je priznana kot pogodba po medna-

rodnem pravu. Cerkveno-dr`avne pogodbe z evangeli~ansko cerkvijo in tiste, ki so

podpisane s katoli{ko-{kofijskimi uradi, so sui generis, obravnavane podobno (ne isto)

kot mednarodne pogodbe. Podobne pogodbe so podpisane tudi z manj{imi cerkvami.

Predmet teh pogodb med cerkvijo in dr`avo vsebuje sodelovanje med dr`avo in {kofija-

mi, zagotovila in ureditve religioznega izobra`evanja v javnih (dr`avnih) {olah, teo-
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lo{ke fakultete, voja{ko kaplanovanje in polo`aj cerkve v javnosti in tudi financiranje

teh verskih `upnij.

2. Osnove sistema v Nem~iji

^e pogledamo razmerje med dr`avo in cerkvijo v Nem~iji in ga primerjamo z Evropo,

je to razmerje nekje v sredini med dr`avno cerkvijo in strogo lo~itvijo cerkve od dr`ave.

Krovni zakon namre~ postavlja sistem, po katerem sta dr`ava in cerkev strogo lo~eni.

Ustava pa hkrati zagotavlja sodelovanje med tema dvema in{titucijama. To je napisano

tako in s ciljem, da se skrbi za sodelovanje in potrebe prebivalcev. Nem{ki zakon glede

cerkve je osnovan in strukturiran na treh osnovnih principih:

• nevtralnost,

• toleranca in

• enakopravnost.

Nevtralnost zahteva, da se dr`ava ne identificira s cerkvijo ali katero od ostalih ideo-

lo{kih institucij in da v svojem delovanju ne daje prednosti nobeni od teh. Ali druga~e:

ne sme biti enega zakonito priznanega cerkvenega sistema, ki bi bil s tem priznanjem v

privilegiranem polo`aju pred ostalimi ideolo{kimi institucijami.

Dr`ava ne sme dajati prednosti ne religiji ne ideologiji, ker morajo biti vse obravnava-

ne na enak na~in. Na drugi strani pa religiozne institucije dr`ava ne sme postavljati v

neenakopraven polo`aj z drugimi dru`benimi skupinami.

Nevtralnost pomeni bolj kot karkoli nevme{avanje: dr`ava ne sme izpeljati kakr{ne-

koli odlo~ilne akcije v zadevah, ki se ti~ejo religioznih skupnosti. Vsaka religiozna

skupnost ureja in organizira svoje lastne zadeve neodvisno v zakonskih okvirih, ki ve-

ljajo za vse.

Princip tolerantnosti obvezuje dr`avo, ne samo, da je nepristranska pri razli~nih reli-

gioznih pogledih, ampak da vzdr`uje vzdu{je pozitivne tolerance, ki omogo~a prosto

izbiro in izvajanje kakr{nekoli religije.

Kot zadnji izmed principov enakopravnost pomeni obveznost, da se na enak na~in

obravnavajo vse religiozne skupnosti, tako da skozi ustavno diferenciacijo zakonskega

statusa omogo~a pravno osnovo tudi za druge socialne fenomene. Ta zadnji princip je

rezultat verskih vojn in 16. in 17. stoletja.

Ti osnovni principi omogo~ajo svobodno izbiro vere in vzpostavljajo osnove za pozi-

tivno toleranco. Svoboda veroizpovedi je zagotovljena, zato da omogo~a posamezniku

izklju~no pravico, da veruje v tisto, kar sam `eli. Tu je vklju~en tudi negativni aspekt, to-

rej pravico, da nima{ nobene vere in da ne pripada{ nobeni religiozni veroizpovedi. Ta
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verska svoboda in pravica, da veruje{ v karkoli, je lahko tudi problem v primerih kazen-

skega prava (zavrnjena zdravni{ka pomo~ zaradi vere). Ta pravica pa pomeni tudi, da

dr`ava ponudi dr`avnim {olam mo`nost, da uvedejo molitve ali versko vzgojo in pod

pogojem, da je to izklju~no na prostovoljni bazi. Isto velja tudi za nacionalno vojsko in

kazenske institucije.

3. Zakonski polo`aj religioznih skupnosti v Nem~iji

Religiozne skupnosti, ki imajo veliko {tevilo vernikov in tudi kar veliko {tevilo ti-

stih, z manj{im ~lanstvom, imajo status javne dru`be (public corporation). Ne glede

na razli~ne ureditve, imajo cerkvene `upnije in {kofije, de`elne cerkve in cerkvene fe-

deracije, vse izklju~no status javne dru`be in niso vklju~ene v dr`avno strukturo. Te

religiozne dru`be ohranijo popolno avtonomijo, ~eprav so javne dru`be. S to pravno

normo ni mi{ljena nobena posebna identifikacija med cerkvijo in dr`avo. Vsaka reli-

giozna skupnost glede na pro{njo, ki jo naslovi na de`elno vlado, dobi status javne

dru`be pod pogojem, da izka`ejo, da so stalna skupnost. Ostale skupnosti pa dobijo

svoj zakonski status na osnovi civilnega prava. Lahko so registrirane kot zasebne

dru`be.

4. Pomen religioznih skupnosti in pravica do samoodlo~be

Pravica do samoodlo~be je osnova, ki jo zagotavljata Weimarska ustava in krovni

zakon in jo mora zagotoviti tudi vsaka posamezna de`ela v Nem~iji. Ta samoodlo~ba

pa pomeni, da se sami odlo~ajo o religioznih dogmah, o pou~evanju, o zdru`evanju,

o bogoslu`ju, o dobrodelnih aktivnostih in vseh zadevah, ki zadevajo razmerje med

delodajalcem in delojemalcem in podro~je varovanja podatkov. Ta seznam prime-

rov tudi pomeni, da te religiozne skupnosti niso omejene, razen, da morajo striktno

delovati po zakonih, ki veljajo za vse, ki `ivijo in delajo v neki dr`avi (krovni zakon,

za katerega skrbi dr`avno to`ilstvo). Ta samoodlo~ba religioznih skupnosti ni veza-

na samo na cerkvene aktivnosti, tako npr. lahko vodijo bolni{nice, vrtce, domove za

ostarele, zasebne {ole in univerze. Nekatere zelo velike cerkve imajo tudi socialne

usluge, predvsem v obliki kot je Karitas katoli{ke cerkve. Ta pravica o samoodlo~bi

ni pravica, ki bi bila izklju~no namenjena samo cerkvenim skupnostim, ampak velja

za vse institucije, ki so kakorkoli vezane na cerkev, ne glede na njihov zakonski po-

lo`aj. Velike cerkve v Nem~iji so si izdelale svoje lastne zakonske sisteme, ki so para-

lelni dr`avnim. Cerkvene okoli{e si tako dolo~a cerkev sama in jih ne kontrolira dr-
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`ava niti niso vezani na javno sodstvo, vendar je tu {e veliko zakonodajno

nedodelanega.

5. Cerkev in kultura

Velike cerkve v Nem~iji vodijo relativno veliko {tevilo privatnih {ol. Mnoge med njimi

nadome{~ajo dr`avne {ole. To pa pomeni, da nudijo enak standard izobrazbe kot jo za-

gotavljajo dr`avne {ole in zaradi tega se morajo podrejati predpisom, ki veljajo za dr`av-

ne {ole. Celoten {olski sistem v Nem~iji je zasnovan v krovnem zakonu in je pod iz-

klju~no kontrolo dr`ave. V primerjavi z dr`avnimi {olami, cerkvene ali druge izobra`e-

valne ustanove, predstavljajo manj{ino. Glede financiranja privatnih {ol, morajo tako

cerkve kot druge organizacije, ki vodijo te zasebne {ole, dobiti dr`avno podporo. Tako

npr. cerkve vodijo vrtce za otroke v starosti od 4 do 7 let, kjer na prostovoljni osnovi

pou~ujejo tudi verouk. Versko vzgojo pa oblikujejo po standardih, ki jih narekuje cer-

kev, dr`ava pa te ustanove kontrolira, da ustrezajo zgoraj navedenim trem pravilom

(nevtralnost, toleranca, enakopravnost). Po otrokovem 14. letu starosti se le-ta samo-

stojno, ne glede na `elje star{ev, sam odlo~a o svoji religiozni vzgoji. Religiozno izobra-

`evanje je standarden predmet po osnovnem zakonu (~len 7/3GG) in zato ni dovolje-

no, da bi pre{el v opcijski predmet katerekoli religiozne skupine. Vsebino dolo~enega

religioznega izobra`evanja dolo~i {ola z religiozno skupino, ker je po zakonu vsaka dr-

`avna {ola dol`na zagotoviti religiozno izobra`evanje, ~e je v skupini med 6 in 8 u~en-

cev. Otroci, star{i in religiozne skupnosti imajo ustavno pravico do religioznega izobra-

`evanja. Velikokrat se postavljajo vpra{anja, kako je z zagotovitvijo izobra`evanja za

muslimane, ki je ve~krat ne izvajajo, zato ker nimajo predstavnikov islamske verske

skupnosti.

Na teolo{kih fakultetah imajo cerkve odlo~ilen vpliv na imenovanje profesorjev in

oblikovanje programa ter izpitov. Na tem podro~ju pa ima katoli{ka cerkev v rokah

ve~ kontrole in mo~i kot evangeli~ani. Profesorji na teolo{kih fakultetah, ki so na dr-

`avnih univerzah, so dr`avni uradniki, na katoli{kih fakultetah pa potrebujejo tudi

missio cannonica, ki jo podeljuje katoli{ka cerkev. V primeru, da je le-ta odvzeta, po-

tem ta profesor ne more ve~ u~iti na katoli{ki teolo{ki fakulteti, {e vedno pa bo ostal

dr`avni uradnik in mu mora univerza zagotoviti drugo delovno mesto. Velike cerkve

imajo svoje lastne privatne teolo{ke fakultete, poleg tega pa tudi fakultete drugih sme-

ri ter vi{je {ole in druge izobra`evalne institucije. V teh primerih imajo cerkve poseben

javni mandat. Ta javni mandat zagotavlja pogodba med dr`avo in cerkvijo in ima svoje

osnove v verskih svobodah razli~nih religioznih institucij. Na osnovi tega javnega

mandata so si religiozne institucije rezervirale ~asovne termine na javni televiziji in ra-
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diu. Zaradi tega javnega mandata pa imajo cerkve svoje predstavnike v upravnih in

nadzornih odborih v institucijah javnega `ivljenja. Imajo tudi pravico cenzure na jav-

nih medijih (dr`avnih in privatnih), da odlo~ajo o tem, ali je nek film oz. besedilo {ko-

dljiv za mladoletnike.

VIR:
Izbrano in povzeto po gradivu: State and Church in the European Union, European Consortium for State and

Church Research & Nomos Verlagsgsellschaft, Baden-Baden, 1996
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Pokojninska politika pri dolo~enih kategorijah

delavcev*

Geslo: Upokojenec; Pogoji za upokojitev

I. UVOD

Sprejemanje pokojninske zakonodaje so spremljale {tevilne polemike in vpra{anja o

pokojninskih sistemih drugod po Evropi. V zvezi s tem, se nam zdi smiselno predstaviti

pokojninsko politiko za izbrane kategorije delavcev in sicer: dolgotrajno brezposelne

delavce, delavce, ki so opravljali te`ka, nevarna in zdravju {kodljiva dela, pripadnike

oboro`enih sil, policije in javne uprave ter samozaposlene delavce. Primerjalni pregled

o obravnavanih kategorijah delavcev v razli~nih dr`avah Evropske unije ka`e, da {e ni

usklajenosti med posameznimi zakonodajami in ukrepi. V dolo~eni meri predstavljajo

izjemo skupine dr`av, katerih sistemi socialne varnosti so nastali pod enakim vplivom.

Na drugi strani pa gre pogosto tudi za probleme enake narave, razen tega pa v no-

vej{em razvoju lahko opazimo skupne splo{ne razvojne tendence.

II. UKREPI PRI PRED^ASNEM UPOKOJEVANJU ZARADI
BREZPOSELNOSTI

Glavni problem predstavlja zagotovitev nadomestnega dohodka starej{im, dolgotraj-

no brezposelnim delavcem ali starej{im delavcem, ki jim grozi brezposelnost. ^im vi{ja

je z zakonom dolo~ena starost za upokojitev, ve~je so te`ave. Za njihovo zmanj{evanje

so bili v {tevilnih dr`avah sprejeti razli~ni ukrepi kot so npr. ustrezno prilagajanje siste-

mov starostnih pokojnin in/ali sistemov zavarovanja za primer brezposelnosti, raba si-

stema invalidskega zavarovanja ali uvajanje dalj{ih in kraj{ih ad hoc ukrepov pred~a-

snega upokojevanja.

1. Prilagajanje sistemov starostnega zavarovanja in/ali zavarovanje za primer

brezposelnosti
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V dolo~enih dr`avah zakonodaja predvideva pred~asno izpla~evanje starostne po-

kojnine v primeru dolgotrajne brezposelnosti. Izpla~evanje lahko traja od enega do pet

let, na Finskem pa je `e v osemdesetih doseglo deset let. Nekatere dr`ave pa so uvedle

starostne pokojnine za dopolnjeno delovno dobo za delavce, ki so bili zavarovani

dalj{e {tevilo let – ve~inoma 35 do 40 let. Ti lahko te pokojnine v nezmanj{ani vi{ini

pri~nejo prejemati ve~ let pred zakonsko dolo~eno starostjo za upokojitev.

2. Raba zavarovanja za primer invalidnosti

Zaradi nara{~anja brezposelnosti se je ve~je {tevilo dr`av odlo~ilo, da uporabi inva-

lidsko upokojevanje kot obi~ajno sredstvo zagotavljanja prihodka starej{im brezposel-

nim osebam. Zato so omilili pogoje dostopa do invalidske pokojnine. Med kriterije so

bili vklju~eni tudi socialno – ekonomski dejavniki in starost prosilcev. Na Nizozem-

skem, v Veliki Britaniji, Italiji, Nem~iji in na [vedskem je veliko starej{ih delavcev, ki so

pred~asno prenehali z delom, to storilo v okviru invalidskega sistema. Danes je opaziti

prizadevanja, da bi se to tendenco omejilo s stro`jimi merili in redno kontrolo zdravs-

tvenega stanja upravi~encev do invalidskih pokojnin.

3. Ad hoc ukrepi za pred~asno upokojevanje

Poleg omenjenih prilagoditev so {tevilne dr`ave sprejele tudi t.i. ad hoc ukrepe za

pred~asno upokojevanje. Ti so zelo razli~ni in so bili sprejeti za obvladovanje nujnih

stanj. Gre za za~asne ukrepe kot ka`e primer posebnih dajatev v Franciji. Starostna

meja, pri kateri se je v okviru teh ukrepov mogo~e pred~asno upokojiti se je s~asoma

zni`evala. Danes je pogosto ni`ja od 60.leta, obstajajo pa tudi primeri, ko osebe odhaja-

jo v pokoj po dopolnjenem 50.letu starosti. Ukrepi so lahko dr`avni ali pa izhajajo iz

sporazumov med socialnimi partnerji v dolo~eni panogi ali podjetju. Financiranje delo-

ma zagotavlja dr`ava, vendar danes ve~inski dele` prispevajo podjetja, prispevanje de-

lavcev pa je {e vedno manj pogosto. Del ad hoc ukrepov vsebuje klavzulo o nadomesti-

tvi delavca, ki je zapustil delovno mesto. To pomeni, da je politika pred~asnega upoko-

jevanja tesno povezana s politiko zaposlovanja.

4. Razvoj ukrepov

Razvoj ukrepov pred~asnega upokojevanja je omejen predvsem v dr`avah, kjer `e

obstoje~i sistemi socialne varnosti v veliki meri dopu{~ajo re{evanje problema starej{ih

brezposelnih oseb. Tako lahko naredimo primerjavo med Italijo z pokojninami na pod-
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lagi delovne dobe ter obse`nim poseganjem po zavarovanju za primer invalidnosti in

Francijo, kjer veljajo strogi pogoji dostopa do dajatev za primer invalidnosti in kjer je vse

do 80- tih let za ve~ino zavarovancev veljala visoka upokojitvena starost. Bilanca spreje-

tih ukrepov v Evropski uniji ka`e, da so razli~ni ukrepi pred~asnega upokojevanja za-

gotovili nadomestni dohodek velikemu {tevilu delavcev, ki jih je gospodarski razvoj

pred~asno izrinil iz aktivnega `ivljenja. V Nem~iji, [paniji, na Finskem, Nizozemskem in

v Franciji, so delovno aktivne osebe v starosti od 55 do 64 let v manj{ini. Veliko se jih je

umaknilo s trga dela, ko so pridobili pravico do pokojnine. Tak razvoj je privedel do po-

ve~anja globalnega finan~nega stro{ka politike pred~asne opustitve delovne aktivnosti.

Po drugi strani pa lahko opazimo mo~no tendenco zni`evanja vi{ine denarnih

nadomestil.

Novej{e usmeritve se ka`ejo v politiki spodbujanja nadaljevanja aktivnosti pri starej-

{ih delavcih, v korist zaposlitev s skraj{anim delovnim ~asom, na ra~un uvajanja delne-

ga upokojevanja. Druga tendenca obstaja v spodbujanju podjetij, da starej{e delavce

obdr`ijo na delovnih mestih. Delodajalce, ki jih odpustijo je mo`no kaznovati ( pred-

vsem v Avstriji in v Franciji ) ali izpla~ati subvencije podjetjem, ki starej{ega delavca za-

poslijo kot npr. na Danskem. Opaziti je tudi spodbujanje starej{ih oseb za prevzem dela

s skraj{anim delovnim ~asom, na primer v Veliki Britaniji in nenazadnje tudi zaostritev

pogojev dostopa do pokojnine ali do nadomestila za pred~asno upokojitev nekaterih

dr`avah.

III. DELAVCI, KI SO OPRAVLJALI TE@KA, NEVARNA IN ZDRAVJU
[KODLJIVA DELA

Ta kategorija delavcev predstavlja tradicionalni primer, kjer se upokojitvena starost za

pridobitev starostne pokojnine zni`a. Uporaba tega na~ela pa predvideva vnaprej{nje

preciziranje zadevnih poklicev. Te`ave z definiranjem skupin delavcev na tak{nih de-

lovnih mestih, je nekatere dr`ave pripeljalo do tega, da upo{tevajo samo nezmo`nost za

delo. Gre za to, da predvidijo, po kak{nih pogojih bi bila pred~asna pokojnina lahko

dodeljena osebi, nezmo`ni za nadaljnje delo.

1. Dolo~anje te`kih, nevarnih in zdravju {kodljivih del

Ve~je {tevilo dr`av kot npr. Belgija, [panija in Italija nadaljuje z vnaprej{njim dolo~a-

njem te`kih, nevarnih ali zdravju {kodljivih del, ki bi lahko povzro~ila pred~asno upo-

kojitev za delavce, ki bi ta dela opravljali minimalno {tevilo let. Francija je `e leta 1945 v
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svoji zakonodaji predvidela podobne ukrepe, ki pa v praksi niso bili uporabljeni. Ni na-

mre~ pri{lo do definicije te`kih, nevarnih in zdravju {kodljivih del, ker javne slu`be niso

mogle sestaviti ustreznega seznama. Upo{tevati je treba dejstvo, da je tehnolo{ki razvoj

spremenil materialne pogoje dela. Zato lahko prihaja do pretiravanja in umetnega po-

ve~evanja {tevila domnevno te`kih del.

2. Obravnava te`kih ali nevarnih del v posebnih sistemih

@e dalj{i ~as obstajajo posebni sistemi za dolo~ene profesionalne kategorije. Ti so bili

ustanovljeni predvsem za potrebe mornarjev, rudarjev, `elezni~arjev idr. Predvidevajo

dodelitev pokojnine za starost ni`jo od starosti drugih delavcev. Te posebne sisteme je

do danes obdr`alo ve~je {tevilo dr`av kot so Nem~ija, Avstrija, Belgija in Francija. Ena

od te`av teh sistemov, ki v primerjavi s splo{nim sistemom zagotavljajo vi{je pokojnine

in hitrej{i dostop do njih, je klasifikacija te`kih in nevarnih del, ki dajejo pravico do

prednostnega obravnavanja.

3. Kriterij delovne nezmo`nosti

Dr`ave kot sta Nem~ija in precej kasneje Francija, ki niso hotele upo{tevati opravlja-

nja vnaprej definiranih te`kih ali nevarnih del za odobritev pred~asne starostne pokoj-

nine, so obdr`ale mo`nost pred~asnega upokojevanja zaradi delovne nezmo`nosti.

Take re{itve ne omejuje noben seznam del, niti poklicni vzroki staranja. Stanje delovne

nezmo`nosti se oceni na podlagi zdravni{kih ugotovitev ob upo{tevanju dela, ki ga je

prosilec opravljal.

4. Osebe, ki so za~ele delati zelo zgodaj

Gre za ljudi, ki so v aktivno `ivljenje stopili zelo mladi npr. med 14. in 15. letom in so

ve~inoma dolga obdobja pogosto opravljali najte`ja in manj pla~ana dela. Zaradi tega je

verjetno, da se bodo `e pred upokojitveno starostjo telesno prezgodaj iz~rpali. Njihova

pri~akovana starost je obi~ajno kraj{a od oseb, ki so v aktivno `ivljenje stopile kasneje.

Zato bi upokojitev po dolo~enem {tevilu let in ne pri dolo~eni upokojitveni starosti bolj

ustrezala polo`aju te kategorije delavcev. Upo{tevanje kraj{e `ivljenjske dobe pri dolo-

~enih kategorijah predstavlja problem, ki trenutno spro`a {tevilne diskusije.
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IV. PRIPADNIKI OBORO@ENIH SIL, POLICIJE IN DR@AVNI
USLU@BENCI

Ta kategorija delavcev se na splo{no od zaposlenih v privatnem sektorju razlikuje po

tem, da slednje zavezuje pogodba o delu, ki so jo sklenili z delodajalcem, medtem ko

status dr`avnih uslu`bencev ureja zakon s podro~ja javnega prava. V ve~ini dr`av

Evropske unije so dele`ni prednostne obravnave na podro~jih starostnih pokojnin, in-

validnosti in dru`inskih pokojnin / pre`ivnin. Vendar pa sedanji razvoj vodi v povezavo

s splo{nim sistemom.

1. Posebni pokojninski sistemi za dr`avne uslu`bence

Ti sistemi so na splo{no zelo stari, precej starej{i od uvedbe splo{nih sistemov social-

nega zavarovanja. Za veliko oseb iz te kategorije, je pravica do pokojnine priznana kot

eden od elementov pogojev slu`be. Bistvene razlike med posebnimi in splo{nimi siste-

mi so:

• najni`ja starost ob pridobitvi pravice pokojnine;

• osnova za izra~un bolj ugodnih pokojnin : zadnji dohodek v ~asu kariere namesto

povpre~nega dohodka, ki ga je oseba prejemala v relativno dolgem obdobju ;

• bolj ugoden izra~un pokojnine: vi{ji odstotek prejemkov za vsako leto zavarovanja;

• stopnja trajne nezmo`nosti za delo, ki daje pravico do invalidske pokojnine je ni`ja

od minimalne stopnje v splo{nem sistemu, ter bolj ohlapna definicija invalidnosti

2. Tendenca vklju~evanja dr`avnih uslu`bencev v splo{ni sistem

Zadnje reforme ka`ejo, da je prihodnost obstoje~ih posebnih sistemov ogro`ena. V

ve~ dr`avah ( Irska, Italija, Nizozemska, Portugalska ) so bili uslu`benci vklju~eni ali se

vklju~ujejo v splo{ni pokojninski sistem. Upo{tevajo~ odpor, ki se ob tem pojavlja, bo

usmeritev vsekakor dolgoro~na npr. v Nem~iji, Avstriji in Franciji, kjer obstaja mo~na

tradicija posebne obravnave dr`avnih uslu`bencev. Poleg tega lahko integracijo sprem-

lja uvajanje dodatnih ugodnih sistemov.

3. Voja{ke osebe, policisti in sodniki

Glavna razlika med njimi in drugimi javnimi uslu`benci je upokojitvena starost. Na

splo{no je ta ni`ja – precej ni`ja za voja{ke osebe in policiste ter nekoliko vi{ja za sodni-

ke. V nekaterih dr`avah je na~in izra~unavanja ugodnej{i za sodnike in voja{ke osebe.
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V. SAMOZAPOSLENI DELAVCI

Kritje samozaposlenih delavcev na podro~ju pokojnin je bilo uvedeno kasneje kot za

zaposlene delavce, vendar je danes zagotovljeno v vseh dr`avah Evropske unije.. Dolo-

~ene omejitve obstajajo samo za samozaposlene nekmetijske delavce v dr`avah kot so

Nem~ija, [panija, Gr~ija in Italija. Glede za{~ite, se postavljata predvsem vpra{anji orga-

nizacije kritja in definicije za{~itenih oseb, posebej na kmetijskem sektorju.

1. Organizacija pokojnin za samozaposlene delavce

Lo~imo med dr`avami, kjer so pokojnine samozaposlenih delavcev vodene v okviru

enega ali ve~ avtonomnih sistemov in dr`avami, kjer zaposleni in samozaposleni delav-

ci spadajo v skupen splo{ni sistem

V dr`avah, kjer sistem pokojnin temelji na dveh ali ve~ stebrih, je mo`na vklju~itev sa-

mozaposlenih v splo{ni sistem za prvi steber in sisteme, ki se razlikujejo od tistih za za-

poslene v drugem stebru. Pogoji za pridobitev pravic do pokojnine kot tudi osnova in

na~in izra~una se vse bolj prilagajajo splo{nemu sistemu za delojemalce. Kljub temu, pa

obstajajo nekatere razlike glede:

• osnov za izra~un (odmero)starostne pokojnine, ki so lahko {e naprej razredi bodisi

po svobodni izbiri zavarovanca, ali pa zelo pribli`no ustrezajo njegovemu dohodku;

poleg tega pa je nivo pokojnine pogosto precej ni`ji od pokojnin zaposlenih;

• dodelitev invalidskih pokojnin samozaposlenim ( predvidene za celotno Evropsko

unijo, razen za Irsko ), ki so obi~ajno odobrene le v primeru popolne nezmo`nosti

za delo, medtem, ko se pri zaposlenih delavcih upo{teva delna invalidnost; poleg

tega se invalidske pokojnine lahko izra~unavajo na na~in , ki je za samozaposlene

manj ugoden ( pav{alna stopnja namesto stopnje vezane na dohodek)

Pomembne razlike lahko najdemo pri financiranju, predvsem na podro~ju kmetijskih

sistemov, kjer javne subvencije predstavljajo kar dve tretjini virov. V primeru samoza-

poslenih nekmetijskih delavcev je financiranje na~eloma zagotovljeno s prispevki, ki jih

pla~ujejo zavarovanci. Kljub temu je ve~ji del stro{kov bolj ali manj krit z javnimi sub-

vencijami ali transferjem sredstev izhajajo~ih iz sistemov zaposlenih delavcev.
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2. Definicija samozaposlenih delavcev na podro~ju pokojninskega sistema (samostoj-

ni ali splo{ni )

Predvsem na kmetijskem podro~ju obstaja problem dolo~anja delavcev, ki so lahko

vklju~eni v pokojninski sistem. V Avstriji kjer je npr. merilo katastrska vrednost, so last-

niki in drugi dru`inski ~lani, ki pomagajo, obvezno vklju~eni v pokojninski sistem, ~e

katastrska vrednost posestva presega dolo~eno mejo. Na Finskem je pokojninsko zava-

rovanje obvezno, ~e kmetija presega dolo~eno povr{ino obdelovalne zemlje. V Franciji

je poleg zadnjega kriterija vklju~itev pokojninski sistem lahko odvisna tudi od {tevila

delovnih ur opravljenih na kmetiji. V [paniji pa sistem samozaposlenih delavcev v kme-

tijstvu krije le male kmete. Razli~en je tudi pristop glede vklju~evanja dru`inskih ~lanov,

ki pomagajo na kmetiji. Ti so v nekaterih dr`avah obravnavani kot samozaposleni de-

lavci, v drugih pa ne.

VI. ZAKLJU^EK

Primerjava ka`e, da tujih izku{enj ni mogo~e enostavno prenesti na doma~a tla. To ni

preprosto niti v skupini tesno povezanih dr`av, kot so ~lanice Evropske unije. Vsekakor

pa poznavanje prakse bli`njih dr`av, ki so se ali se soo~ajo s podobnimi problemi kot

Slovenija na podro~ju pokojnin za omenjene kategorije delavcev koristno bogati na{e

vedenje, spodbuja razmi{ljanja in diskusijo v zvezi z pokojninsko reformo.

VIR:
1. Pierre Mouton, Pokojninska politika za dolo~ene kategorije delavcev, Mednarodna konferenca – Social-

na varnost starej{ih brezposelnih, Ljubljana, april 1999
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Financiranje javnih kulturnih zavodov*

Geslo: Kultura; Na~in financiranja

I. KULTURNE POLITIKE V EVROPI

Na podro~ju kreiranja kulturne politike bi v evropskem kontekstu te`ko govorili o

poenotenju, zdru`evanju ali »pribli`evanju«. Ker bi te pojme, ki se sicer mo~no ve`ejo na

aktualne integracijske procese v Evropi, na tem podro~ju te`ko uporabili, raje govori-

mo o (razli~nih) kulturnih politikah. Vendar to ne pomeni, da aktualna dogajanja v kul-

turi nimajo nobenih skupnih zna~ilnosti, da jih ni mo~ med sabo primerjati in da niso

predmet strate{kega na~rtovanja. Ob zdru`evanju postaja kultura (nacionalna, subna-

cionalna in nadnacionalna) vse bolj pomemben dejavnik skupnega bivanja v Evropi.

S strate{ko kulturnimi politi~nimi usmeritvami se - bolj kot Evropska unija, ki je osre-

doto~ena na prakti~ne programe finan~ne pomo~i - ukvarja Svet Evrope (v nadaljeva-

nju SE), ki je kulturno raznovrstnost izbral za enega izmed svojih {tirih vsebinskih ste-

brov (poleg demokracije, ~lovekovih pravic in vladavine prava). Osrednja tema {tudije

delovne skupine za kulturo in razvoj pri SE (Council for Cultural Cooperation – CDCC)

je kultura kot del trajnostnega razvoja. Njeno poro~ilo z naslovom Iz obrobja v sredi{~e

obravnava teme, ki so bile kot evropski prispevek predstavljene tudi na dveh zaseda-

njih Generalne konference UNESCO, leta 1991 in 1995.

II. DECENTRALIZACIJA

Na~in financiranja javnih kulturnih ustanov je v osnovnih potezah odvisen predvsem

od koncepta. Tam, kjer je v izhodi{~u centralisti~ni koncept vodenja kulturne politike,

najbolj ~ist model takega na~ina poznajo v Franciji, je vloga regij in lokalnih skupnosti

pri razdeljevanju in porabi sredstev zanemarljiva. Pri decentraliziranem sistemu, ki so

ga od sredine devetdesetih let za~eli oblikovati in uveljavljati v severnoevropskih dr`a-

vah, pa imajo pri oblikovanju kulturne ponudbe lokalne skupnosti ve~jo vlogo. V zgo-

raj omenjenem poro~ilu zelo pogosto naletimo na vidik decentralizacije in deregulacije

kulturne politike, zato ga na tem mestu {e posebej izpostavljamo. Vendar moramo pou-
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dariti, da so tudi v teh dr`avah ob koncu devetdesetih let pri{li do spoznanja, da preveli-

ka samostojnost lokalnih skupnosti in regij ne daje dobrih rezultatov, zato so se navse-

zadnje tudi tam odlo~ili obdr`ati dolo~ene elemente centralizma. Vmesni model pred-

stavlja Nem~ija, kjer imajo najve~je pristojnosti na tem podro~ju de`ele. Ta in {vedski

model si bomo podrobneje pogledali v posebnem poglavju. Na tem mestu pa si pobli`e

poglejmo decentralizacijske elemente poro~ila.

• Prvi je s podro~ja pristojnosti na podro~ju celostnih kulturnih strategij. Osnovni na-

potek, ki naj bi veljal tu je: »kultura naj se ~im bolj pribli`a javni upravi«. Subvencije

naj bodo premi{ljene in uravnote`ene, iskati je treba alternativne finan~ne vire,

omogo~en naj bo nadzor sprejemanja odlo~itev, umetni{kim institucijam pa naj bo

zagotovljena umetni{ka svoboda.

• Pomemben element je tudi tako imenovani »tretji sektor«, se pravi prostovoljna inte-

resna zdru`enja in skupine. Dr`ava naj bi uvedla dav~ne olaj{ave in subvencije ter

poskrbela za tvorni dialog med njimi in oblastjo, kar naj bi na koncu privedlo do

»dru`bene in civilne pogodbe z dr`avljani Evrope«.

• Lokalne skupnosti naj posebno pozornost namenijo tudi ustvarjalnosti mladih in

naj poskrbijo za oblikovanje njim namenjenih kulturnih sredi{~.

• Potrebno je raziskati mo`nosti za zaposlovanje v lokalnih in regionalnih skupnostih

(na podro~ju kulture) in za razvoj evropskega trga za majhne in srednje velike kul-

turne skupnosti. To je mogo~e dose~i z vpeljavo strategij za pospe{evanje sodelova-

nja kulturnega sektorja z drugimi – tudi poslovnim.

• Usklajen kulturni razvoj na najni`ji ravni je pogoj za vzpostavitev kulturne in civilne

dru`be novih evropskih demokracij.

III. STOPNJA INSTITUCIONALIZIRANOSTI KULTURNE POLITIKE
V NEKATERIH EVROPSKIH DR@AVAH

[vedska

Na [vedskem je stopnja institucionaliziranosti kulturne politike majhna, po drugi stra-

ni pa o vseh zadevah neposredno odlo~a parlament. Paradr`avne organizacije ali pri-

vatno sponzorstvo imajo nepomembno vlogo, ve~jo imajo privatne organizacije. Glav-

no usmeritev kulturne politike predstavlja enostavna distribucija javnih sredstev. Zna-

~ilna je visoka stopnja podpore z javnimi sredstvi. [vedska torej pozna »dvojni sistem «,

ki ga zaznamuje prevlada deregulirane, toda dr`avne podpore.
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Nizozemska

Stopnja institucionaliziranosti na Nizozemskem je minimalna, prizadevajo pa si za {e

ve~jo avtonomijo kulturnih institucij. Razvidnost porabe javnih sredstev je dobra. Ob-

staja dober sistem planiranja in nadzora, pa tudi prenovljen sistem financiranja. Poznajo

moderne metode upravljanja (»arm's length« princip, skladi). Nizozemska predstavlja

vodilno dr`avo v stopnji modernizacije oz. deregulacije. Temelji na konceptih repre-

zentacije in razlikovanja. Tako so npr. javne knji`nice in amaterska umetnost del t.i. re-

prezentativne umetnosti. Ta je pogojena z naj{ir{o, demokrati~no dostopnostjo ter

hkrati z javnim financiranjem.

Avstrija

Avstrijska kulturna politika se uvr{~a med najbolj nefleksibilne oz. institucionalizira-

ne politike. To se ka`e v pomanjkanju smiselnega sodelovanja tako med vladnimi, ne-

vladnimi in privatnimi organizacijami, kot med obmo~nimi enotami. Kulturna politika

je nefleksibilna tudi pri alokaciji finan~nih virov. Poraba javnih sredstev ni transparent-

na. V primerjavi z drugima dvema dr`avama ~lanicama EU, je avstrijska kulturna politi-

ka na najni`jem nivoju modernizacije.

Estonija

V Estoniji je kazalec modernizacije kulturne politike povezan s tranzicijskimi procesi.

V nekdanjem sovjetskem sistemu je bila namre~ vloga dr`ave in njenih institucij absolu-

tizirana. Glede na stanje, evropski strokovnjaki priporo~ajo bolj pluralisti~no osnovo za

podporo kulturi in umetnosti. To pomeni pluralni posvetovalni proces, jasno definicijo

odgovornosti, razvidnost porabe javnih sredstev, kulturnopoliti~ni okvir za nove teh-

nologije in sistemati~no evalvacijo.

Bolgarija

Za kulturo je pristojno Ministrstvo za kulturo, ki je bilo kot samostojna institucija os-

novano {ele leta 1993. V procesu tranzicije so spremembe prinesle zve~ano {tevilo

umetni{kih centrov, njihova pravna avtonomija pa je omejena. Druge dr`avne instituci-

je so nacionalni centri in dr`avne kulturne institucije nacionalnega pomena. Pri oprede-

ljevanju javnega financiranja kulture, bolgarsko nacionalno poro~ilo pri elementu dere-

gulacije uporablja dva kazalca in sicer: relativni dele` odhodka za kulturo (ki se v Bol-
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gariji zmanj{uje) in razmerje med javnim financiranjem na eni, in sponzorstvom ali fi-

nanciranjem s pomo~jo fundacij na drugi strani. Pomembni koraki pri modernizaciji

javnega financiranja so pluralizem oblik in virov financiranja, pove~anje vloge ob~in,

polna vklju~itev financiranja kulture v celotni sistem javnega financiranja itd.

Tabela 1: Elementi decentralizacije po dr`avah

administrativna
avtonomija

alokacija
finan~nih sredstev

enakomernost

[vedska X X X
Nizozemska X X
Avstrija X
Estonija X X
Slovenija
Bolgarija X

IV. DELE@I V JAVNIH PRORA^UNIH ZA KULTURO

Na podlagi razli~nih izku{enj lahko zaklju~imo, da podro~ja kulture ni dobro popol-

noma osvoboditi dr`avnega nadzora. Dr`ava (razen v Nem~iji) za podro~je kulture, ki

je v javnem interesu, povsod po Evropi, kakor je razvidno tudi iz spodnje tabele, prispe-

va od 30 – 70% sredstev. Osnovna dilema je le, ali bodo ta sredstva lokalnim skupno-

stim in regijam prepu{~ena ali prenesena. Prepustitev sredstev je smiselno le v prime-

ru, da je podro~je kulture dobro normirano. To pomeni, da je jasno dolo~eno, koliko

knjig je potrebno zagotoviti dolo~enemu {tevilu prebivalcev, koliko bo glede na ta ali

kak drug kazalec gledali{kih predstav in razstav in podobno. Vendar obstajajo tudi po-

dro~ja, ki jih ni tako enostavno normirati. V tem primeru je pogoj decentralizacije, ob-

stoj drugih instrumentov, predvsem organizacijskih in finan~nih.

Tabela 2: Dele`i v javnih prora~unih za kulturo

dr`ava pokrajina (de`ela) ob~ina (lokalna skupnost)
Avstrija 47,2% 23,7% 29,1%
Nem~ija 13% 40,7% 46,3%
Finska 60% / 40%
Danska 48% 8% 49%
Norve{ka 42% 8% 49%
[vedska 44% 8% 48%
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Vira:

• Auli Irjaha & Magne Eikas, State, Culture and Decentralisation: comparative study of

the decentralisation processes in Nordic cultural policy, Strs Council of Finland and

Western Norway Research Institute, 1996,

• Regional and Local Government in the European Union, The Committee of the Re-

gions, July, 1996

V. PRIMERA [VEDSKE IN NEM^IJE

[vedska

Leta 1993 so {vedski parlamentarci lokalnim skupnostim priznali pravico do samo-

stojnega odlo~anja o vseh sredstvih, ki jim pripadajo iz dr`avnega prora~una. Se pravi,

da so jim bila v celoti prepu{~ena tudi sredstva za kulturo in regionalne kulturne institu-

cije. Tako naj bi se zaklju~il proces politi~ne in geografske decentralizacije, ki se je za~el

v sedemdesetih letih. Pobudo je podprla tudi vlada, a se je oglasil Nacionalni svet za

kulturo in se zamisli uprl, ker je menil, da bi to slabo vplivalo na kulturni razvoj. Zato je

vlada svojo podporo preklicala in ustanovila Odbor za kulturnopoliti~no usmeritev, ki

naj pripravi posebne re{itve za kulturo.

Na [vedskem so namre~ `e v petdesetih letih spoznali, da je majhnost ob~in resna

ovira njihovega vsesplo{nega razvoja. Splo{na reforma lokalne samouprave, s katero so

prvotnih 2.498 ob~in zmanj{ali na manj kot 300, naj bi zagotovila, da bi se leta 1974 lah-

ko za~ela tudi decentralizacija kulture. Podlaga za to je bila Resolucija o kulturni politi-

ki, ki jo je sprejel parlament. V devetdesetih letih pa se je proces decentralizacije ustavil,

ker se je postavil resen pomislek glede prepu{~anja nacionalno pomembnih zadev lo-

kalnim ravnem. Odbor za kulturnopoliti~ne usmeritve je sicer podprl nadaljnje spre-

membe v financiranju lokalnih kulturnih institucij, vendar pa, so poudarili v ugotovi-

tvah in predlogih odbora, mora dr`ava ohraniti neposreden vpliv na financiranje, s ka-

terim bo zagotovila porabo teh sredstev za kulturo. Ker je bilo tako stali{~e predmet raz-

li~nih kritik, se je parlament odlo~il za triletni eksperiment, ki se bo kon~al leta 2001.

[tirim od skupno {tiriindvajsetih pokrajin je v celoti prepu{~eno, da v okviru od dr`ave

dodeljenih sredstev same odlo~ajo o vseh kulturnih zadevah, pri ~emer morajo upo{te-

vati sprejete nacionalne cilje. Evalvacija projekta bo podlaga za nadaljnje odlo~itve.
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Nem~ija

Podlaga pravne in politi~ne ureditve Zvezne republike Nem~ije je temeljni zakon

(Grundgesetz), ki je bil sprejet leta 1949. Za njeno organizacijo so zna~ilna tri na~ela:

• na~elo federalizma, ki pomeni, da so de`ele neodvisne ~lanice zveze, ter imajo last-

no dr`avno suverenost;

• na~elo lokalne samouprave, ki zagotavlja pravice mest in lokalnih oblasti;

• na~elo delitve oblasti, ki dodeljuje zakonodajno, izvr{ilno in sodno oblast razli~nim telesom

Nem{ka lokalna samouprava izhaja iz ob~ine, ki po na~elu subsidiarnosti opravlja vse

tiste naloge, ki se naju~inkoviteje opravljajo na lokalni ravni. Znotraj zadev lokalne sa-

mouprave gre za razliko med prostovoljnimi in nalo`enimi zadevami. Pri prvih ob~ina

odlo~a, ~e in kako jih bo izvajala. Primera za to sta organizacija glasbenih zadev ali dru-

gih kulturnih institucij. Pri nalo`enih zadevah, pa lokalna oblast nima izbire, ali jih bo

izvajala, temve~ odlo~a o na~inu, kako bo to storila. Ob~ine se povezujejo v zveze na

de`elni in dr`avni ravni, ki so pomemben sogovornik nem{ke vlade pri vpra{anjih fi-

nanciranja lokalnih skupnosti in drugih vpra{anjih, ki se nana{ajo na pristojnosti, orga-

niziranost, odnose med dr`avo in lokalnimi skupnostmi idr.

Naloge in financiranje ob~in

Ob~ine imajo pravico do iskanja nalog, ni namre~ zakonsko dolo~enega kataloga na-

log ob~ine. Naloge se delijo na izvirno in preneseno podro~je dejavnosti. V izvirno po-

dro~je sodijo vse pristojnosti, ki se nana{ajo na `ivljenjske potrebe ob~anov. To pa se

deli na prostovoljne in obvezne naloge. Tako spadajo npr. domovi za ostarele, bolni{ni-

ce, {portne naprave, knji`nice med prostovoljne naloge.

Nem{ka komunalna politika in njeni nosilci so osredoto~eni na re{evanje konkretnih

komunalnih vpra{anj med katera spadajo tudi obnova kulturnih in zgodovinskih spo-

menikov, kulturna dejavnost – knji`nice, muzeji, orkestri idr. Dejavnosti ob~ine se fi-

nancirajo iz sredstev ob~anov in iz prora~una ob~ine. Tako npr. za knji`nice prispevajo

ob~ani bavarske ob~ine Strullendorf 2% in prora~un 98%, za muzeje ob~ani 7%, prora-

~un pa 93%, za glasbene {ole ob~ani 30%, prora~un 70% itd.

Viri sredstev ob~in so :

• davki: dohodnina, zemlji{ki davek – v celoti, davki na zabavo npr. pivski davek, davek

na gospodarsko dejavnost (najpomembnej{i vir za ob~ino – stopnjo dolo~i ob~ina, ki s

tem privablja ali pa ne podjetja; osnova je kapital, obdav~i pa se tudi donos podjetja)

• pristojbine (za konkretne storitve) – kanalizacija, grobovi, odvoz smeti idr.
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• prispevki(za splo{ne storitve) – cestna dela, razsvetljava idr.

• dotacije zveze in de`ele – za gradnjo dolo~enih stavb ({ole, muzeji, objekti za kultur-

ne in {portne dejavnosti idr.)

VI. ZAKLJU^EK

Glede na specifi~en zgodovinski razvoj in ureditev kulturnega podro~ja je Slovenija

izoblikovala svoj na~in financiranja kulturnih ustanov javnega pomena, ki pa {e ni do

konca izpeljan. Manjkata predvsem ureditev regionalnega podro~ja in sprejetje nacio-

nalnega kulturnega programa. [ele na tej podlagi bi financiranje javnih kulturnih zavo-

dov lahko neposredno primerjali s tistim v EU, saj je delitev sredstev za ta namen (sko-

raj) povsod izvedena na podlagi delitve med lokalno skupnostjo, regijo (de`elo) in dr-

`avo ter na podlagi operacionaliziranih pravil kulturne politike. Med nove naloge sodi

tudi prestrukturiranje Ministrstva za kulturo, kar bi vklju~evalo sistemsko evalvacijo

kulturne politike. Posebna priporo~ila evropskih strokovnjakov, kakor smo videli, go-

vorijo o pove~anju sodelovanja s poslovnim sektorjem, spodbujanju samoiniciative,

omogo~anju poslovnega usposabljanja, spodbujanju sponzorstva in posojil, prilagodi-

tvi dav~ne zakonodaje in podobno.

Za zaklju~ek lahko re~emo, da bi bilo, hkrati z navedenimi podlagami, potrebno naj-

prej razviti ve~jo diverzifikacijo kulturnih ustanov. Pri financiranju ustanov, kakr{ne so

muzeji, gledali{~a in galerije, ki so namenjene ob~instvu, ki presega meje lokalnih

skupnosti, bo vsekakor prihajalo do te`av, dokler ne bosta jasno opredeljena nacional-

ni interes in status regij. Dokler torej ne bo sprejeta primerna zakonska podlaga, ki bo

podrobneje urejala prav podro~je kulture, bi bilo vsekakor smiselno ravnati v skladu z

na~elom prenosa sredstev.
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1. Auli Irjaha & Magne Eikas, State, Culture and Decentralisation: comparative study of the decentralisation

processes in Nordic cultural policy, Strs Council of Finland and Western Norway Research Institute, 1996,

2. Regional and Local Government in the European Union, The Committee of the Regions, July, 1996

3. Vesna ^opi~, Zakaj se Nordijci boje decentralizacije v kulturi?, in ekspertno mnenje, Sektor za kulturno

politiko in sistem pri Ministrstvu za kulturo RS

4. Anja Muck, Oblikovanje evropskih kulturnih politik – komparativna analiza kulturnih politik {estih

evropskih dr`av

5. Mario d'Angelo & Paul Vasperini, Cultural policies in Europe: a comparative approach, Strassbourg:

Council of Europe, 1993
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Posledice in pravice delavcev zaradi prenehanja

delovnega razmerja pri metodi finan~ne

reorganizacije*

Geslo: Delovno pravo

I. UVOD

V primeru kolektivnega odpu{~anja delavcev, kakr{nega predvideva veljavni zakon

o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji (Ur.l. RS {t. 67-2464/1993, RS 45/I-1734/I/1994,

RS 74-2651/1994, RS 8-393/1996, RS 39-2142/1997, RS 1-1/1999, RS 52-2487/1999), ve-

ljajo za dol`nika ugodnej{i pogoji, kakor v primeru prenehanja delovnih razmerij v ok-

viru programa re{evanja tehnolo{kih prese`kov, ki ga ureja delovno pravna zakonoda-

ja. Merila za dolo~itev delavcev, ki jim delovno razmerje preneha zaradi finan~ne reor-

ganizacije, ureja 51. ~len ZPPSL. @elja naro~nika je osredoto~iti se predvsem na merila

iz 5. odstavka tega ~lena, ki so precej rigorozna:

• »Pri dolo~itvi delavcev, ki jim preneha delovno razmerje na podlagi drugega od-

stavka tega ~lena, se upo{tevajo naslednji kriteriji: strokovna izobrazba oziroma

usposobljenost za delo in potrebna dodatna znanja in zmo`nosti, delovne iz-

ku{nje, delovna uspe{nost in delovna doba.«

Mnogi mednarodni akti, npr. Konvencija o spodbujanju zaposlovanja in varstva

pred brezposelnostjo in Poro~ilo o spodbujanju zaposlovanja in varstva pred brezposel-

nostjo (@eneva, 1.6.1988), Evropska socialna listina (Strasbourg, 3.5.1996) in {tevilne

direktive Evropske unije pa poudarjajo ravno pomembnost ve~je za{~ite delavcev v pri-

merih kolektivnega odpu{~anja, ker je ta v tesni zvezi z uravnote`enim ekonomskim in

socialnim razvojem. Ker vklju~itev Slovenije kot samostojne dr`ave v Mednarodno or-

ganizacijo dela, Svet Evrope in pri~akovano vklju~itev v Evropsko unijo zahtevajo har-

monizacijo na{ih predpisov z mednarodnimi, podajamo v tej nalogi kratek pregled

mednarodne zakonodaje, ki se nana{a na podro~je kolektivnega odpu{~anja.
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II. EVROPSKA SOCIALNA LISTINA

Dr`avni zbor RS je zakon o ratifikaciji spremenjene Evropske socialne listine (MESL)

sprejel 11.3.1999 (Ur.l. RS {t. 24-157/1999). Z njo se je zavezal, da bo ob prenehanju za-

poslitve vsem delavcem priznal pravico do razumnega odpovednega roka (4. ~len –

pravica do pravi~nega pla~ila), pravico do varstva v primeru prenehanja zaposlitve (24.

~len), pravico do varstva njihovih zahtevkov v primeru pla~ilne nesposobnosti deloda-

jalca (25. ~len) in pravico do obve{~anja in posvetovanja v postopkih kolektivnega od-

pu{~anja (29. ~len).

V dodatku k MESL so v razlagi k 24. ~lenu podani razlogi, ki {e zlasti ne {tejejo kot ve-

ljavni za prenehanje zaposlitve. To so:

• a) ~lanstvo v sindikatu ali udele`ba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega ~asa

ali med delovnim ~asom s soglasjem delodajalca,

• b) kandidatura za predstavnika delavcev in sedanje ali preteklo opravljanje te

funkcije,

• c) vlo`itev prito`be ali udele`ba v postopku proti delodajalcu, ki se nana{a na dom-

nevno kr{itev zakonov ali drugih predpisov, ali ugovor pri pristojnih upravnih

organih,

• d) rasa, barva, spol, zakonski stan, dru`inske obveznosti, nose~nost, religija, poli-

ti~no prepri~anje, nacionalni izvor ali dru`beno poreklo,

• e) materinski ali star{evski dodatek,

• f) za~asna odsotnost z dela zaradi bolezni ali po{kodbe.

V razlagi k 25. ~lenu MESL pa je dolo~eno, da zahtevki delavcev iz te dolo~be vsebuje-

jo najmanj:

• a) zahtevke delavcev za pla~e v predpisanem obdobju, ki ni kraj{e od treh mesecev

po prednostnem sistemu in osem tednov po jamstvenem sistemu, pred pla~ilno nes-

posobnostjo ali prenehanjem zaposlitve,

• b) zahtevke delavcev za pla~an dopust, ki jim pripada kot rezultat dela, opravljene-

ga med letom, v katerem je pri{lo do pla~ilne nesposobnosti ali prenehanja

zaposlitve,

• c) zahtevke delavcev za zneske, ki jim pripadajo za druge vrste pla~ane odsotnosti

in se nana{ajo na predpisano obdobje, ki ni kraj{e od treh mesecev po prednostnem

sistemu in osem tednov po jamstvenem sistemu pred pla~ilno nesposobnostjo ali

prenehanjem zaposlitve.
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III. PREDPISI EVROPSKE UNIJE

Iz sekundarne zakonodaje Evropske unije je najpomembnej{i predpis s tega podro~ja

direktiva o usklajevanju zakonodaje dr`av ~lanic glede kolektivnega odpu{~anja delav-

cev (75/129/EEC).

Za namen te naloge je najpomembnej{e dolo~ilo, da mora delodajalec, ki na~rtuje ko-

lektivno odpu{~anje, o tem vnaprej in pravo~asno obvestiti delavske predstavnike. Da

bi jim omogo~il konstruktivno sodelovanje in na ta na~in z delavci dosegel sporazum,

jim mora vnaprej zagotoviti vse potrebne informacije, predlagana merila za izbiro de-

lavcev, ter metode za izra~un odpravnine, ki niso predvidene z dr`avno zakonodajo ali

prakso.

Poleg same definicije kolektivnega odpu{~anja, ki vsebuje informacijo o {tevilu od-

pu{~enih in ~asu odpu{~anja, je pomembna predvsem razdelava pravil v zvezi s po-

stopkom odpu{~anja in sodelovanja delavcev v tem postopku. Zato so v spremembah

te direktive z dne 26.8.1992 (29/56/EEC) posebno poudarjeni elementi, o katerih mora-

jo biti obve{~eni predstavniki delavcev in njihova pravica do posvetovanja s

strokovnjaki.

IV. NEM[KA UREDITEV

Za prikaz nem{ke ureditve bomo uporabili zakon o usklajevanju dolo~b delovnega

prava s pravom Evropske skupnosti, del knjige o pregledu delovnega prava, ki govori o

ste~ajnem postopku in zakon o pravnem varstvu pred odpovedjo, ki ga prilagamo k na-

logi v izvirniku.

1. Zakon o usklajevanju dolo~b delovnega prava s pravom Evropske skupnosti iz leta

1995 v svojem 5.~lenu vsebuje spremembo zakona o pravnem varstvu zoper odpoved.

S to spremembo se odpu{~anje delavcev obravnava enako kot prenehanje delovnega

razmerja s strani delodajalca. V primeru, da slednji namerava odpu{~ati delavce, mora

pravo~asno dati delavskemu svetu koristne informacije in ga pisno obvestiti zlasti o:

vzrokih za na~rtovane odpustitve, {tevilu in poklicnih skupinah delavcev, ki bodo od-

pu{~eni, {tevilu in poklicnih skupinah redno zaposlenih delavcev, obdobju v katerem

bodo odpu{~ali delavce, predvidenih kriterijih za izbiranje delavcev, ki bodo odpu{~e-

ni in predvidenih kriterijih za izra~un morebitnih odpravnin.

Nadalje sprememba nalaga delodajalcu, da mora isto~asno poslati kopijo obvestila

tudi na zavod za zaposlovanje. Obvestilo mora vsebovati podatke o nazivu delodajalca,

sede`u in vrsti podjetja, o vzrokih na~rtovane odpustitve, {tevilu in poklicnih skupinah
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delavcev, ki bodo odpu{~eni in ki so redno zaposleni, o obdobju, v katerem so predvi-

dene odpustitve in o kriterijih za izbiranje delavcev, ki bodo odpu{~eni. Obveznosti da-

janja informacij, svetovanja in prijavljanja veljajo tudi, ko odlo~a o odpustitvah podjetje,

kjer je delodajalec eden od lastnikov podjetja. Delodajalec se ne more sklicevati na to,

da podjetje, odgovorno za odpustitev, ni posredovalo potrebnih informacij.

2. Izvle~ek iz pregleda delovnega prava (1998 )

Olaj{ave pri odpovedi v ste~aju

Olaj{ave pri odpovedi v ste~aju, ki naj bi v skladu z zakonom o nelikvidnosti, spreje-

tim leta 1994 za~ele veljati {ele leta1999, sprejete pa so bile v letu 1994 v predpisu o ne-

likvidnosti, so za~ele z delovno-pravnimi dolo~bami zakona o pospe{evanju zaposlo-

vanja veljati `e prej, in sicer 1.10.1996. Zlasti naslednje spremembe so postale zakon:

Odpovedni roki v ste~aju skraj{ani

Po zdaj veljavnem zakonu ( 22.~len zakona o ste~ajnem postopku ) je treba pri odpo-

vedi v ste~ajnem postopku upo{tevati zakonite odpovedne roke, pri ~emer {tejejo po

zveznem delovnem sodi{~u tudi kolektivno dogovorjene odpovedne roke k zakonskim

rokom. To so lahko najve~ {tirje meseci do konca meseca pri starej{ih delojemalcih. Ne-

katere kolektivne pogodbe pa predvidevajo {e bistveno dalj{e odpovedne roke. Zakon

o nelikvidnosti (113.~len) dolo~a zdaj kot najdalj{i odpovedni rok tri mesece do konca

meseca, ~e ni odlo~ilen kraj{i rok.

Tritedenski rok za vse prito`be zoper odpoved delodajalca podalj{an

Tritedenski rok za vlo`itev prito`be zoper odpoved delodajalca, je veljal do sedaj

samo za prito`be, ki so uveljavljale socialno kr{itev odpovedi v smislu 1.~lena zakona o

pravnem varstvu zoper odpoved. V skladu s 113. ~lenom zakona o nelikvidnosti, velja

tritedenski rok v ste~ajnem postopku zdaj tudi za prito`be zaradi drugih vzrokov neve-

ljavnosti odpovedi, npr. pomanjkljivost odpovedi, neupo{tevanje mnenja delavskega

sveta, pomanjkanje soglasja glavnega socialnega urada za te`ke invalide.
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Odpoved pri spremembi podjetja olaj{ana

Za ugotovitev socialne upravi~enosti po 1. ~lenu zakona o pravnem varstvu zoper od-

poved, sta zdaj v ste~ajnem postopku pri na~rtovanih spremembah podjetja dva po-

stopka, ki sta razlo`ena v nadaljevanju besedila. To socialno upravi~enost je treba naj-

prej ugotoviti v izravnavanju interesov med ste~ajnim upraviteljem in delavskim svetom

(125.~len zakona o nelikvidnosti). ^e se interesi ne izravnajo, se to ugotovi skladno s

126.~lenom zakona o nelikvidnosti v nepravdnem postopku delovnega sodi{~a.

Izravnavanje interesov v skladu s 125.~lenom zakona o nelikvidnosti

Izravnava interesov, sklenjena med ste~ajnim upraviteljem in delavskim svetom, ki

zaradi spremembe podjetja poimensko navaja delojemalce, ki jih nameravajo odpustiti,

utemeljuje v skladu s 125. ~lenom zakona o nelikvidnosti ovrgljivo domnevo, da so od-

povedi pogojene zaradi nujnih zadev podjetja. Socialni izbor delojemalcev, ki bodo od-

pu{~eni, lahko sodi{~e v morebitnem nastalem procesu o pravnem varstvu zoper odpo-

ved preveri le glede trajanje stalnosti zaposlitve v podjetju, starosti in dol`nosti pre`iv-

ljanja in zgolj hudih pomanjkljivosti. Izravnavanje interesov nima u~inkov, ~e se dejan-

ski polo`aj po dose`eni uskladitvi interesov bistveno spremeni.

Nepravdni postopek v skladu s 126. ~lenom zakona o nelikvidnosti

Tudi ~e podjetje nima delavskega sveta ali se interesi zaradi zamenjave podjetja ne us-

kladijo v treh tednih, lahko ste~ajni upravitelj v skladu s 126. ~lenom zakona o nelikvid-

nosti v nepravdnem postopku pri delovnem sodi{~u zahteva, da se ugotovi, da je odpo-

ved dolo~enim delojemalcem, ki so navedeni v pro{nji, zaradi nujnih zahtev podjetja

socialno upravi~ena. Sodi{~e lahko preveri socialni izbor delojemalcev, ki bodo od-

pu{~eni le glede trajanja stalnosti v podjetju, starosti in dol`nosti pre`ivljanja.

U~inek vezanosti nepravdnega postopka za prito`bo delojemalca v skladu s 127. ~le-

nom zakona o nelikvidnosti

^e ste~ajni upravitelj da odpoved delavcu, ki je dejansko omenjen v predlogu pri de-

lovnem sodi{~u in se delojemalec prito`i na odpoved, je v skladu s prvim odstavkom

127. ~lena zakona o nelikvidnosti odlo~ba v nepravdnem postopku zavezujo~a. Ni pa

tega u~inka vezanosti le takrat, ko se je bistveno spremenil dejanski polo`aj po kon~ani

zadnji ustni obravnavi.
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Odsvojitev/odtujitev podjetja v skladu s 128. ~lenom zakona o nelikvidnosti

Po prvem odstavku 128. ~lena zakona o nelikvidnosti, se uporabljajo prej omenjeni

~leni zakona o nelikvidnosti tudi, ~e sledi odpoved {ele po odtujitvi podjetja. Ste~ajni

upravitelj lahko torej `e pred odtujitvijo podjetja najavi odpovedi in poskrbi, da se ugo-

tovi njihovo veljavnost pri usklajevanju interesov ali nepravdnem postopku. Spremem-

bo podjetja lahko opravi pridobitelj (novi lastnik) po prenosu podjetja. Pri prenosu

podjetja se pojavita domneva v skladu s 125. ~lenom zakona o nelikvidnosti in u~inek

vezanosti nepravdnega postopka v skladu z drugim odstavkom 127. ~lena zakona o ne-

likvidnosti tudi glede na to, da se delovna razmerja niso odpovedala zaradi prenosa

podjetja.

Posebnosti v nekdanji Nem{ki demokrati~ni republiki:

Predpisi zakona o nelikvidnosti se od 1.10.1996 dalje uporabljajo samo v nekdanjih

de`elah Zvezne republike Nem~ije. V novih zveznih de`elah in v Vzhodnem Berlinu

tako ali tako ni treba upo{tevati 613.~lena dr`avljanskega zakonika, posledice katerega

je treba omiliti s predpisi zakona o nelikvidnosti in sicer do za~etka veljavnosti skupne-

ga zakona o nelikvidnosti v vseh zveznih de`elah, torej do dne 1.1.1999 pri prenosu

podjetja v skupnem izvr{ilnem postopku.

Posebno pravno varstvo zoper odpoved dolo~enim skupinam delojemalcev

Zakonodajalec je za dolo~ene skupine delojemalcev predvidel pravno varstvo zoper

odpoved, ki presega okvir splo{nega pravnega varstva zoper odpoved, kjer je treba te

delavce posebej za{~ititi. Posebno pravno varstvo zoper odpoved za :

• ~lane delavskega sveta in druge ustavnopravne nosilce funkcij v podjetju,

• voja{ke obveznike,

• te`ke invalide,

• nose~nice, matere in star{e, ki ostanejo doma zaradi vzgoje otrok,

• u~ence v gospodarstvu (vajence),

Razen tega so {e relativno redki primeri posebnega pravnega varstva zoper odpoved

za imetnike oskrbni{kih bonov za rudarje, povratnike iz tujine, iz vojske, delojemalce,

ki so sodelovali pri za{~iti in re{evanju pred naravnimi nesre~ami, za poslance in poli-

ti~ne preganjance.

207



Varstvo pred mno`i~no odpustitvijo

Zaradi politike trga delovne sile, pa tudi zaradi varstva posameznih delojemalcev

predvideva zakon pravnega varstva zoper odpoved (17.~len) v podjetjih z ve~ kot 20

zaposlenimi, da se zavodu za zaposlovanje, ki lahko prepove odpu{~anje delojemal-

cev, posreduje prijava. To varstvo presega okvir splo{nega pravnega varstva zoper od-

poved, torej ne prepre~i prito`be delojemalca zoper pravno varstvo zoper odpoved za-

radi socialne kr{itve odpovedi.

V. UKERPI ZA PREPRE^ITEV OZIROMA ZA ^IM VE^JO
OMEJITEV PRENEHANJA DELOVNIH RAZMERIJ V SLOVENIJI

Ukrepe za prepre~itev oziroma za ~im ve~jo omejitev prenehanja delovnih razmerij

lahko predlaga pristojni organ za zaposlovanje. Pri tem upo{teva naslednja dejstva:

V skladu z 51. ~lenom zakona o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji mora uprava

dol`nika, ~e je kot ena od metod finan~ne reorganizacije predvideno zmanj{anje {tevila

pri dol`niku zaposlenih delavcev, k na~rtu finan~ne reorganizacije prilo`iti program

prenehanja delovnih razmerij zaradi finan~ne reorganizacije. Program mora vsebovati

{tevilo delavcev, ki jim zaradi finan~ne reorganizacije preneha delovno razmerje, de-

lovna mesta, ki se zaradi finan~ne reorganizacije ukinejo in rok prenehanja delovnega

razmerja za vsako od teh delovnih mest. O programu prenehanja delovnih razmerij

mora uprava dol`nika isto~asno z obvestitvijo sveta delavcev ali delavskega zaupnika,

oziroma sindikata pri delodajalcu, obvestiti Zavod Republike Slovenije za

zaposlovanje.

Navedeni ~len zahteva od dol`nika, da pripravi program prenehanja delovnih razme-

rij zaradi finan~ne reorganizacije in merila za dolo~itev delavcev, ki jim delovno razmer-

je preneha zaradi finan~ne reorganizacije.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pri obravnavi predlo`enega programa

prenehanja delovnih razmerij zaradi finan~ne reorganizacije postopa v skladu s Pravil-

nikom o na~inu izvr{evanja nalog ob uvedbi postopka prisilne poravnave (Ur.l. RS {t.

71-3453/1997).

V skladu s 4. ~lenom citiranega pravilnika Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

ugotavlja:

• ali se v okviru finan~ne reorganizacije predvideva prenehanje delovnega razmerja

ve~ kot 25 % oziroma ve~ kot 10 zaposlenim delavcem;
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• kategorije delavcev, ki naj bi jim prenehalo delovno razmerje, pri ~emer upo{teva

naslednje kriterije: strokovna izobrazba oziroma usposobljenost za delo in potrebna

dodatna znanja in zmo`nosti, delovne izku{nje, delovna uspe{nost in delovna doba;

• ali so roki prenehanja delovnega razmerja, ki so predvideni s programom za posa-

mezne kategorije delavcev, ki zaradi finan~ne reorganizacije izgubijo zaposlitev,

primerni, upo{tevajo~ pri tem odstotek oziroma {tevilo delavcev iz prve alinee tega

~lena, razmere na trgu delovne sile in sprejeti program aktivne politike

zaposlovanja;

• mo`nosti za ustanovitev sklada dela ali drugega na~ina za zagotovitev aktivnega

razre{evanja prese`nih delavcev.

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

izdela mnenje k programu, ki ga posreduje upravi dol`nika. Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje lahko v skladu s 5. ~lenom pravilnika upravi dol`nika predlaga ukrepe

za prepre~itev oziroma za ~im ve~jo omejitev prenehanja delovnih razmerij. Uprava

dol`nika je dol`na upo{tevati predlog zavoda, kadar se v okviru finan~ne reorganizaci-

je predvideva prenehanje delovnega razmerja ve~ kot 25 odstotkom zaposlenih (ali ~e

je skupno {tevilo takih delavcev najmanj 10). Zavod lahko predlaga, da prenehanje de-

lovnih razmerij poteka dalj ~asa, vendar ta ~as ne sme biti kraj{i od treh in ne dalj{i od

{estih mesecev.

V skladu s 7. ~lenom pravilnika mora uprava dol`nika obravnavati in upo{tevati mne-

nje zavoda in mu spremenjeni program posredovati najkasneje v roku 15 dni od preje-

ma mnenja iz drugega odstavka prej{njega ~lena. ^e uprava dol`nika ne upo{teva mne-

nja zavoda, zavod o tem obvesti upni{ki odbor in sindikalno organizacijo pri dol`niku.

Drugih sankcij oziroma ukrepov zoper dol`nika ni.

Po pravnomo~nosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, dol`nik odpove delovno

razmerje zaposlenim skladno s programom in glede na ukinjena delovna mesta.

Za razre{itev polo`aja delavcev in dol`nika, ki jim delovno razmerje preneha v ob-

dobju od treh do {estih mesecev po pravnomo~nosti sklepa o potrditvi prisilne porav-

nave, zavod po prejemu programa izvaja zlasti naslednje aktivnosti; pripravi zaposlitve-

ne na~rte za zaposlene delavce, ki omogo~ajo vklju~evanje v posamezne programe

(prezaposlovanja in samozaposlovanja, prekvalifikacij in dokvalifikacij, vklju~evanje v

druge programe, ki se izvajajo v skladu s sprejetim programom aktivne politike zapo-

slovanja), pripravi program aktiviranja zaposlenih delavcev, pripravi informacijske in

motivacijske seminarje in druge ukrepe aktivne politike zaposlovanja.

Zavod organizira za delavce, ki jim preneha delovno razmerje v obdobju, ki ni dalj{e

od treh mesecev, informativne sestanke, pripravi zaposlitvene na~rte ter jih po prene-
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hanju delovnega razmerja prijavi v evidenco brezposelnih oseb in vklju~uje v aktivno-

sti, ki so predvidene za pove~anje zaposlitvenih mo`nosti ter pospe{evanje zaposlova-

nja brezposelnih oseb.

Na podlagi 51. ~lena zakona o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji preneha delav-

cu delovno razmerje na podlagi dokon~nega sklepa delodajalca in v odpovednem roku

najve~ 30 dni. Zakon o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji za za{~itene kategorije

delavcev, ki jim po dolo~bi 36.d ~lena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS {t.

14-696/90, 5-222/91, 29-1484/92, 71-2574/93, 2/94, 19-780/94, 38-1523/94, 29-1356/95)

ne more prenehati delovno razmerje, nima posebne dolo~be o njihovi za{~iti. Zaradi

tega tudi npr. invalidu preneha delovno razmerje na podlagi 51. ~lena zakona o prisilni

poravnavi, ste~aju in likvidaciji, tako kot ostalim prese`nim delavcem, dolo~enim v na-

~rtu finan~ne reorganizacije, potrjenim s pravnomo~nim sklepom o potrditvi prisilne

poravnave.

Na zavodu za zaposlovanje ocenjujejo, da bi kazalo razmi{ljati o dolo~eni delovno

pravni za{~iti delavcev tudi v primerih prenehanja delovnega razmerja po zakonu o pri-

silni poravnavi, ste~aju in likvidaciji. Menijo, da program, ki je dolo~en v prilogi pravil-

nika, ne vsebuje zadostnih podatkov, na podlagi katerih bi zavod lahko te delavce, ki

jim bo prenehalo delovno razmerje vklju~il v ustrezne ukrepe aktivne politike zaposlo-

vanja. V programu bi morali biti navedeni podatki o starosti delavca, njegovi izobrazbi

ter morebitnih zdravstvenih ovirah oziroma invalidnosti.

VI. ZAKLJU^EK

V povezavi uresni~evanja Evropske socialne listine in Severnoameri{kega dogovora

o prosti trgovini (NAFTA), se je razvila zanimiva razprava o doktrini »svobodnega zapo-

slovanja«, ki je bila v zadnjih 100 letih zna~ilnost zakonodaje Zdru`enih dr`av. Na pod-

lagi evropskih izku{enj so v ZDA pri{li do spoznanja, da je omejevanje odpu{~anja lah-

ko za`eleno. Zato so dr`avna sodi{~a od za~etka osemdesetih let priznala `e precej{nje

{tevilo izjem iz pravila »svobodnega zaposlovanja«, Montana pa je leta 1987 postala prva

zvezna dr`ava, ki je sprejela zakonodajo, ki od delodajalcev zahteva »pravi~ne razloge«

za odpu{~anje. Nekateri ameri{ki ekonomisti sicer trdijo, da je po~asnej{a rast zaposlo-

vanja v Evropi ravno posledica rigidne politike (zaposlovanja in) odpu{~anja, vendar na

drugi strani doktrino o pravi~nih razlogih podpira japonska izku{nja, kjer so se v veliki

meri izognili problemu nezaposlenosti, kljub temu, da je njihova ureditev bolj podobna

evropski kot severnoameri{ki. Glede na geografsko-politi~no mesto Slovenije, pa ver-

jetno ne more biti dvoma o tem, ali se bomo pri nas odlo~ili za vladni intervencionizem
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na podro~ju socialne politike, ali za laissez-faire pristop. Zato so v novem predlogu za-

kona o delovnih razmerjih vne{ena tudi dolo~ila o varstvu posameznih kategorij

delavcev.
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Varuh otrokovih pravic v Evropi*

Geslo: Otrokove pravice

I. UVOD

Skrb za otroka in za{~ito njegovih pravic so v preteklih desetletjih vsebovale {tevilne

deklaracije in konvencije. Potreba po posebnem varstvu je bila navedena `e v @enevski

deklaraciji o otrokovih pravicah iz leta 1924. Leta 1959 je bila sprejeta Deklaracija

Zdru`enih narodov o otrokovih pravicah. Ob njeni tridesetletnici pa so Zdru`eni narodi

sprejeli {e Konvencijo o otrokovih pravicah, ki pomeni velik korak naprej pri skrbi za

otroka. Konvencija predstavlja zavezujo~ mednarodno pravni dokument, ki dr`avam

podpisnicam nalaga, naj sprejmejo vse ustrezne ukrepe za uresni~itev s Konvencijo

priznanih pravic. Med te sodijo na~elo nediskriminacije, na~elo otrokove koristi pri

vseh dejavnostih v zvezi z otroci, pravica do `ivljenja in ohranjanja lastne identitete,

pravica do izra`anja lastnega mnenja, pravica do svobode misli, vesti in veroizpovedi,

do prostega zdru`evanja in mnoge druge. V desetih letih od sprejema (1989), so Kon-

vencijo razen dveh ratificirale vse ~lanice ZN. Republika Slovenija je po razpadu SFRJ

sprejela Konvencijo v svoj pravni red skupaj z drugimi mednarodnimi obveznostmi.

Zaradi vse ve~jega zanimanja in razprave o mo`nosti uvedbe varuha otrokovih pravic

v Sloveniji, je raziskovalni sektor izdelal primerjalni pregled. Ta zajema ureditev varu-

hov otro{kih pravic v ve~ini evropskih dr`av kjer le ti obstajajo. Menimo, da izbrane

dr`ave kot so Norve{ka, Finska, Danska, [vedska, Avstrija in Nem~ija ponujajo zanimi-

ve re{itve, ki so nam lahko v pomo~ pri ustanavljanju lastnega varuha otrokovih pravic.

II. POTREBA PO VARUHU OTROKOVIH PRAVIC

Sodobno razumevanje otrokovih pravic ne pomeni ve~ samo so~utja in dobrodelno-

sti, temve~ tudi pravi~nost in prepri~anje, da morajo biti pridobitve dana{nje civilizacije

dostopne vsem ljudem brez razlik. Ob vsej pomembnosti otro{tva kot obdobja, pa otro-

ci pogosto ostanejo pozabljeni, ko gre za pomembne dru`bene teme. Imajo malo

mo`nosti, da bi sami terjali svoje pravice in njihovo spo{tovanje. Tako npr. nimajo volil-
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ne pravice, ne morejo vplivati na to, kdo bo odlo~al o okoli{~inah njihovega odra{~anja

itd. Zato rabijo pomo~ pri {ir{i predstavitvi svojih interesov in pogledov. V svetu - naj-

prej na Norve{kem - so za~eli z uvajanjem posebnih varuhov ali “komisionarjev” za

otroke v prej{njem desetletju. Funkcije varuhov in njihov polo`aj bodisi parlamentarni,

vladni ali nevladni, se razlikujejo. Imajo pa nekaj skupnih zna~ilnosti: zastopajo otroke

kot dru`beno skupino, pridobivajo mnenja in stali{~a otrok, predstavljajo njihovega

«glasnika«, njihov na~in dela je odprt in dostopen otrokom.

Parlamentarna skup{~ina Sveta Evrope, Odbor ministrov Sveta Evrope ter {tevilni od-

bori in komisije so v preteklih petdesetih letih sprejeli mnoge skupne standarde za

za{~ito otrokovih pravic v Evropi. Svet Evrope je leta 1996 sprejel Evropsko konvencijo

o uresni~evanju pravic otroka.

Ta v svojem 12.~lenu od podpisnic zahteva ustanovitev posebnih teles, ki naj predla-

gajo zakonodajne spremembe v korist promocije in utrjevanja otrokovih pravic, obliku-

jejo stali{~a do drugih zakonodajnih predlogov, ki se nana{ajo na otrokove pravice, ob-

ve{~ajo medije, javnost, posameznike in pristojne organe o uresni~evanju otrokovih

pravic, pridobivajo stali{~a otrok in jim posredujejo pomembne informacije. Ustanovi-

tev varuha za otrokove pravice predlaga tudi priporo~ilo Odbora ministrov Sveta Evro-

pe o udele`bi otrok v dru`inskem in dru`abnem `ivljenju, o njem govori priporo~ilo

Parlamentarne skup{~ine Sveta Evrope o evropski strategiji za otroke. Omenimo {e, da

je Svet Evrope ob svoji 50-obletnici sprejel odlo~itev o novem institutu varovanja ~love-

kovih pravic, Evropskem komisarju za ~lovekove pravice, od katerega si je mo~ obetati

varstvo ~lovekovih in otrokovih pravic v Evropi.

III. PRIMERJALNI PREGLED VARUHOV OTROKOVIH PRAVIC

Precej{nje {tevilo dr`av je `e vzpostavilo neodvisne varuhe otrokovih pravic. Pri tem

so imele va`no vlogo prej omenjena Konvencija ZN, pa tudi politi~ne sile znotraj samih

dr`av. Urade varuha so ustanovile vladne slu`be, parlamenti, ministrstva ali pa delujejo

v okviru nevladne organizacije. Nekateri varuhi ostajajo v okviru obravnavanja posa-

meznih prito`b, drugi pa so razvili aktivnej{e zastopanje otroka. Pri vseh pa gre za vars-

tvo otroka v razmerju do dr`ave. Prvi varuh otrokovih pravic je bil ustanovljen na Nor-

ve{kem leta 1981. V naslednjih letih pa je bil ustanovljen v celi vrsti evropskih dr`av npr.

na Danskem, Finskem, [vedskem, v Avstriji itd. pa tudi v dr`avah Latinske Amerike, v

Izraelu, Kanadi itd.
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Norve{ka

Leta 1981 je norve{ki parlament sprejel » The Commissioner for Children Act », s kate-

rim je bil ustanovljen prvi varuh otrokovih pravic v svetu. To imenovanje je bilo rezultat

dolgotrajnega iskanja novih mo`nosti za za{~ito pravic in koristi otrok na Norve{kem.

Varuha imenuje kralj in sicer za dobo {tirih let. Imenuje tudi poroto, ki ima svetovalno

funkcijo. Varuh otrokovih pravic deluje v okviru Ministrstva za otroke in dru`inske za-

deve, vendar je pri svojem delu samostojen. Nudi tudi 24-urno telefonsko pomo~ za

otroke in mladostnike. Norve{ki varuh daje nasvete in je zagovornik otrok na vseh po-

dro~jih prava z izjemo dru`inskih konfliktov in primerov, ki so `e v postopku pred so-

di{~em. Poleg tega ima tudi vlogo zastopnika otrok v javnosti in zagotavlja spo{tovanje

njihovih interesov in koristi. Urad varuha pri delu sodeluje s politi~nimi strankami, mi-

nistrstvi, lokalnimi oblastmi, mediji in nevladnimi organizacijami.

Njegova neodvisnost se odra`a v odnosih z institucijami, saj je varuhova pravica in

dol`nost opozarjati na nepravilno delovanje katerekoli slu`be ali osebe, ki ne deluje v

skladu s spo{tovanjem pravic otroka. Po lastni presoji lahko izbere naju~inkovitej{i na-

~in za re{evanje posameznih primerov. Lahko apelira na ~lane vlade parlamenta, svoje

mnenje lahko po{lje tudi lokalnim oblastem, fakultetam, nevladnim organizacijam in s

problemi seznanja javnost. Pri svojem delu varuh sledi koristi otroka kar pomeni, da ni

pristojen za pomo~ drugim ljudem. Varuh otrokovih pravic obravnava primere na last-

no pobudo ali na pobudo tretjega. Pobudo lahko vlo`i vsakdo, ki pa mora razlo`iti

vzroke zanjo, dati dodatne informacije in dokumentacijo, ki bi lahko bila v pomo~ pri

postopku.

^e se pobuda nana{a na konkretnega otroka in je ta ni vlo`il sam, mora varuh pred za-

~etkom postopka pridobiti njegovo soglasje, ali soglasje njegovega zakonitega zastop-

nika kadar otrok ni sposoben sam izraziti svoje volje. Varuh pa lahko za~ne postopek

tudi brez soglasij, ko je zaradi narave primera postopek nujen. Pobude, ki so v pristoj-

nosti drugih organov (npr. ombudsman, dr`avno to`ilstvo), urad varuha otrokovih pra-

vic omenjenim posreduje. ^e po oceni varuha ni osnove za za~etek postopka, ker ni kr-

{itve otrokovih pravic ali je bil problem `e re{en, pobudo zavrne. Zoper sklep o zavrni-

tvi ni prito`be, pobudnik pa mora biti obve{~en o razlogih zavrnitve. Varuh otrokovih

pravic ima prost dostop do vseh institucij, katerih delovanje je povezano z otroci. Vsaka

od njih mu je dol`na posredovati informacije potrebne za potek postopka. O zadevah s

svojega podro~ja varuh otrokovih pravic daje mnenja, za katera sam odlo~i, na koga jih

bo naslovil.
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Finska

Finska ima svojega varuha otrokovih pravic od leta 1981. Deluje v okviru nevladne or-

ganizacije Manerheim League for Child Welfare, ki je bila ustanovljena `e leta 1920. Kot

`e re~eno gre za nevladno organizacijo, ki pa pri svojem delu sledi dolo~bam Konvenci-

je ZN o otrokovih pravicah in spremlja doslednost pri njihovem spo{tovanju na raz-

li~nih podro~jih. Glavna varuhova naloga pa je nuditi pravno in drugo pomo~ otrokom

in mladostnikom. Daje osnovne informacije in svetovanje, ter jih zastopa v pravnih po-

stopkih. Kot del nevladne organizacije, varuh otrokovih pravic nima velike formalne

mo~i. Vendar se pri svojem delu lahko obrne na katerokoli »vejo« te nevladne organiza-

cije ne glede na to, ali potrebuje pomo~ na dr`avnem ali lokalnem nivoju. Sredstva za

svoje delo dobiva iz prora~una, manj{i del pa predstavljajo prispevki iz drugih virov,

predvsem na humanitarni osnovi.

Finski varuh otrokovih pravic zastopa otroke v individualnih primerih in v njihovem

imenu. Njegov na~in dela ne presega pomo~i otrokom glede posameznih kr{itev njiho-

vih pravic. Nima pravice vpogleda v potrebne dokumente, niti pravice spro`iti posto-

pek brez pobude otroka. Lahko pa primere kr{itev prepusti ombudsmanu ali Ministrs-

tvu za pravosodje. ^e gre za posebno hude kr{itve otrokovih pravic, lahko varuh spro`i

postopek pred Evropsko komisijo za ~lovekove pravice. Najve~ problemov s katerimi

se ukvarja, se nana{a na kr{itve otrokovih pravic v {olah, nasilje nad njimi, spolne zlora-

be itd.

Varuh otrokovih pravic se trudi za spremembo zakonodaje v zvezi z problematiko

otrokovih pravic. Institucijam, ki se pri delu sre~ujejo z vpra{anji otrokove koristi, po-

maga z informacijami in nasveti, skrbi pa tudi za spo{tovanje Konvencije ZN. Ker deluje

v okviru nevladne organizacije, ima varuh otrokovih pravic na Finskem manj{o mo~ in

avtoriteto kot bi jo imel v okviru parlamenta ali vladnih slu`b. Zato je pomembno sode-

lovanje z mednarodnimi organizacijam in drugimi oblikami zdru`enj in mre`o odvetni-

kov, ki varujejo otrokove pravice. Varuh je ~lan Evropske mre`e varuhov otrokovih pra-

vic, ki deluje v okviru UNICEF-a.

[vedska

[vedska je dobila svojega varuha ~lovekovih pravic leta 1993, ko ga je s sprejetjem

posebnega zakona ustanovil parlament. Vpra{anje ustanovitve je bilo v {vedskem par-

lamentu predmet razprav vse od 80-tih let, odlo~ilen dejavnik pa je bila ratifikacija Kon-

vencije ZN leta 1990. Varuh je imenovan za dobo {estih let, v njegovem uradu je {e 13

zaposlenih, pridru`en pa mu je {e {est~lanski svet (Council) kot posvetovalno telo.
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Tega imenuje vlada, vodi pa ga varuh otrokovih pravic. Varuh je financiran iz javnega

prora~una, vladi vsako leto predlo`i poro~ilo. Pri svojem delu je neodvisen.

Varuh otrokovih pravic na [vedskem ne varuje otrokovih pravic v posameznih prime-

rih kr{itev. Nastopa kot zastopnik otrok na splo{ni ravni. Pri svojem delu sledi trem te-

meljnim na~elom: spo{tovanje Konvencije ZN, pomo~ otrokom in mladostnikom v te-

`avah in zagotavljanje pravice mladih do sodelovanja pri odlo~anju. V za~etku leta 1997

je vlada varuhu nalo`ila, da pri lokalnih oblasteh dose`e dosledno izvajanje Konvencije

ZN. V zadnjih letih se je varuh ukvarjal tudi s problematiko psihi~nega in fizi~nega nasi-

lja v {olah ter spolne zlorabe otrok. Ena poglavitnih nalog varuha otro{kih pravic na

[vedskem je zastopanje otrok in mladostnikov ter posredovanje njihovih mnenj javno-

sti. Ta pridobiva s pomo~jo vpra{alnikov in raziskav, pisem, telefonskih klicev, interne-

ta itd. Ko izve za primer slabega ravnanja z osebo do 18 let, mora takoj obvestiti pristojni

organ socialnega skrbstva, ki ustrezno ukrepa.

Varuh si prizadeva za spremembe {vedske ureditve v smislu ve~jega priznavanja otro-

kovih koristi in v zvezi s tem predlaga spremembe zakonodaje, daje mnenja o vpra{a-

njih, ki zadevajo interese, koristi in pravice otrok. Varuh na [vedskem nima mo~i nad-

zorovati organe, ki skrbijo za koristi otrok in tudi ne intervenira v posameznih primerih

kr{itev. Pomembno pa je sodelovanje v javnih razpravah in s tem oblikovanje javnega

mnenja ter vplivanje na poglede politikov in drugih, ki odlo~ajo o vpra{anjih, ki zadeva-

jo mladostnike.Varuh otro{kih pravic tesno sodeluje z drugimi javnimi slu`bami in orga-

nizacijami, ki se ukvarjajo z problematiko otrokovih pravic. Obenem spremlja najnovej-

{a poro~ila, statisti~ne podatke in raziskave, ki jih upo{teva pri svojem delu. Te podatke

posreduje pristojnim organizacijam in slu`bam.

Danska

Na Danskem od leta 1995 deluje Nacionalni Svet za otrokove pravice ( National Coun-

cil for Children`s Rights) osnovan v okviru Ministrstva za socialne zadeve. Nastal je z

odlo~itvijo parlamenta in je formalno neodvisen od vlade. Konvencija ZN ni okvir za

njegovo delovanje. Svet ima sedem ~lanov od katerih tri imenuje Minister za socialne

zadeve. Svet se financira iz javnega prora~una, pa tudi s privatnimi sredstvi za posebne

projekte. Vzpostavlja neposredne svetovalne stike z otroki razli~nih socialnih in starost-

nih skupin in z njihovimi mnenji ter izku{njami seznanja vlado.

Vlada se formalno ni dol`na posvetovati z svetom, vendar pa slednji spodbuja debate

in opozarja na kr{enje otrokovih pravic v zakonodaji in upravni praksi. Svet je uvedel si-

stem posvetovanja z otroki ob sodelovanju {ol, kamor po{lje papirje o dolo~enih poli-

ti~nih temah Po razpravi se lahko otroci nanje odzovejo skupinsko ali posami~no. Sle-
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dijo letna sre~anja sveta s predstavniki otrok, kjer obravnavajo klju~na vpra{anja njiho-

vega podro~ja. Z otroci pa se posvetuje tudi posami~no in jih vabi k sodelovanju. Zago-

tovljena je tudi telefonska linija, sporo~ila se snemajo.

Avstrija

Varuh otrokovih pravic deluje v Avstriji od leta 1991 v okviru Ministrstva za okolje,

mladino in dru`ino, kateremu tudi formalno odgovarja. Financira se iz dr`avnega pro-

ra~una. Letna poro~ila, ki so javno objavljena mora predlo`iti vladi. V uradu je zaposlen

en varuh, ki je po izobrazbi pravnik. Kljub temu, da ni finan~no in politi~no neodvisen,

vseeno vr{i kontrolo vladnih teles, ki ne ravnajo v skladu s koristmi otroka. V Avstriji pa

obstajajo tudi regionalni varuhi otrokovih pravic v vsaki od devetih de`el. Vzpostavljeni

so bili v letih 1989 – 1995 na osnovi »The Child Welfare Act«. Njihova organizacijska se-

stava, na~in financiranja, pooblastila in naloge se razlikujejo, vendar imajo vsi zna~aj

vladnih slu`b, okviri nalog pa so za~rtani z nacionalno zakonodajo. Regionalna narava

jim omogo~a neodvisnost v razmerju s politi~nimi silami v dr`avi. Letna poro~ila pred-

lo`ijo de`elnim oblastem, te pa jih posredujejo dolo~enim dr`avnim slu`bam. Financi-

rani so iz javnih sredstev.

Nacionalni varuh ne varuje otrokovih pravic v konkretnih primerih, prizadeva pa si za

ve~je spo{tovanje in upo{tevanje njihovih koristi, interesov in pravic v sodnih in uprav-

nih postopkih. Varuh otrokovih pravic spremlja delo vlade na podro~ju varovanja otro-

kovih koristi in daje mnenja k predlogom zakonodaje, ki se nana{a na omenjeno po-

dro~je. V skladu z ugotovitvami, opozarja na potrebe po spremembah pozitivnega pra-

va v Avstriji, ter skrbi za osve{~anje javnosti o otrokovih pravicah. Nacionalni varuh

koordinira delo regionalnih varuhov in pospe{uje sodelovanje drugih institucij, ki delu-

jejo na tem podro~ju. Pomembno je tudi seznanjanje otrok z njihovimi pravicami s po-

mo~jo obiskov {ol, deljenjem letakov. Varuh nudi telefonsko svetovanje za otroke in

mladostnike. Gre za t.i. »rde~i telefon«, ki je postal znan vir informacij mladim do osem-

najstega leta, poslu`ujejo pa se ga tudi star{i.

Regionalni varuhi otrokovih pravic nudijo pomo~ otrokom pri posameznih kr{itvah

pravic, varujejo pa jih tudi na splo{ni ravni. Otrokom nudijo svetovanje in pravno po-

mo~, z nasveti pomagajo otrokovim zakonitim zastopnikom, ko gre za vpra{anja otro-

kove koristi. Pri obravnavanju kr{itve otrokove pravice pridobijo mnenja prizadetih in

nikoli ne ukrepajo brez soglasja otroka in tistih, ki jih problem zadeva. Zagotovljena je

zaupnost podatkov, ~e otrok to `eli, lahko ostane anonimen. Tudi regionalni varuhi

otrokovih pravic skrbijo za osve{~anje otrok in {ir{e javnosti o dolo~ilih Konvencije ZN

s pomo~jo izobra`evalnih programov. Poleg tega so regionalni varuhi tudi posredniki
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med star{i, {olami, slu`bami socialnega skrbstva na eni in otroci ter mladostniki na dru-

gi strani. Nadalje vrednotijo predpise s podro~ja varovanja otrokovih koristi ter dajejo

predloge za izbolj{anje pogojev v katerih otroci `ivijo.

Kot smo omenili `e uvodoma, se njihove pristojnosti v posameznih de`elah razlikuje-

jo. Tako lahko npr. v Salzburgu varuh v imenu otroka ali dru`ine nastopa na sodi{~u, v

upravnih ali drugih organih in ima velik vpliv v sodnih in upravnih postopkih. V nekate-

rih de`elah ima dostop do potrebne dokumentacije in informacij, kar ponekod vklju~u-

je tudi prost dostop do vseh organov odlo~anja. Posebni varuhi otrokovih pravic deluje-

jo tudi v ve~jih avstrijskih mestih kot sta Linz in Graz. Tudi oni varujejo interese otrok

tako v posameznih primerih kot tudi na splo{ni ravni. Regionalni varuhi so ustanovili

tudi svojo komisijo z namenom izmenjave informacij in izku{enj. Z vsemi varuhi je Av-

strija vzpostavila u~inkovito mre`o varovanja otrokovih pravic

Nem~ija

Nem~ija je razvila svoj model z ustanovitvijo posebne Komisije za otro{ke zadeve

(Kinder Kommission) leta 1987. Ustanovitelji so bili predsednik Bundestaga in poslan-

ske skupine. Komisija je povezana s Komisijo za `enske in mladino, ter Komisijo za dru-

`inske zadeve in starej{e dr`avljane in jima svetuje pri delu. V Komisiji za otro{ke zade-

ve so zastopane vse poslanske skupine kar v praksi pomeni, da jo sestavljajo {tirje parla-

mentarci oz. »komisionarji«. Komisija ne more delovati brez soglasja vseh {tirih ~lanov.

Kljub njenemu nejasno za~rtanemu pravnemu statusu, je delo komisije- telesa znotraj

Bundestaga, usmerjeno v zastopanje interesov otrok tako v parlamentu, kot zunaj nje-

ga. Gre za {irok spekter podro~ij od cestne varnosti in varstva okolja, do vpliva, ki ga

ima ogla{evanje itd. Od Komisije se zahteva, da spremlja u~inke vseh zveznih pravnih

in politi~nih ukrepov na podro~ju koristi in interesov otrok in v zvezi s tem predlaga po-

trebne spremembe. Pri~akuje se, da bo delovala na izvajanju Konvencije ZN o pravicah

otrok. Ocena je, da je njeno delo prispevalo k ve~jemu posluhu za otro{ko

problematiko.

IV. ZAKLJU^EK

V Sloveniji se potrebe po varuhu otrokovih pravic zavedamo `e dalj ~asa. Njegovo us-

tanovitev je predvidevala neuresni~ena dolo~ba Resolucije o temeljih dru`inske politi-

ke v Republiki Sloveniji, ki jo je Dr`avni zbor sprejel leta 1993. Resolucija govori o za-

konski opredelitvi posebnega varuha pravic otroka (ombudsmana) zaradi prednostne-
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ga polo`aja za{~ite otrok in njihovih pravic v dru`inski politiki. Podlago parlamentarno

ustanovljenemu varuhu otrokovih pravic daje 159. ~len Ustave RS, ki v drugem odstav-

ku pravi, da se z zakonom lahko za posamezna podro~ja dolo~ijo posebni varuhi pravic

dr`avljanov.

Posebna narava otroka kot ~love{kega in dru`benega bitja zahteva v primerjavi z

odraslimi druga~en pristop k za{~iti njegovih interesov in pravic. Primerjalni pregled

varuhov otrokovih pravic v evropskih dr`avah ka`e, da kljub nekaterim razlikam njiho-

va vloga pri za{~iti pravic in koristi otrok ni nepomembna, da pozitivno vplivajo na pro-

mocijo interesov otrok, na zakonodajne procese in prispevajo k uveljavljanju tolikokrat

omenjene Konvencije ZN o otrokovih pravicah. Ustanovitev varuha otrokovih pravic v

Slovenji, bi torej pripomogla k uspe{nej{emu re{evanju otro{ke problematike in nas {e

bolj pribli`ala evropskim standardom.

VIRI:
1. Dr. Zoran Pavlovi~, Predlog Vladi Republike Slovenije za oblikovanje zakona o varuhu otrokovih pravic

in za spro`itev postopka za ustanovitev varuha, Ljubljana 1999,

2. Sonja Bo`i~, Otro{ki ombudsman, Ljubljana 1998

3 UNICEF, Ombudswork For Children, 1997
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Dru`inska politika*

Geslo: Dru`inska politika; Evropska unija

I. UVOD

Dr`avni zbor je junija 1999 zadol`il Vlado Republike Slovenije, da pripravi analizo

uresni~evanja resolucije o temeljih oblikovanja dru`inske politike, ki je bila sprejeta leta

1993 (Ur.l. {t 40-2076/93). Ob tem se je pokazala potreba, da bi dogajanja na tem po-

dro~ju umestili v {ir{i, evropski kontekst. Osnovni smoter pri~ujo~e naloge torej ni, da

bi vse ukrepe na{e dru`inske politike primerjali s podobnimi ukrepi posami~nih evrop-

skih dr`av, pa~ pa, da bi prizadevanja s podro~ja dru`inske politike v Sloveniji postavili

v skupni okvir s poglavitnimi evropskimi dogajanji na tem podro~ju. Iz obse`ne litera-

ture s tega podro~ja smo zato povzeli zgolj osnovne trende, na podlagi katerih lahko

ocenimo, kako se Slovenija ume{~a v Evropski okvir.

II. DRU@INA IN DRU@INSKA POLITIKA

II.a: Dru`ina

Osnovni predmet dru`inske politike je dru`ina. Ta trditev je tako samoumevna, da je

sploh ne bi bilo potrebno zapisati, ~e `e ob vpra{anju: »Kaj je dru`ina?« ne bi tr~ili na ko-

pico te`av. Te se {e posebno jasno izka`ejo ob poskusih, da bi nanjo vplivali ali da bi s

posegi vanjo dosegli dolo~ene u~inke. [e celo v primeru, ko dose`emo konsenz o po-

trebi po podpiranju dru`ine »se zalomi takoj, ko je treba definirati, kaj sploh dru`ina po-

meni in kaj je mogo~e razumeti kot podpiranje dru`ine« (Rener, 1991, str.7). Navedimo

le dilemo ali dve, ki dobro ilustrirata zagato: 'Lahko skupnost homoseksualnega para z

otrokom {tejemo za dru`ino?' in 'Ali za podporo dru`ini {tejemo ukrepe, ki `enske

spodbujajo k temu, da ostanejo doma ali ukrepe, ki spodbujajo njihovo zaposlovanje?'

Zato si je potrebno najprej priti na jasno kaj dru`ina je. Predvsem dandana{nji. Ne gle-

de na to, da je dru`ina ena najstarej{ih oblik zdru`evanja ljudi in da so v njej {e vedno

pogosto prisotne zna~ilnosti iz davnine (recimo patriarhalnost), se predvsem v zadnjem
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~asu soo~amo z njenimi vse bolj {tevilnimi oblikami. Poleg klasi~ne dvogeneracijske

dru`ine, ki je v sodobnih dru`bah prevladujo~a ter poleg raz{irjenih in sestavljenih (iz

ve~ nuklearnih) dru`in, je zaradi individualizacije in pluralizacije `ivljenjskih stilov v

vseh razvitih evropskih dr`avah v zadnjih desetletjih pri{lo do korenitih strukturnih

sprememb zasebnega `ivljenja. V vseh preu~evanih evropskih dr`avah se je tradicional-

ni na~in dru`inskega `ivljenja za~el izgubljati na ra~un druga~nih oblik zasebnosti

(predvsem nedru`inskih), ki za~asno ali celo permanentno izklju~ujejo otroke (Stroh-

meier&Kuijsten, 1997). Nove oblike dru`inskega `ivljenja in medgeneracijske solidar-

nosti v Evropi predstavljajo problem `e za raziskovalce, ki se trudijo razviti aparat, s ka-

terim bi jim uspelo zajeti in spoznati njihove zna~ilnosti1, kar pomeni, da kreatorji

dru`inskih politik ({e posebej na evropski ravni) vsaj {e nekaj ~asa ne bodo imeli na vo-

ljo izhodi{~nih pogojev za svoje ukrepe.

II.b: Dru`inska politika

V {ir{em smislu bi lahko rekli, da je dru`inska politika stara toliko kot dru`ina sama, saj

so vse dru`be poznale neke vrste regulacijo v odnosu do dru`ine, vendar je svoj dana{nji

pomen dobila {ele z razvojem industrijske dru`be. Urbanizacija, sodobna delitev dela,

atomizacija dru`ine in sprememba njenih dru`benih funkcij, so pripeljale do potrebe po

na~rtnem poseganju dr`ave tudi na dru`inskem podro~ju (^rnak, 1994). Za razliko od

nekaterih drugih politik (ekonomske, kmetijske, izobra`evalne itd.) ima dru`inska precej

nedefinirano podro~je. Ustvarjanje ustreznih razmer za dru`insko `ivljenje zahteva uskla-

jeno delovanje razli~nih zakonov, dejavnosti in ukrepov dr`ave (Boh, 1993)2. ^e jo opre-

delimo kot splo{ni u~inek politi~no-administrativnega sistema na dru`ino, potem tudi ne

moremo re~i, da se dr`ava lahko odlo~i, da na podro~je dru`inske politike ne bo posega-

la. Tudi taka odlo~itev ima namre~ svoje posledice za dru`insko `ivljenje - ponavadi se na
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tivni sistem izvaja, da bi posredno ali neposredno vplival na `ivljenjske pogoje dru`in oziroma njenih ~lanov, nji-
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ta na~in dr`ava znebi precej{nega bremena, ki ga prenese na dru`ino. Vsaj za Evropo pa

lahko trdimo, da je dru`inska politika integralni del socialne politike dr`ave blaginje ter

predvsem politi~no, ne pa strokovno vpra{anje (Rener, 1991, str. 8).

Problem zase je razmerje med dru`insko in prebivalstveno politiko. V tem primeru se

izka`e, da je dru`inska politika lahko tudi sredstvo za doseganje ciljev, za katere sploh

ni nujno, da se skladajo z dru`inskim blagostanjem. Ni namre~ nujno, da imajo ukrepi,

ki pospe{ujejo razvoj izobra`evalnih in zaposlovalnih mo`nosti ter vrsto podpornih

servisov, pozitiven u~inek na nacionalni prirastek (Boh, 1993). O~itno je celo nasprot-

no: hkrati z bolj{anjem socialnih in s tem tudi dru`inskih razmer, nataliteta pada. Zato

nekateri avtorji, recimo Mala~i~, poudarjajo, da mnogi izmed ukrepov socialne in dru-

`inske politike, ki so postali civilizacijska pridobitev razvitih dr`av, nimajo prakti~no

nobenega demografskega vpliva ve~, ~e so ga kdaj sploh imeli (Mala~i~, 1994, str. 119).

Tudi drugi avtorji ugotavljajo, da se samo z ekonomskimi sredstvi in z denarjem vseh

dana{njih demografskih problemov v na{em delu sveta ne da re{iti. Zato se vse bolj

uveljavlja potreba po kvalitetni, javno opredeljeni, demokrati~no sprejeti in javno ozna-

njeni prebivalstveni politiki, ki ne bo vezana zgolj na ukrepe dru`inske politike, pa~ pa

tudi na imigracijsko, izobra`evalno in nekatere druge politike (Mala~i~, 1994).

III. POGLAVITNI TRENDI V EU

III. a: Socio-demografske spremembe

Osnovni demografski trend, ki velja za celotno Evropo, so strokovnjaki poimenovali

»druga demografska tranzicija«. ^e ne upo{tevamo migracijskih gibanj, je njegova glav-

na zna~ilnost upo~asnjena naravna rast prebivalstva. Razlaga zanjo izhaja iz padanja

rodnosti, ki, v kombinaciji z dalj{anjem pri~akovane `ivljenjske dobe, povzro~a staranje

prebivalstva. To naj bi bil predvsem rezultat procesa pluralizacije dru`inskih oblik in

manj{anja gospodinjstev. Zaradi take situacije je dru`inska politika v osemdesetih letih

pri{la na dnevni red Evropske unije (v nadaljevanju EU), ki je v maastrichtsko pogodbo

iz leta 1992 zapisala tudi potrebo po podrobnem preu~evanju demografskih trendov, ki

naj bo formalizirano na evropski ravni (Hantrais, 1999). Podrobnej{e raziskave so poka-

zale, da ne gre, kot se je verjelo, zgolj za vpra{anje, kako globoko so `e posamezne dr-

`ave zakora~ile v omenjeni trend. Celo nasprotno, v zadnjih {tudijah, kjer so podrobno

preu~evali gibanja v osemdesetih letih in kjer so zaznali zelo razli~ne strukture in proce-

se razvoja dru`in, so ugotovili, da imajo nacionalne in regionalne zna~ilnosti prevladu-

jo~ vpliv (Strohmeier&Kuijsten, 1997, str. 2).
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Socio-demografske spremembe v Evropi imajo kljub temu tri jasno prepoznavne zna-

~ilnosti: staranje prebivalstva, razvoj alternativnih oblik dru`ine in spremembe v med-

generacijskih odnosih.

Glede prvega veliko pove `e dejstvo, da je bila stopnja rodnosti v EU ob koncu 20.

stoletja podobna tisti na Japonskem, se pravi najni`ja na svetu. Tudi verjetna {iritev EU

glede tega ne bo veliko spremenila, saj skoraj vse kandidatke (razen Poljske in Slo-

va{ke) pri~akujejo upadanje prebivalstva do leta 2015.

K spremenjenim vzorcem oblikovanja dru`in in razvez lahko dodamo nekaj konkret-

nih {tevilk: povpre~na stopnja poro~anja pada in je v letu 1995 dosegla vrednost 5,1 na

1000 prebivalcev v primerjavi s 7,9 v letu 1960. Povpre~na starost ob poroki za `enske in

mo{ke se je sredi devetdesetih let pove~ala za dve leti v primerjavi z letom 1960 (26,3 za

`enske in 28,7 za mo{ke). Dele` tretjega rojstva se je strmo spustil predvsem po letu

1985, {e posebno v dr`avah, kjer so gospodinjstva najve~ja (Irska, Portugalska, [pani-

ja). Hkrati se je v povpre~ju bistveno pove~al dele` razvez, izvenzakonskih partnerstev

in izvenzakonskih rojstev (na [vedskem kar za 50%, najmanj v Gr~iji, za 3%). Dele` eno-

star{evskih dru`in pa je do sredine devetdesetih dosegel `e 28%.

Medgeneracijske odnose sta najbolj zaznamovala kraj{anje delovne dobe, kot posle-

dica dalj{ega {olanja ter obvezno upokojevanje. Zaradi njiju se bo namre~ po letu 2000,

ko bo dokon~no izzvenel u~inek povojnega »baby booma«, dele` odvisnih (mladih in

starej{ih, v odnosu do delovno aktivnih) za~el pove~evati. Po pri~akovanjih Eurostata

bo prebivalcev starih 60 let in ve~ do leta 2025 za 50% ve~ kot danes, starih od 0-19 let

bo za 11% odstotkov manj, starih od 20-59 let (delovno aktivno prebivalstvo) pa za 6%

manj. Iz kompleksne analize razli~nih kazalcev odvisnosti v starej{ih in mlaj{ih letih

(dele` delovne dobe, skupno bivanje ve~ generacij, razlikovanja v dohodku, starost

osamosvajanja, javno skrbstvo za otroke) izhaja, da se v sredozemskih dr`avah EU ka`e

nadpovpre~en vpliv dru`ine na odvisnost starej{ih in mlaj{ih, medtem ko je za sever-

noevropske dr`ave zna~ilna nizka stopnja obeh.

Razmere po posameznih dr`avah so iz~rpno analizirane v knjigi z naslovom Dru`in-

sko `ivljenje in dru`inske politike v Evropi (Family Life and Family Policies in Europe,

Kaufman, Kuijsten, Schulze and Strohmeier, 1997), vendar jih v vsej njihovi komplek-

snosti na tem mestu ni mogo~e predstaviti. Za ilustracijo razmer v posameznih dr`avah

lahko slu`ijo naslovi:

• Danska: de`ela izginjajo~ih gospodinj

• Francija: institucionalizacija pluralnosti

• Zvezna Republika Nem~ija: polarizacija dru`inskih struktur

• Biv{a Nem{ka Demokrati~na Republika: standardizirana dru`ina

• Velika Britanija: en star{ kot novo pravilo?
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• Irska: poroka vse manj priljubljena

• Italija: spreminjanje dru`ine od znotraj

• Nizozemska: latentna dru`ina

• [vedska: primer solidarnosti in enakosti

• [vica: dr`ava zanemarila dru`ino

Kot smo `e omenili, naletimo ob primerjavi posameznih dr`av na veliko raznolikost,

ki na prvi pogled ni vidna. @e v sosednjih dr`avah ali regijah (npr. med Irsko in Veliko

Britanijo ali dvema poloma dana{nje Nem~ije) v~asih naletimo na velikanske razlike.

Res je sicer, da se, ~e govorimo o splo{nih demografskih trendih, vsi v Evropi gibljemo v

isto smer, vendar ne vplivajo na vse isti dru`beni dejavniki in procesi. Morda bi lahko

rekli, da se zaradi razli~nih socialno-kulturnih tradicij gibljemo na razli~nih podro~jih in

ni prav zelo verjetno, da bosta Irska ali Italija kdaj kon~ala tam, kjer je [vedska danes.

III. b: Osnovni trendi v dru`inski politiki

Katja Boh navaja tri osnovne modele dru`inske politike: novoliberalnega, socialde-

mokratskega in aternativnega (Boh, 1993).

Prvi je bil najbolj dosledno izpeljan v Veliki Britaniji za ~asa Margaret Thatcher, zato ga

nekateri imenujejo tudi thatcherijanski model. Osnovna zamisel tega pristopa je v pre-

pu{~anju dru`ine star{em, oziroma v umiku dr`avnih institucij s podro~ja dru`inskega

`ivljenja. Osnovna podmena te ideologije je, da se star{a (razli~nih spolov) »svobodno«

odlo~ata ali bosta imela otroke ali ne. Na ra~un zni`anja dajatev ali celo ukinjanja denar-

nih pomo~i ter ob prepu{~anju skrbi za varstvo otrok dru`inam, dr`ava var~uje, »svo-

bodna« odlo~itev pa ponavadi pomeni, da bodo `enske ostale doma.

Drugi model je socialdemokratski. Glede na to, da se je najprej razvil v skandinavskih dr`a-

vah, ga imenujejo tudi skandinavski. Osnovni namen tega modela je ravno nasproten prej{nje-

mu, namre~ na~rtno usklajevanje dela in star{evstva, njegovi najbolj zna~ilni mehanizmi pa: po-

rodni{ki in roditeljski dopust, subvencioniranje stanovanj ter dnevno varstvo pred{olskih otrok.

Ker se vsi ukrepi v razmerah hitro spreminjajo~ih se `ivljenjskih stilov, ki smo jih opi-

sali v prej{njem poglavju, niso vedno izkazali za u~inkovite, se vse bolj ka`e potreba po

`ivljenjskim razmeram prilagojenih programih, ki bi na eni strani star{e razbremenili, na

drugi strani pa bi jim omogo~ili aktivno udele`bo. Tem programom lahko re~emo tudi

alternativni pristopi. Glede na to, da so {tudije pokazale visoko odvisnost sprejemljivo-

sti dolo~enih `ivljenjskih stilov od nacionalnega konteksta, postaja vse bolj jasno, da

univerzalnega pristopa k re{evanju dru`inske problematike ni. Kot re~eno, sociologi {e

raziskujejo nove vzorce vsakdanjega `ivljenja, zato se lahko dr`ava, s podporami ali
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ovirami, ki jih postavlja, zaenkrat zanese le na »normalno dru`ino« se pravi na tisto, ki je

v dolo~enem okolju sprejeta kot taka. Ob bolj{em poznavanju socio-kulturnih spre-

memb (predvsem pri mladih, ki imajo bodisi pozitiven ali negativen odnos do take dru-

`ine) pa se ka`e tudi mo`nost za doseganje `elenih u~inkov.

Glede na intenzivnost in celovitost dru`inske politike lahko evropske dr`ave razdeli-

mo v tri osnovne skupine:

1) dr`ave ki vodijo aktivno dru`insko politiko: [vedska, Finska, Norve{ka, Danska,

Belgija, Nem~ija, Avstrija, Francija in Luksemburg

2) dr`ave, ki dru`inam nudijo selektivno pomo~: Irska, Nizozemska, Velika Britanija

3) dr`ave, ki usmerjajo svoje ukrepe na dru`ine s posebnimi te`avami: Gr~ija, Italija,

Portugalska, [panija (ve~ o tem glej v Stropnik, 19943)

O dru`inski politiki posameznih dr`av nam veliko pove tudi dele` doma~ega bruto

proizvoda, ki ga namenijo za izvajanje ukrepov s tega podro~ja:

Tabela 1: Dele` izdatkov za izvajanje ukrepov dru`inske politike v bruto doma-

~em proizvodu leta 1988

Dr`ava Dele` v BDP v %
Danska 3,5
Francija 2,8
Irska 2,6
Luksemburg 2,4
Velika Britanija 2,3
Nem~ija 2,1
Nizozemska 1,9
Belgija 1,8
Portugalska 1,2
Italija 1,1
[panija 0,3

Vir: Stropnik, 1994, str. 38

225

3 Poleg tabele na naslednji strani prilagamo k nalogi (glej prologa 4) tudi vse ostale primerjalne tabele iz tega
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vklju~enih v javno subvencionirane vzgojnovarstvene programe, tabela 7: Dopust za nego bolnega otroka



III. U^INKI POLITIK IN SOCIO-DEMOGRAFSKI TRENDI

Obstaja precej dokazov, da javne politike lahko prispevajo k spremembam v dru`bi,

vendar je te`ko dokazati, da so odlo~ilni dejavnik. ^e govorimo o socio-demografskih

trendih, je dodatna te`ava v tem, da nanje vplivajo tudi druge politike (npr. ekonomske in

zaposlovalne), ~etudi niso bile temu namenjene. Navsezadnje ne moremo zanesljivo tr-

diti, ali do sprememb ne bi pri{lo tudi v primeru, da omenjenih ukrepov ne bi izvajali.

V tem poglavju si bomo na kratko ogledali nekatere izmed ukrepov, za katere ka`e,

da so imeli dolo~en vpliv na socio-demografske trende. Navedli bomo tiste, ki imajo

najbolj vidne u~inke na najbolj prepoznavne trende, ki smo jih opisali v poglavju III. a.

(to so spremembe na podro~ju zmanj{evanja rodnosti in staranja prebivalstva, na po-

dro~ju spreminjanja oblik dru`ine ter na podro~ju medgeneracijskih odnosov).

Eden izmed najbolj splo{no priznanih razlogov za zmanj{evanje rodnosti v Evropi je

prav gotovo permisivna zakonodaja na podro~ju kontracepcije in splava. Kot najbolj

pogost dokaz se ponavadi navaja primer skandinavskih dr`av, kjer so med prvimi lega-

lizirali kontracepcijo in posledi~no v sedemdesetih letih zaznali najni`jo stopnjo rodno-

sti. Vendar se je v osemdesetih, medtem ko je stopnja rodnosti v ostalih evropski dr`a-

vah {e vedno padala, v skandinavskih dr`avah znova pove~ala, kar se je nadaljevalo

tudi v devetdesetih letih, ~eprav imajo na [vedskem in Danskem obenem zelo visoke

stopnje medicinskih prekinitev nose~nosti.

Nekatere mednarodne raziskave potrjujejo domneve, da je zmanj{evanje stro{kov za

otroke povezano z nara{~anjem rodnosti, vendar imajo tudi ti u~inki le omejen rok tra-

janja in so od dr`ave do dr`ave druga~ni. ^eprav sta recimo tako Francija kot Luksem-

burg zelo radodarni do velikih dru`in, imata zelo razli~ni stopnji rodnosti: v Franciji vi-

soko nad povpre~jem, v Luksemburgu pa vztrajno pod povpre~jem EU. V Italiji pa je na

severu dr`ave, kjer so bili ukrepi dru`inske politike star{em veliko bolj v pomo~ kot na

jugu, stopnja rodnosti padla na izredno nizko raven.

Prav tako te`ko je staranje prebivalstva enosmerno razlo`iti z ve~jimi dr`avnimi izdat-

ki za starej{e. Stro{ki socialne varnosti za to skupino prebivalstva so sredi devetdesetih

zna{ali `e pribli`no 28,4% BDP petnajsterice (Hantrais, 1999). Vendar te izdatke lahko

interpretiramo tako kot vzrok za dalj{e `ivljenje (vi{ji standard v poznej{ih letih) kakor

tudi kot posledico dalj{ega `ivljenja (ve~ ljudi, ki jih je treba podpirati)!

Naslednji primer, ki opozarja na problemati~nost enosmernega, vzro~no-posledi~nega

mi{ljenja na podro~ju socio-demografskih sprememb, so lo~itve. [tudije ka`ejo, da so na

dolgi rok razlike med dr`avami, ki so uvedle permisivnej{i na~in lo~evanja in tistimi, ki ga

niso, minimalne. Edini neposredni u~inek, ki ga ob tem primeru lahko nedvoumno potr-

dimo, je, da lahko sprememba zakona pospe{i trende, ki bi se sicer odvijali dlje.
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Podpore neporo~enim parom in enostar{evskim dru`inam imajo v razli~nih dr`avah

povsem razli~ne u~inke. Britanci so dokazali, da pri njih fiskalne olaj{ave in druge

ugodnosti mo~no vplivajo na to, da se samski star{i ne zaposlujejo. V Franciji, kjer so te

pomo~i razmeroma visoke, ~esa podobnega ne opa`ajo, pa~ pa obstajajo raziskave, ki

dokazujejo da podpore enostar{evskim dru`inam spodbujajo k razhajanju neporo~enih

parov in raziskave, ki dokazujejo, da vi{ina podpore ali stopnja ugodnosti ne vpliva na

odlo~itev `ensk, da bodo same skrbele za otroka.

Eden redkih ukrepov, za katere lahko z gotovostjo ugotovimo vzro~no-posledi~en

u~inek, je leta 1989 na podro~ju sklenitve zakonske zveze uvedla [vedska. Takrat so

sprejeli novo pokojninsko shemo za vdove, po kateri so vse `enske rojene pred letom

1945 upravi~ene do prejemanja vdovske pokojnine, ~e so bile poro~ene pred koncem

leta 1989. Decemberski odstotek porok v letu 1989 je bil kar 20-krat vi{ji kot normalno!

Kako nasprotujo~e si u~inke imajo lahko dolo~eni ukrepi pa so pokazala prizadeva-

nja nekaterih dr`av, da bi dru`ina postala osnovna celica skrbi za starej{e. Ta prizadeva-

nja so na eni strani res okrepile dru`inske vezi (odkar so denimo na [vedskem zmanj{ali

dr`avno pomo~ starej{im, ne da bi hkrati uvedli zakonsko obveznost bli`njih sorodni-

kov za njihovo skrb, se je medgeneracijska solidarnost pove~ala), a so pritiski, zaradi

katerih je pri{lo do nara{~anja {tevila ve~generacijskih gospodinjstev (raz{irjenih dru-

`in) na drugi strani spodbudile veliko napetosti in konfliktov v dru`ini. Zanimiv sprem-

ljajo~i u~inek majhne skrbi za starej{e s strani dr`ave in skupnega `ivljenja z mlaj{imi

~lani dru`ine (sredozemske dr`ave) so relativno majhne medgeneracijske razlike v do-

hodkih. Tam, kjer starej{i in mlaj{i `ivijo lo~eno so razlike ve~je, ve~ja pa je tudi verjet-

nost, da bodo mladi tisti, ki bodo pristali med »novimi reve`i« (Velika Britanija).

IV. DRU@INSKA POLITIKA V SLOVENIJI

Slovensko dru`insko politiko lahko brez zadr`kov ozna~imo kot aktivno. V marsi~em

se pribli`uje skandinavskemu tipu, ki smo ga opisali v II. poglavju. Leta 1993 je Dr`avni

zbor RS sprejel resolucijo o temeljih oblikovanja dru`inske politike. Ministrstvo za delo,

dru`ino in socialne zadeve pa je marca 2000 pripravilo analizo njenega uresni~evanja in

jo poslala v dr`avni zbor. Pravkar so v zakonodajni proceduri trije akti, ki bodo v veliki

meri operacionalizirali naloge, ki so zastavljene v resoluciji. To so: Predlog zakona o star-

{evskem varstvu in dru`inskih prejemkih, Zakon o spremembah in dopolnitvah stano-

vanjskega zakona in Predlog nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005.

Glede na osnovne trende v gibanju prebivalstva `al ni videti, da bi dru`inska politika do-

slej pokazala u~inke, ki jih pri~akujejo tisti, ki menijo, da bi morala dru`inska politika dose-
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gati (tudi) demografske cilje. Rodnost in umrljivost se v Sloveniji manj{ata `e od konca 19.

stoletja, ko se je za~elo na~rtovanje dru`ine med vi{jimi sloji, zato se slovenska dru`ba stara.

Sodi med dr`ave z najni`jo rodnostjo v Evropi. @e od osemdestih let se zmanj{uje tudi seli-

tveni prirast, zaradi ~esar {tevilo prebivalcev `e nekaj ~asa stagnira. Razen tega Slovenija

sledi evropskim trendom pluralizacije dru`inskih oblik. Vse ve~ je zunajzakonskih partner-

stev in enostar{evskih dru`in. V zadnjem desetletju se je dele` otrok, rojenih izven zakon-

ske skupnosti pove~al z 10 na 35% (glej tabelo 2). Pove~uje se tudi {tevilo enostar{evskih

dru`in. Leta 1988 je bilo v Sloveniji 18% takih dru`in, med njimi 15,4% materinskih in 2,6%

o~etovskih. Kot drugod po Evropi, tudi pri nas rev{~ina najbolj ogro`a prav njih. Starost

prve sklenitve zakonske zveze, ki prav tako raste, je bila leta 1997 27,6 let za `enske in 30,7

za mo{ke. Za razliko od Evrope pa Slovenija odstopa po nizki stopnji razveznosti (leta 1997

le 1 na 1000 prebivalcev) in vi{anjem dele`a reorganiziranih dru`in. Sociologi menijo, da

temu botrujejo predvsem zunanji pritiski (Poro~ilo o ~lovekovem razvoju - Slovenija 1999,

str.65-67), prav tako kot nara{~anju {tevila raz{irjenih dru`in, v ~emer se je Slovenija pridru-

`ila sredozemskim dr`avam (Italija, [panija, Gr~ija) (Ho~evar, 2000). Splo{na ocena bi lah-

ko bila, da so socio-demografski trendi v Sloveniji specifi~na me{anica na{e geografske

ume{~enosti (sredozemski prostor) in skandinavskega tipa dru`inske politike

Tabela 2: Odstotek otrok rojenih zunaj zakonske skupnosti

Vir: Eurostat, 1999, Delo, 2000
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III.

PRAVNI IN

POLITI^NI SISTEM



Kodeksi obna{anja za parlamentarne uslu`bence*

(Codes of conduct for parliamentary staff)1

Geslo: Kodeks ravnanja; Javni uslu`benec; Parlament

Zdru`enje generalnih sekretarjev parlamentov - “Association of Secretaries General

of Parliaments” (v nadaljevanju ASGP) je vpra{anje o eti~nih kodeksih za parlamentar-

no osebje obravnavalo `e na konferenci v Bukare{ti, oktobra leta 1995. Na konferenci v

Istanbulu, leta 1996 so oblikovali vpra{alnik in ga poslali vsem ~lanicam zdru`enja. Od-

govorilo je 53 parlamentov {irom sveta.

Odgovori na vpra{alnik so bili obravnavani aprila 1997 v Seulu, septembra istega leta

pa na sre~anju v Kairu.

Pomembnej{e ugotovitve (iz odgovorov na vpra{alnik) lahko predstavimo v treh

to~kah:

• pravila, ki se nana{ajo na javne uslu`bence ali drugo parlamentarno osebje temeljijo

na prepri~anju, da sta neodvisnost in nepristranost najpomembnej{i zna~ilnosti de-

lovanja javnih uslu`bencev;

• vsaka operativna ali strate{ka odlo~itev mora temeljiti na zakoniti proceduri;

• delovanje zaposlenih v parlamentu ne sme biti tak{no, da bi imele druge osebe

prednosti, ugodnosti proti pla~ilu.

V razli~nih sistemih dejansko poznamo le redke primere pravil, ki posku{ajo odgo-

vornost zaposlenih definirati bolj konkretno, druga~e kot so le-ta dolo~ena s preprosti-

mi upravnimi (administrativnimi) ali kazenskimi normami.

Odgovori na vpra{alnik ka`ejo na ob~utljiv odnos med kodeksi obna{anja (kjer le-ti

obstajajo) in tradicionalnimi ureditvami (pravilnik, statut javnih uslu`bencev) z disci-

plinskimi sankcijami.

Na splo{no lahko re~emo, da disciplinski kodeksi zajemajo obveznosti in prepovedi,

kodeksi obna{anja pa vsebujejo navodila za ravnanje (direktive) in na~ela (principe)
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vedenja. Kodeks obna{anja deluje po na~elu morale in pravi~nosti, ne le na temelju

po{tenosti, ki je bolj zna~ilna za kazenske in upravne predpise.

Pogosto sli{imo, da je treba sistem vrednot okrepiti in da je za homogenost organiza-

cije parlamentarnih uslu`bencev odgovoren vsakdo od nas. Generalni sekretarji parla-

mentov, ki so odgovorni za zahtevno parlamentarno organizacijo menijo, da je treba

oblikovanje vrednostnega sistema zaposlenih okrepiti oziroma ga spodbujati.

Oblikovanje kodeksa obna{anja samo po sebi {e ne pomeni izbolj{anja. Disciplinski

predpisi, tradicionalni instrument javnih uslu`bencev, urejajo odnose med delodajalci

in delojemalci, medtem ko kodeks obna{anja ureja oziroma vsebuje odnose med zapo-

slenimi in civilno dru`bo.

Zamislimo si naslednje disciplinsko pravilo: “Prepovedano je dru`enje uslu`bencev s

posamezniki, ki niso vredni zaupanja ...” Tak{no dolo~ilo zagotovo slabi u~inkovitost

predpisov, pravil, druga~no veljavo pa dobi, ~e je to zapisano v eti~nem kodeksu.

Obna{anje parlamentarnih uslu`bencev je odvisno od njih samih, njihove neodvisno-

sti, ob~utka pripadnosti, sistema vrednot, lastnih parlamentu. Od njih samih je odvisno

ali `ivijo zgledno.

Vpra{anja, ki se nana{ajo na oblikovanje kodeksa obna{anja in pravil, ki varujejo vlo-

go parlamentarnih uradnikov, morajo biti upo{tevana. Parlamentarne slu`be so namre~

vedno povezane s politi~no oblastjo. Kot take so dol`ne spo{tovati dru`beni sistem ve-

ljavnih vrednot in tudi zakonov, vendar pa morajo imeti dolo~eno stopnjo samostojno-

sti glede oblikovanja kodeksov obna{anja.

Vpra{alnik vsebuje tudi vpra{anje o izdelavi enotnega kodeksa obna{anja za us-

lu`bence in zakonodajalce znotraj ASGP.

V dolo~enih dr`avah smatrajo, da kodeks obna{anja ni nujno potreben.

O tem predlogu mora odlo~iti zdru`enje ASGP. Pravila obna{anja mora podpreti.

Le-ta pa ne bi smela biti preve~ splo{na, banalna in neuporabna, restriktivna pa le do

neke meje. Zagotovljen mora biti dolo~en del avtonomije. V ~asu globalizacije in nad-

nacionalnih organov je ves trud usmerjen v oblikovanje splo{nih pravil, pospe{evanje

razumevanja med ljudmi, ki se soo~ajo z enakimi problemi kar je zdru`ljivo z na~elom

avtonomije.

To pa je tudi kon~ni namen tega poro~ila: iti preko na~elnih izjav o razli~nosti in po-

iskati skupno stali{~e. To pomeni iskanje splo{nega eti~nega imenovalca za ~lane svo-

bodnih in demokrati~nih parlamentov.
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Tabela {t. 1: Izhodi{~a za kodeks obna{anja: Polo`aj parlamentarnih

uslu`bencev, znotraj institucionalnega okolja posamezne dr`ave

DR@AVA/ZBORNICA AVSTRIJA DANSKA PORTUGALSKA SLOVENIJA

Osnovna na~ela par-
lamentarnih us-
lu`bencev

Enaka kot pri ostalih
javnih uslu`bencih:
- vestnost
- nevtralnost...

Vsebuje jih kodeks ob-
na{anja in veljajo za dr-
`avne uslu`bence. Ven-
dar se kodeks ne nana-
{a na vse zaposlene:
razli~no glede na po-
membnost polo`aja.

So dolo~ena v temelj-
nem zakonu zakono-
dajne skup{~ine: “The
Organic Law of the As-
sembly of the Repub-
lic.” (LOAR), v parla-
mentarnem pravilniku
ter drugih zakonih in
predpisih.

- Profesionalizem
- Politi~na nepristranost
- Lojalnost

Zaposlovanje in
napredovanje

Nate~aj, v skladu z zvez-
nim zakonom, pogodba
za dolo~en ali nedolo-
~en ~as.

Objava v pomemb. ~a-
sopisih o prostih delov-
nih mestih, izbira na
podlagi razgovora, ime-
nuje jih predsednik. V
splo{nem gre za zapo-
slitev za nedolo~en ~as.

Splo{ni nate~aj, zaposli-
tev za nedolo~en ~as,
imenovanje le za vi{je
polo`aje. Napredovanje
z nate~ajem.

Razpis delov. mesta v
medijih. Imenovanje:
KVIAZ ali generalni
sekretar.
Napredovanje ureja
Pravilnik o napredova-
nju, praviloma se na-
preduje na 3 leta.

Status glede na osta-
le dr`avne
uslu`bence

Enak kot za zvezne us-
lu`bence

Nimajo posebnega po-
lo`aja. Velja osnovni za-
kon o javnih
uslu`bencih.

Poseben status, ki bo
zagotovljen v temelj-
nem zakonu LOAR je v
pripravi.

Nimajo posebnega
statusa.

Imenovanje, odpusti-
tev in polo`aj gene-
ralnega sekretarja

Gener. sekretarja im.
predsedsenik dr`avnega
zbora. Generalni sekre-
tar ne sme biti
odpoklican.

Gener. sekretarja im.
predsedni{tvo (pred-
sednik in 4 podpred-
sedniki) v skladu s po-
slovnikom. Gen. sekre-
tar pomaga predsedni-
ku in podpred. in je
vodja parlamentarne
administracije.

Gener. sekretarja im.
predsednik po odobritvi
upravnega sveta.
Generalni sekretar je
odgovoren le predsed-
niku , mandat je skla-
den z obdobjem zako-
nodajne skup{~ine.

Gener. sekretarja im.
dr`avni zbor za 4 leta.
Gener. sekretar je odgo-
voren za teko~e delo
parlamenta. Odpust ge-
neralnega sekretarja je
pred iztekom mandata
(naslednjimi volitvami)
mogo~ le na predlog
KVIAZA.

Imenovanje vodstve-
nih polo`ajev

Generalni sekretar je
vodja javnih
uslu`bencev.

Predsednik po posveto-
vanju s podpredsedniki
in po dolo~ilih
poslovnika

Predsednik, na predlog
gener. sekretarja po
odobritvi upravnega
sveta (t.j. politi~no-izvr-
{ilno telo sestavljeno iz
~lanov vsake parlamen-
tarne skupine, general-
nega sekretarja in pred-
stavnikov uslu`bencev).
Vi{ji uslu`benci so ime-
novani za obdobje 3 let
in so lahko ponovno
imenovani

KVIAZ
na predlog generalnega
sekretarja
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Tabela {t. 2: Osnovne zna~ilnosti obstoje~ih ali na~rtovanih kodeksov

obna{anja

DR@AVA/ZBOR AVSTRIJA, SLOVENIJA AVSTRALIJA
(Spodnji dom in
Senat)

PORTUGALSKA [PANIJA
(Senat)

Obstoj kodeksa Ne. Da. Od leta 1979 “Gui-
delines on the Conduct
of Public Officials of the
Commonwealth”
Zadnja izdaja 1995.
Kodeks je za posamez-
ne slu`be prilagojen.

Kodeks je v pripravi.
Velja listina o obna{a-
nju za javne uslu`ben-
ce, ki je primerna tudi
za parlamentarne urad-
nike in disciplinski
statut.

Ne. Kjub temu ve~ino
odgovornosti in nez-
dru`ljivost zajemajo
pravni predpisi o us-
lu`bencih.

Vir, izvor - Komisija za javne us-
lu`bence.
Zadnja izdaja iz leta
1995 - Komisija za ena-
ke mo`nosti in javne
uslu`bence.

Listino je odobrila vlada
s sklepom in je v enaki
meri sprejemljiva tudi
za parlamentarne us-
lu`bence v skladu s
predpisom LOAR.

-

Podro~je, ki ga ureja - - odnosi med javnimi
uslu`b. parlamentom
in vlado
- obveznosti javnih us-
lu`bencev do javnosti,
- pravila obna{anja jav-
nih uslu`bencev
- konflikti interesov
- obna{anje in odnos
do kolegov
- prevare itn.

Osnovne vrednote:
- zakonitost,
- nevtralnost,
- odgovornost,
- po{tenost,
- javni interes.
Dol`nosti do:
- dr`avljanov (enakost,
nepristranost, sposob-
nost, uslu`nost),
- vlade (mol~e~nost, so-
lidarnost, izvr{evanje
obveznosti.)
- neodvisnih teles (izvr-
{evanje obveznosti,
lojalnost...)

Dolo~eno v 6. poglavju
navedenega zakona:
- spo{tovanje ustave in
zakonodajnih teles,
- polit. nevtralnost,
- poslu{nost reda,
- nezdru`ljivost z ostali-
mi ekonomskimi oziro-
ma politi~nimi
dejavnostmi.
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Tabela {t. 3: Splo{na opredelitev lastnosti, ciljev in vsebine kodeksov

obna{anja za parlamentarne uslu`bence

DR@AVA/ZBOR DANSKA AVSTRALIJA [PANIJA (Senat) SLOVENIJA

Primernost,
u~inkovitost

Sprejetje enotnega ko-
deksa obna{anja za vse
parlamente ni
smiselno.

Kodeks je le eden iz-
med instrumentov zato
da bi dosegli spo{tova-
nje dolo~enih
standardov.

Odvisno od zakonodaj-
nega sistema in tradici-
je posamezne dr`ave.
Kjer so stanovske ob-
veznosti dolo~ene z za-
konom, kodeks ni
potreben.

Da, za dolo~ene zadeve,
za ostale je bolj prime-
ren zakon.

Postopek sprejema - - - Uslu`benci sami.

Sankcije - Niso vsebovane v ko-
deksu, pa~ pa v zakonu
o javnih uslu`bencih in
se nana{ajo na slede~e:
- pobuda,
- opozorilo,
- odbitek od pla~e,
- premestitev
- odpust.

Disciplinske sankcije
kot na primer:
- suspenz,
-premestitev na drugo
del. mesto,
- odpust.
O odpustu odlo~i odde-
lek ministrstva dveh
zbornic o ostalih pa ge-
neralni sekretar po pri-
zivu oddelka.

Da, zlasti opomini in
moralne sankcije.

Vsebina - Le splo{na na~ela. Po-
drobnej{a dolo~ila vse-
buje zakon o javnih us-
lu`bencih.

- - odnos med ~lani,
- konflikt interesov,
- obna{anje na delu in
z dela

Podro~je uporabe - Za vse zaposlene.
Pri~akovanje , da bo
sprejem enotnega ko-
deksa za vse dr`ave ~la-
nice ASGP primeren za
vse ni realno. Kljub
temu morajo biti ko-
deksi za ministrstva,
parlamentarce in dr`av-
ne uslu`bence na nek
na~in komplementarni.

Za vse zaposlene. Za
uradnike na vi{jih polo-
`ajih z ve~jimi odgovor-
nostmi bi kodeks moral
biti stro`ji.
Sprejem splo{nih
eti~nih na~el za ~lanice
ASGP bi bilo koristno.

Za vse zaposlene.
Sprejetje enotnega ko-
deksa za ~lane ASGP bi
bilo koristno.
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Sistem nabora in napotitve na slu`enje voja{kega

roka*

Geslo: Oboro`ene sile; Ugovor vesti

I. UVOD

Ugovor vesti voja{ki dol`nosti je ob~utljivo politi~no in pravno vpra{anje. Dr`ave se

ga lotevajo nadvse previdno, kar je razlog, da je v zvezi s tem te`ko priti do statisti~nih

podatkov. Podobno velja tudi za podatke o zdravstvenem stanju nabornikov. Kljub

temu si je `e na podlagi demografskih statistik mogo~e ustvariti pregled o osnovnih

trendih glede nabora, o katerih se v Dr`avnem zboru in javnosti v zadnjem ~asu precej

razpravlja. Te podajamo v prvem delu raziskave. Nana{ajo se na nataliteto mo{kih in

`ensk v dr`avah, ki so primerljive s Slovenijo. V skladu z `eljo naro~nika so razdeljeni v

dve obdobji: V prvem obdobju (1970 – 1980) so podani primerjalni podatki glede giba-

nja natalitete, v drugem obdobju (1990 – 1999) pa so ti podatki podani {e v odnosu do

drugih parametrov. To so: skupno {tevilo nabornikov in aktivnih voja{kih oseb ter {te-

vilo mo{kih in `ensk med 18. in 24. letom, ki v stroki {teje za najzanesljivej{i kazalec raz-

polo`ljivega kontingenta voja{kih oseb (glej prilogo 2, Kotnik Dvojmo~, 1999).

Pri interpretaciji je - kakor opozarjajo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z obramboslovjem1

- potrebna previdnost. Problem ni zgolj v nenatan~nih (v~asih tudi prirejenih) podatkih

v zvezi z zgoraj omenjenimi vpra{anji, v veliki meri se razlikujejo tudi kulturne in poli-

ti~ne razmere v posameznih dr`avah, kar vpliva na to, da ugotovljenih trendov ni vedno

mogo~e razlagati enozna~no. Zmanj{evanje {tevila nabornikov je, denimo, lahko po-

sledica razli~nih dejavnikov, kot so denimo: postopno prehajanje na prostovoljni/pro-

fesionalni sistem slu`enja, zgodovinsko-politi~ni dejavniki (Nem~ija) ali preprosto

zmanj{evanje mo{ke populacije.

O povezanosti teh statistik z dele`em opore~nikov vesti v posameznih dr`avah govo-

ri drugi del naloge. ^e smo v prvem delu raziskave zbrali podatke o naboru in napotitivi

na slu`enje voja{kega roka, ki so vsaj na~eloma primerljivi med seboj, nam s podatki o
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dele`u opore~nikov vesti to ni uspelo. Nekaj odgovorov smo s pomo~jo na{ih dr`avnih

in voja{kih predstavni{tev v tujini vendarle zbrali. Kljub temu da niso neposredno pri-

merljivi med seboj, smo jih, v upanju, da bodo naro~niku vseeno pomagali k celovi-

tej{emu pregledu problema, predstavili v drugem delu naloge

II. OBDOBJE OD LETA 1970 DO LETA 1980

Vse dr`ave, ki jih zadeva raziskava - Avstrija, Belgija ^e{ka, Danska, Mad`arska, Nizo-

zemska, Slova{ka, Slovenija in [vedska – za potrebe mednarodnih statistik ne navajajo

enakih podatkov za obdobje od leta 1971 do leta 1981, ki je zanimalo naro~nika. Neka-

tere navajajo zgolj skupno {tevilo rojenih dr`avljanov (Belgija), druge pa jih navajajo po

petletnih razdobjih (Belgija, ^e{ka, Nizozemska) (za podrobnej{e podatke glej prilogo

1 iz publikacije Recent demographic developments in Europe, 1998). Zato smo raje za-

jeli podatke od leta 1970 do 1980, ki so medsebojno primerljivi. Naplo{no je mogo~e

ugotoviti naslednje zna~ilnosti:

• V ve~ini dr`av, ki jih zajema raziskava, se je tako skupno {tevilo rojenih, kakor tudi

rojenih mo{kih dr`avljanov v omenjenem obdobju zmanj{alo:

Tabela 1: Skupno {tevilo rojenih mo{kih dr`avljanov med leti 1970 in 1980 v

Avstriji, Belgiji, na Danskem, Mad`arskem, Nizozemskem in [vedskem

dr`ava 1970 1980 %

Avstrija 55.764 46.874 - 15,94

Belgija* 142.168 124.398 - 12,49

Danska 36.382 29.352 - 19,32

Mad`arska 77.611 76.115 - 1,92

Nizozemska 122.330 92.948 - 24,01

[vedska 56.542 49.840 - 11,85

*Skupno {tevilo vseh rojenih

• Le v nekaterih dr`avah, med njimi je tudi Slovenija, pa se je {tevilo rojenih mo{kih

dr`avljanov pove~alo.
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Tabela 2: Skupno {tevilo rojenih mo{kih dr`avljanov med leti 1970 in 1980 na

^e{kem, Slova{kem in v Sloveniji

dr`ava 1970 1980 %

^e{ka 75.694 79.409 + 4,90

Slova{ka 41.443 48.842 + 17,85

Slovenija 13.901 15.276 + 9,89

V naslednjih letih so se trendi spremenli in je v mnogih od dr`av iz prve skupine pri{lo

do ponovne rasti, medtem ko sta se v Sloveniji obe {tevili (vseh rojenih in mo{kih) za~e-

li zmanj{evati.

III. OBDOBJE OD LETA 1990 DO LETA 1999

V dr`avah, ki so imele negativen indeks rodnosti od 1970 do 1980 leta, lahko kot po-

sledico v spodnjih tabelah (1990-1999) opazimo zmanj{evanje razpolo`ljivega kontin-

genta mo{kih, primernih za popolnjevanje. ^e pa te {tevilke primerjamo s podatkom o

{tevilu prebivalcev, bomo opazili, da je pri{lo do preobrata: povsod, kjer je bila rodnost

med leti 1970-80 negativna, zdaj {tevilo prebivalstva nara{~a. To pomeni, da jim v bo-

do~nosti ne bi bilo treba zmanj{evati {tevila nabornikov, a so se nekatere izmed njih

(Nizozemska in Belgija) kljub temu `e odlo~ile za ukinitev naborni{kega sistema.

Tabele 3: Podatki o {tevilu prebivalcev, mo{kih in `ensk ter {tevilu voja{kih

oseb in nabornikov med leti 1990 in 1999 iz revij The Military Balance, 1990/91,

1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, The international Insti-

tute for Strategic Studies2

Avstrija 90/91 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97 97/98 98/99

{t.prebivalcev 7.548.000 7.546.200 7.544.400 7.766.000 7.981.000 8.012.400 8.044.000 8.075.000

{t. mo{kih med18.
in 22. letom

289.000 279.400 269.700 268.000 260.600 257.000 253.000 249.000

{t. `ensk med 18.
in 22. letom

277.000 267.800 258.700 256.000 248.600 245.000 242.000 239.000

{t. aktivnih voja{kih
oseb

42.500 44.000 52.000 52.000 55.75 0 55.800 45.500 45.500

{t. nabornikov 22.300 22.400 19.500 19.500 22.000 22.000 16.600 16.600
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Mad`arska 90/91 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97 97/98 98/99

{t.prebivalcev 10.567.000 10.555.400 10.543.800 10.396.000 10.206.000 10.155.000 10.159.000 10.050.000

{t. mo{kih med18.
in 22. letom

379.000 385.240 391.700 391.000 398.200 396.000 394.000 392.000

{t. `ensk med 18.
in 22. letom

358.000 365.120 371.800 370.000 371.000 370.000 368.00 0 367.000

{t. aktivnih voja{kih
oseb

94.000 86.500 80.800 78.000 70.500 64.300 49.100 34.300

{t. nabornikov 42.500 45.900 53.900 52.000 47.500 41.200 30.200 27.000

Danska 90/91 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97 97/98 98/99

{t.prebivalcev 5.088.00 5.081.800 5.075.600 5.168.200 5.214.000 5.224.600 5.235.000 5.246.000

{t. mo{kih med18.
in 22. letom

193.800 190.160 186.500 184.600 178.600 174.000 169.000 164.000

{t. `ensk med 18.
in 22. letom

185.20 0 181.760 173.300 177.300 172.600 168.000 163.000 158.000

{t. aktivnih voja{kih
oseb

31.700 29.400 29.200 27.700 33.100 32.900 32.900 32.100

{t. nabornikov 11.500 10.300 10.100 9.100 8.300 7.810 7.810 7.900

Belgija 90/91 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97 97/98 98/99

{t.prebivalcev 9.865.000 9.860.800 9.856.600 10.033.000 10.071.000 10.082.000 10.093.000 10.104.000

{t. mo{kih med18.
in 22. letom

352.400 345.800 339.200 338.600 329.400 326.000 323.000 320.000

{t. `ensk med 18.
in 22. letom

338.400 332.200 326.000 324.400 317.800 315.000 311.000 308.000

{t. aktivnih voja{kih
oseb

92.000 85.450 80.700 80.700 47.200 46.300 44.450 43.700

{t. nabornikov 36.200 34.100 33.300 28.600

Nizozemska 90/91 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97 97/98 98/99

{t.prebivalcev 14.766.000 14.810.800 14.855.600 15.237.000 15.446.000 15.515.600 15.585.000 15.655

{t. mo{kih med18.
in 22. letom

594.000 576.640 559.300 542.600 511.600 500.00 0 487.000 475.000

{t. `ensk med 18.
in 22. letom

569.000 552.720 536.400 518.700 488.200 477.000 465.000 454.000

{t. aktivnih voja{kih
oseb

102.600 101.400 93.000 74.600 74.400 63.100 57.180 57.180

{t. nabornikov 45.900 45.400 43.500 30.050 27.700 13.135
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[vedska 90/91 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97 97/98 98/99

{t.prebivalcev 8.344.000 8.340.200 8.336.400 8.680.000 8.785.000 8.818.000 8.850.000 8.882.000

{t. mo{kih med18.
in 22. letom

296.000 291.40 0 286.800 287.800 283.200 278.000 274.000 270.000

{t. `ensk med 18.
in 22. letom

281.000 276.900 273.000 274.100 269.200 265.000 260.000 255.000

{t. aktivnih voja{kih
oseb

64.500 63.000 60.500 64.800 64.000 62.600 53.350 53.100

{t. nabornikov 49.000 46.800 38.800 36.600 31.600 42.100* 38.750* 34.900*

*Nabornikov in aktivnih rezervistov skupaj

^e{koslova{ka 90/91 91/92 92/93

{t.prebivalcev 15.692.000 15.740.000 15.788.000

{t. mo{kih med18. in 22.
letom

582.000 596.800 612.000

{t. `ensk med 18. in 22. letom 559.000 574.760 590.100

{t. aktivnih voja{kih oseb 198.200 154.000 145.800

{t. nabornikov 118.000 87.000 75.000

^e{ka 93/94 95/96 96/97 97/98 98/99

{t.prebivalcev 10.302.000 10.374.000 10.400.600 10.350.000 10.311.000

{t. mo{kih med18.
in 22. letom

399.000 429.200 426.000 422.000 419.000

{t. `ensk med 18.
in 22. letom

385.000 411.800 409.000 405.000 402.000

{t. aktivnih vo-
ja{kih oseb

106.500 86.400 70.000 61.700 59.100

{t. nabornikov 40.000 40.400 38.500 37.000 35.100

Slova{ka 93/94 95/96 96/97 97/98 98/99

{t.prebivalcev 5.487.000 5.414.000 5.441.000 5.370.000 5.391.000

{t. mo{kih med18.
in 22. letom

213.000 225.600 228.000 230.000 232.000

{t. `ensk med 18.
in 22. letom

205.000 218.800 221.000 223.000 225.000

{t. aktivnih vo-
ja{kih oseb

47.000 47.000 42.600 41.200 45.450

{t. nabornikov ni podatka ni podatka ni podatka 30.000 13.600
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Slovenija 92/93 93/94 95/96 96/97 97/98 98/99

{t.prebivalcev 1.927.000 1.970.000 2.007.000 2.010.000 2.012.000 2.015.000

{t. mo{kih
med18. in 22.
letom

ni podatka 74.700 75.000 75.000 75.000 75.000

{t. `ensk med
18. in 22. letom

ni podatka 70.200 71.200 71.000 71.000 71.000

{t. aktivnih vo-
ja{kih oseb

15.000 15.000 8.400 9.550 9.550 9.550

{t. nabornikov ni podatka ni podatka 5.500 5.500 5.500 5.500

IV. ZAKLJU^EK

Iz tabel je razvidno, da Slovenija, v primerjavi z ostalimi dr`avami, ki jih je zajela razi-

skava, ne izstopa po dele`u nabornikov glede na ostale demografske kazalce. To je raz-

vidno tudi iz tabele 4.

Tabela 4: Dele` nabornikov glede na {tevil~nost mo{ke starostne skupine od

18 do 24 let po dr`avah za leto 1998/99 po dr`avah v odstotkih

Odstopanja se pojavijo zgolj v primerjavi absolutnih {tevil (Slovenija je pa~ majhna dr-

`ava) in v primerjavi z dr`avami, ki so `e ukinile naborni{ki sistem (Belgija in

Nizozemska).
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DUGI DEL

I. PODATKI V ZVEZI Z UGOVOROM VESTI PO DR@AVAH

Tabela 1: Podatki za Avstrijo od leta 1985 do 1998

Avstrija
Skupno {tevilo
nabornikov

[t. priznanih
vlog za civilno
slu`enje

[tevilo vlo`e-
nih vlog za
ugovor vesti

Razmerje v %
(priznanih)

1985 51.946 2.171 3.442 4,18

1986 51.413 1.972 3.417 3,84

1987 49.122 2.241 3.367 4,56

1988 43.807 2.449 3.503 5,59

1989 42.783 2.385 3.547 5,57

1990 41.125 2.519 3.642 6,13

1991 38.757 3.148 4.573 8,12

1992 37.677 8.221 12.039 21,82

1993 36.418 13.874 13.850 38,10

1994 35.494 11.939 15.754 33,64

1995 35.870 7.671 5.986 21,38

1996 35.272 6.330 6.594 17,94

1997 38.677 7.013 8.086 19,12

1998 38.951 8.904 9.185 22,86

Komentar: Nenaden porast {tevila vlog po letu 1992 je posledica ukinitve »preverjanja

vesti«. ^eprav je bil ~as civilnega slu`enja takrat podalj{an z osmih na deset, leta 1994 na

enajst in leta 1997 na 12 mesecev, {tevilo kandidatov za ugovor vesti ne upada, temve~

v zadnjem ~asu zopet nara{~a. Zato so se v Avstriji za~ele resne razprave in razmi{ljanja

o ukinitvi splo{ne voja{ke obveznosti in o formiranju poklicne vojske.
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Tabela 2: Podatki za Mad`arsko od leta 1989 do 1998

Mad`arska So `e odslu`ili
Zavra~ajo slu-
`enje

Zaprosili za ci-
vilno slu`enje

Opro{~eni za-
radi drugih
razlogov

1989 53.819 1 560 6.018 (11,2%)

1990 45.613 10 262 9.035 (19,8%)

1991 92.260 72 467 18.858 (20,4%)

1992 95.949 40 474 17.967 (18,7%)

1993 103.193 112 705 17.255 (16.7%)

1994 101.907 67 1.681 18.868 (18.5%)

1995 94.321 48 2.484 18.992 (20,1%)

1996 92.033 97 3.015 18.024 (19,6%)

1997 91.675 98 4.638 20.327 (22,2%)

1998 87.290 13 4.133 23.106 (26,5%)

Tabela 3: Podatki za Nizozemsko od 1989 do 1994

Nizozemska 1989 1990 1991 1992 1993 1994

[t. vpoklicanih 44.166 42.589 43.197 40.343 36.024 29.089

[t. vlog za ugovor
vesti

2.417 3.574 3.851 3.724 3.505 3.724

[t. priznanih vlog =
civilna slu`ba

1.987 1.957 1.898 1.698 1.526 1.376

[t. zdravni{ko
pregledanih*

115.980 110.004 95.415 87.972 86.362 66.631

[t. opro{~enih iz
zdravstvenih
razlogov

35.204
(30,4%)

35.722
(32,5%)

32.527
(34,1%)

32.157
(36,5%)

32.403
(37,5%)

24.928
(37,4%)

* vsak Nizozemec je zdravni{ko pregledan v mesecu svojega 18. rojstnega dne

Komentar: ^eprav je bila leta 1996 na Nizozemskem voja{ka obveznost ukinjena, so

nabor formalno obdr`ali za primer, ~e bi vpoklic zahtevale mednarodne okoli{~ine.
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Tabela 4: Podatki o osnovnem voja{kem usposabljanu za [vedsko od

leta 1986/87 do 1995/96

[vedska Skupno {tevilo
[t. tistih, ki ga niso
opravili

% tistih, ki ga niso
opravili

86/87 51.620 6.048 11,7

87/88 49.104 6.184 12,6

88/89 48.649 6.409 13,2

89/90 49.177 6.878 14

90/91 48.411 7.062 14,6

91/92 35.508 5.271 14,8

92/93 34.285 4.212 12,3

93/94 36.143 4.348 12

95/96 33.563 4.591 13,7

VIRI:
1. Recent demographic developments in Europe, Council of Europe, 1998

2. The Military Balance, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, The in-

ternational Institute for Strategic Studies

3. Igor Kotnik Dvojmo~, Preoblikovanje oboro`enih sil sodobnih Evropskih dr`av, FDV, 1999

4. Odgovor voja{kega ata{eja z Dunaja na vpra{alnik RS DZ

5. Odgovor voja{kega ata{eja iz Bruslja na vpra{alnik RS DZ

6. Odgovor voja{kega ata{eja iz Budimpe{te na vpra{alnik RS DZ

7. Odgovor Slovenske ambasade v Stockholmu na vpra{alnik RS DZ
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Parlament in novinarji*

Geslo: Parlament; Novinarji

I. UVOD

“Svoboda izra`anja, ki vklju~uje svobodo medijev, je ena od temeljnih pogojev za raz-

voj demokrati~ne dru`be”.1

Proces demokratizacije v nekdanjih socialisti~nih dr`avah je med drugim prispeval k

polni odprtosti parlamentov kot politi~nih institucij do dr`avljanov in do medijev. S tem

so se spremenila tudi razmerja med parlamentom in mediji, zlasti {e glede na dejstvo, da

imajo mediji zelo vplivno vlogo pri posredovanju parlamentarnih odlo~itev javnostim

oziroma dr`avljanom. Mediji so postali mediator med parlamentom in volilci in v zna~il-

nostih teh relacij se odra`a tudi stopnja vklju~enosti dr`avljanov v politi~ne procese.

“Mno`i~ni mediji so tista ”javna sfera", ki omogo~a, da dru`beni problemi in konflikti

postanejo javni - vlade, parlamenti, institucije in kapital pa transparentni". 2

Odnosom med mediji in parlamenti so veliko pozornosti namenili tudi generalni se-

kretarji parlamentov iz Srednje in Vzhodne Evrope ter baltskih dr`av na sre~anju v Bu-

kare{ti, junija 1998.leta. Poudarili so, da sta za trajno, korektno in neovirano komunika-

cijo med parlamentom in dru`bo potrebna dva pogoja. Na eni strani mora parlament za-

gotoviti transparentnost - preglednost svojih aktivnosti in dostopnost do informacij o

njih, na drugi strani pa morajo mediji objektivno in korektno poro~ati o dogajanjih v

parlamentu in pri tem upo{tevati eti~ne principe stroke, v prvi vrsti verodostojnost kot

primarni princip. Obseg in na~in, na kakr{en se parlamentarna dejavnost odra`a v me-

dijih, sta odvisna tudi od tehni~nih in logisti~nih pogojev , ki jih ima na voljo parlament

in jih nudi medijem. Izredno pomemben element v teh razmerjih je tudi oblika in vsebi-

na odnosov, ki jih z mediji vzpostavi parlament oziroma njegov oddelek za informira-

nje. Tiskovni predstavniki parlamenta, za to odgovorni uslu`benci parlamenta, so

dol`ni zagotavljati pretok informacij od parlamenta do medijev in vzdr`evati stalen
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1 dr. France Vreg; Konflikti, javnost in mediji; Teorija in praksa; let. 36, 3/1999, stran 28
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kontakt s predstavniki medijev, hkrati pa posredno prispevati k oblikovanju in izbolj{a-

nju podobe parlamenta, kot se odra`a v medijih.

V odnosih med parlamentom in mediji prihaja ob~asno do problemov, ki so pravilo-

ma rezultat napa~no razumljenih pojmovanj na eni ali drugi strani - razlike v pojmova-

nju sodelovanja in partnerstva, profesionalizma in odgovornosti. Generalni sekretarji

so poudarili, da je v izogib temu potrebno vpeljati dolo~ena pravila, s katerimi bi uredili

(uravnali) odnose med obema stranema. V tem so mi{ljeni tako pogoji za akreditacijo in

postopek akreditacije, pravila vstopa v parlamentarne stavbe, organizacija in funkcioni-

ranje poro~anja o parlamentarnih aktivnostih ( tudi direktno poro~anje). Odsotnost

pravil praviloma me~e slabo lu~ tako na parlament kot tudi na medije, saj lahko po ne-

potrebnem pride do nesporazumov in odve~nih zapletov.3

Tudi Dr`avni zbor Republike Slovenije namenja odnosom z javnostmi veliko pozor-

nosti in v tem okviru je poseben poudarek namenjen odnosom z mediji. Odnosi med

parlamentom in mediji oziroma novinarji kot predstavniki medijev so praviloma zelo

ob~utljivi in terjajo ustrezno mero medsebojnega razumevanja, spo{tovanja in upo{te-

vanja. V njih se delno odra`a tudi odnos javnosti do parlamenta kot institucije, ugled

parlamenta in profesionalnost novinarjev.

V dr`avnem zboru obstojajo nenapisana pravila, s katerimi so dolo~eni pogoji in

na~in akreditacije novinarjev, ki poro~ajo o parlamentarnem dogajanju in jih obe strani

tudi upo{tevata, ni pa {e zapisanih pravil, ~eprav jih poslovnik predvideva. Poslovnik

dr`avnega zbora v drugem odstavku 320.~lena namre~ dolo~a, da generalni sekretar v

soglasju s kolegijem predsednika dr`avnega zbora sprejme pravila o pogojih, v katerih

bodo delali predstavniki medijev,4 s ~imer je torej dana pravna podlaga za oblikovanje

in sprejem pisnih pravil.

Glede vstopa in obna{anja v prostorih parlamenta veljajo tudi za novinarje pravila o

hi{nem redu v zgradbi DZ RS.5

V Raziskovalnem sektorju Dr`avnega zbora smo pripravili primerjalni pregled pravil,

ki so v veljavi v nekaterih evropskih parlamentih in dolo~ajo odnose med parlamentom

in novinarji ter postavljajo pravila in omejitve, ki jih novinarji upo{tevajo pri svojem
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spremljanju parlamentarnega dogajanja. V pregledu so zajete naslednje dr`ave: Avstri-

ja, Nem~ija, Velika Britanija, [vedska, Norve{ka, delno Italija. Pri izboru dr`av smo izha-

jali iz domneve, da smo zajeli tako dr`ave, kjer praviloma vse postopke dolo~ajo for-

malna pravila in dr`ave, kjer se zaradi dolge tradicije in javnosti dela parlamenta upo-

{tevajo nenapisana pravila. Prikazani pa so tudi primeri, ko se dopolnjujejo pisana pra-

vila z nenapisanimi obrazci vedenja.

II. PRIMERJALNI PREGLED

1. Nem~ija

Vstop novinarjev v prostore nem{kega Bundestaga, njihove pravice pri spremljanju

dela Bundestaga, njegovih delovnih teles, poslanskih skupin in poslancev ter omejitve

pri tem ureja hi{ni red, ki je kot priloga vklju~en v poslovnik nem{kega parlamenta.6

Novinarji lahko vstopajo v prostore na podlagi novinarskih izkaznic, ki jih izdaja Od-

delek za informiranje nem{kega Bundestaga ( 2. ~len hi{nega reda).

Pravila hi{nega reda v 5. ~lenu dolo~ajo, da se lahko oprema za snemanje, prenos in

reprodukcijo zvoka in slike uporablja v prostorih Bundestaga le z dovoljenjem predsed-

nika (predsednik parlamenta je hkrati tudi {ef parlamenta in njegovih slu`b). Prav tako

ni dovoljeno neavtorizirano fotokopiranje dokumentov, s katerimi razpolagajo poslan-

ci in zaposleni.

Z novinarskimi izkaznicami imajo novinarji dostop v stavbo, kjer so plenarna zaseda-

nja. Prav tako lahko vstopijo tudi v prostore, kjer imajo poslanci in zaposleni pisarne,

vendar po vnaprej{njem dogovoru.

Novinarjem, ki poro~ajo iz parlamenta, velja akreditacija praviloma eno leto in se po-

dalj{uje. Predpogoj za to pa je, da redakcije novinarje pooblastijo za stalno poro~anje iz

parlamenta, da stalno sodelujejo na novinarskih konferencah, ali so ~lani zdru`enja ino-

zemskih poro~evalcev ter da imajo sede` redakcije oziroma uredni{tvo v Bonnu ali

Berlinu.

Na podlagi tega dobijo novinarji posebne novinarske izkaznice. Ob tem so seznanje-

ni tudi s pravili hi{nega reda, ki so jih dol`ni spo{tovati.

V veljavi so nekatera nenapisana pravila, ki se kot uzance upo{tevajo v vsakodnev-

nem delu v parlamentu. Tako npr. v prostorih parlamentarnih restavracij in menze ni
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dovoljeno snemanje. Intervjuji, predvsem pa kraj{i pogovori s poslanci takoj po glaso-

vanju o pomebnih zadevah oziroma politi~no ob~utljivih odlo~itvah parlamenta, pravi-

loma potekajo v avli pred plenarno dvorano, medtem ko je potrebno interes za razgo-

vor v pisarni oziroma v drugih prostorih vnaprej prijaviti in se dogovoriti za termin. K iz-

vajanju teh dolo~il pripomore tudi dolo~ilo, po katerem z novinarskih sede`ev ni dovo-

ljena uporaba bliskavic in novinarji ne smejo s teh mest komentirati (oddajati).

V Bundestagu ne obstojajo pisna pravila o obla~enju in primernosti obla~il za poslan-

ce, zaposlene, obiskovalce in tudi za novinarje, temve~ se upo{tevajo splo{na pravila

bontona, kar velja tudi za druga podro~ja vedenja.

2. Avstrija

Vstop novinarjev v prostore avstrijskega parlamenta (velja za oba zbora) ter njihovo

vedenje in omejitve ureja hi{ni red (Hausordnung für die Parlamentsgebäude)7, med-

tem ko vsebuje dolo~ila o odprtosti sej zborov in delovnih teles poslovnik posamezne-

ga zbora (Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates, des

Bundesrates).

Akreditirani novinarji lahko vstopajo v parlamentarne stavbe na podlagi stalnih pri-

ponk (III. poglavje hi{nega reda, to~ka 19 c, stalne vstopne karte), ki jih izdaja direkcija

parlamenta. Hi{na pravila v tej to~ki nata~no dolo~ajo, da to velja za poro~evalce mno-

`i~nih medijev in za sodelavce avstrijskega radia ( Österreichische Runfunk).

Predsednik parlamenta na splo{no dolo~i, v katere prostore imajo novinarji dostop. V

35. to~ki (Sitzplätze und Räume für Berichtersttäter der Massenmedien) hi{nega reda je

navedeno, da je za spremljanja parlamentarnih dogodkov novinarjem namenjen pro-

stor v novinarski lo`i (Presseloge) in na balkonu plenarne dvorane.

Predsednik parlamenta lahko dolo~i, da imajo akreditirani novinarji tudi dostop v

avlo pred plenarno dvorano in jim tako olaj{a navezavo kontaktov s poslanci. V avli se

praviloma smejo zadr`evati le tiste osebe, ki jim je tudi sicer poleg poslancev dovoljen

vstop v plenarno dvorano med zasedanjem (to~ka 40 hi{nega reda, ki dolo~a pristop v

avlo).

Za vedenje novinarjev, kakor tudi za vse, ki spremljajo seje kot opazovalci (z balko-

na), pa veljajo pravila obna{anja v sejnih prostorih, ki zapovedujejo ti{ino, neizra`anje

znakov odobravanja oziroma nestrinjanja z govorniki ali odlo~itvami. Prav tako je pre-

povedana uporaba mobilnih telefonov. Osebo, ki bi motila sejo, lahko da predsedujo~i

odstraniti (dolo~ba v poslovniku obeh zborov avstrijskega parlamenta).
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Obiskovalci morajo v garderobi pustiti pla{~e, torbe, de`nike, kamere, magnetofone,

ra~unalni{ke igrice, daljnoglede, kov~ke ipd. Novinarji lahko opremo, ki jo potrebujejo

pri svojem delu, sicer vnesejo v parlamentarno zgradbo, v kolikor imajo vnaprej dogo-

vorjen termin za razgovor s poslanci v za to posebej namenjenih sobah (Sprechzimmer)

in si predhodno pridobijo dovoljenje predsednika (to~ka 35 in 58 hi{nega reda).8 Ven-

dar pa je obi~ajen na~in komuniciranja z novinarji preko tiskovnih konferenc oziroma

izjav za medije, ki so organizirani po kon~anih sejah (npr. delovnih teles). Razgovori s

poslanci obi~ajno potekajo v poslanskih klubih, ki samostojno odlo~ajo o odprtosti do

medijev in dolo~ajo pravila odnosov z mediji in javnostmi nasploh.

3. Velika Britanija

Javnost ima dostop do manj{ega dela Westminsterske pala~e. V spodnjem domu so

to: del dvorane spodnjega doma, kjer lahko javnost prisostvuje sejam (Public Gallery),

prostori, kjer se sestajajo odbori na javnih sejah in osrednje preddverje (Central Lobby),

kjer lahko predstavniki javnosti »vplivajo« na poslance. Predstavniki javnosti imajo do-

stop do restavracij, pisarn poslancev itd. le, ~e jih spremlja poslanec, nekdo iz poslan~e-

vega osebja, ali pa uslu`benec spodnjega doma. Za~asna prepustnica se lahko izda ose-

bi, ki ima upravi~en razlog za obisk parlamenta za kraj{i ~as. V ~asu, ko parlament ne

zaseda, se organizirajo obiski za {olarje in predstavnike javnosti.

Vsa omenjena pravila zadevajo tudi novinarje, ~eprav lahko npr. politi~ni poro~eval-

ci, ki stalno poro~ajo iz parlamenta in katerih delo zahteva vsakdanji dostop v stavbo

parlamenta, zaprosijo za stalne prepustnice.

Pravila obna{anja v Spodnjem domu9

Splo{no se lahko vsako dejanje, ki ovira ali moti spodnji dom v izvr{evanju njegovih

nalog, obravnava kot `alitev ustanove. Tako se tudi neprimerno in nespo{tljivo obna{a-

nje v parlamentu ali v kak{nem izmed parlamentarnih odborov oceni kot `alitev. Spod-
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nji dom lahko obna{anje tak{ne vrste kaznuje in to tako poslanca kot tudi predstavnika

iz javnosti. Povzro~itelja lahko da celo zapreti, ~eprav v praksi tega ne izvaja, saj se je

leta 1978 odlo~il, da bo svoje kazensko polnomo~je uporabljal prizanesljivo.

Poleg tega ima uslu`benec, ki je zadol`en za administracijo in varnost v spodnjem

domu (Serjant-at-Arms), pooblastilo, da po 161. ~lenu poslovnika v parlamentu pridr`i

in odstrani vsakega obiskovalca, ki se neprimerno obna{a.

Pogoji za akreditacijo novinarjev

Novinarji morajo za gibanje po prostorih parlamenta brez spremstva pridobiti prepustni-

co pri nadzorniku za varnost in administracijo (Serjant-at-Arms). Tisti, ki stalno poro~ajo iz

parlamenta, so zdru`eni v novinarski lo`i (Press Gallery), ki se tako imenuje po eni izmed

opazovalnih dvoran v parlamentu. V tej so zbrani akreditirani novinarji in uslu`benci urad-

nega parlamentarnega protokola (Hansard), ki so zadol`eni za uradna poro~ila z zasedanj

parlamenta. Poleg standardnih varnostnih postopkov, o pro{nji novinarja za pridobitev

~lanstva v novinarski lo`i, razpravlja komisija novinarjev, ki so ~lani omenjenega zdru`enja.

Vodstvo parlamenta poskrbi za potrebno opremo in druge pogoje za delovanje novinarske

lo`e, kot so npr. mo`nosti urejenega prehranjevanja, majhna knji`nica in {tevilne sobe po-

leg glavne sejne sobe, kjer lahko delajo. Na razpolago imajo tudi vse materiale, ki jih za po-

trebe svojega dela pripravljajo parlament, vlada in poslanski klubi.

Parlamentarni lobi (Parliamentary Lobby) je skupina pribli`no 200-tih novinarjev, ki

pripadajo novinarski lo`i in imajo dodatne privilegije. Ta skupina ima dovoljen dostop

do delov zgradbe, ki niso odprti ostalim ~lanom novinarske lo`e ali javnosti. Lahko tudi

vstopajo v preddverje plenarne dvorane. Tam imajo novinarji parlamentarnega lobija

prost dostop do vseh poslancev. Parlamentarni lobi se raje kot na vsebino parlamentar-

nih sej osredoto~a na politi~na dogajanja in njihovo ozadje v vladi in v parlamentu.

Mnogi viri tovrstnih informacij temeljijo na govoricah in neuradnih izjavah. Glavno (in

popolnoma neformalno) pravilo lobija je, da mora biti zaupnost vira spo{tovana: t.j. ~e

poslanec ponudi informacije ~lanom parlamentarnega lobija, ne sme novinar svojega

vira imenovati, razen v primeru, ~e se poslanec s tem strinja.

Novinarji lobija se lahko prav tako udele`ujejo dnevnih novinarskih konferenc glav-

nega tajnika za tisk pri ministrskem predsedniku. Vse dane informacije so do nedavno

lahko uporabljali, vendar niso mogli objaviti kdo je vir. Bile so “nepripisljive” (unattri-

butable). Sedaj sicer lahko novinarji navajajo »glavni tajnik za tisk pri ministrskem pred-

sedniku« kot svoj vir, ne smejo pa ga osebno imenovati! Na ta na~in se sku{a prepre~iti

poskus personifikacije te funkcije (za razliko od ZDA, kjer je predstavniki Bele hi{e za

tisk imenovan in navajan s svojim osebnim imenom in priimkom).
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Nedavno so se glavni parlamentarni poro~evalci (tako TV kot radio) preselili v eno iz-

med stavb parlamenta blizu Westminsterske pala~e. Pred tem so bili razkropljeni po

razli~nih delih Londona.

Pravila v zgornjem domu

Zgornji dom ima posebno sobo blizu svoje zbornice, ki slu`i izklju~no rabi novinar-

jev. Prav tako lahko novinarji delo zgornjega doma spremljajo s posebnega prostora,

podobnega Press Gallery v spodnjem domu, le da je manj{i.

Knji`nica zgornjega doma zbira prispevke o zgornjem domu v medijih in z njimi sez-

nanja vse ~lane doma in vse oddelke administracije zgornjega doma.

V oktobru 1996 je bil v okviru administracije zgornjega doma imenovan uslu`benec

za informiranje. Njegova glavna funkcija je izvedba potrebnih opravil za zagotovitev

bolj{ega vpogleda v delo zgornjega doma, tako za novinarje kot tudi javnosti, njegova

pomembna naloga pa je tudi svetovanje delovnim telesom glede odnosov z javnostmi,

posebej sodelovanja z mediji.10 Spodnji dom tak{nega delovnega mesta nima.

4. Norve{ka

V norve{kem parlamentu11 imajo novinarji lastno novinarsko lo`o (Press Booth), ~la-

ni le-te (ki jih je nekaj nad 200) pa avtomati~no dobivajo vse tiskane dokumente in zapi-

snike s sej. ^lani lo`e imajo svojo komisijo, ki odlo~a o ~lanstvu v lo`i in sodeluje s par-

lamentarno varnostno sekcijo, npr. na podro~ju vstopnih dovolilnic. ^lani imajo svoj

sede` in delovne prostore v novinarskem centru v eni izmed {tirih stavb parlamenta.

Novinarji, ki so v~lanjeni v novinarski lo`i, imajo svoboden dostop do politikov in ad-

ministrativnega osebja. V administraciji ni uslu`benca, odgovornega za stike z javnostmi

ali posebne novinarske slu`be. Administracija poro~a tako novinarjem kot tudi ostalim

ciljnim skupinam, informacijsko-dokumentacijski sektor pa daje predloge in usmeritve.

Nekatere od osmih poslanskih skupin imajo svoje predstavnike za stike z javnostmi.

Pravila za medije

Pravila obna{anja in opredelitev pravice dostopa novinarjev so opisana v posebnem

kodeksu pravil za ~lane novinarskega kluba pri Stortingetu (norve{kem parlamentu).
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^lani novinarske lo`e imajo svoboden dostop do vseh za javnost odprtih prostorov,

skupnih in tudi do posebnih novinarskih predelov znoraj parlamentarnih stavb. Novi-

narji, ki niso ~lani lo`e, imajo pravico do vstopa samo v skladu z dogovorjenimi obiski,

ob prilo`itvi veljavne novinarske izkaznice.

Fotografi medijev imajo dostop do vseh javnih obmo~ij. Za fotografiranje v plenarni

dvorani veljajo pravila, kje lahko fotograf stoji in hodi pred, med in po zasedanju. V no-

benem primeru ne sme fotograf motiti parlamentarne seje in mora slediti navodilom

predsednika parlamenta. Fotografiranje z balkona (prostorov namenjenih javnosti) v

dvorani je dovoljeno, vendar brez uporabe bliskavic ali kak{nih drugih umetnih lu~i.

V uradih, osrednji dvorani in v drugih prostorih, ni dovoljeno snemanje z mobilno

snemalno opremo (potrebno je posebno dovoljenje).

Prav tako nista dovoljena fotografiranje in snemanje v restavracijah.

V sejnih sobah in v restavracijah ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov.

Komisija novinarske lo`e v norve{kem parlamentu se zavzema za spo{tovanje novi-

narjev do ustanove ter za vzdr`evanje dobrih delovnih pogojev za vse svoje ~lane. Tako

so dolo~ena nekatera pravila znotraj novinarske lo`e:

• novinarjem je dovoljeno svobodno gibanje po parlamentu, vendar morajo upo{te-

vati dejstvo, da so seje praviloma zaprte za javnost. Po tak{nih sejah imajo novinarji

sicer pravico zastavljati vpra{anja, toda morajo upo{tevati pravico poslancev, da ne

odgovorijo na vpra{anje, ~e no~ejo. Novinarji ne smejo slediti parlamentarcem po

prostorih, ~e le-ti tega ne `elijo;

• novinarji ne smejo motiti poslancev v restavraciji. Kar v restavraciji izjavijo, pa je

neuradno oz. ni namenjeno javnosti, razen v primerih, ko gre za dogovorjen

intervju;

• fotografska in televizijska oprema, ki se trenutno ne uporablja, se mora nahajati v

predsobi novinarske lo`e;

• obla~ila novinarjev ne smejo vzbujati negativnih reakcij in morajo biti primerna de-

lovnemu okolju. Tako mora biti odve~na garderoba (pla{~i ipd.) v garderobi novi-

narske lo`e.

5. [vedska

Pravico dostopa do prostorov v parlamentu dajejo novinarjem in fotografom dolo~eni

odstavki v zakonu o varnosti v {vedskem parlamentu (Riksdagu).12 Ob prikazu veljav-
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nih novinarskih akreditivov (izdanih s strani profesionalnega zdru`enja ali mno`i~ne

medijske korporacije) imajo novinarji ali fotografi omogo~en dostop do parlamentarnih

prostorov ob delavnikih, v ~asu, ko so sklicane plenarne seje, seje odborov ali seje po-

slanskih skupin, in tudi ko so sklicane novinarske konference.

Okoli 50 novinarjev, katerih delodajalci imajo na razpolago zagotovljena mesta v

Riksdagu, je dobilo prepustnice, izdane s strani parlamenta. Ob predlo`itvi omenjenih

prepustnic pri vhodu jim je omogo~eno prosto gibanje po stavbi, z izjemo zaklenjenih

prostorov in sob, namenjenih posebni uporabi. Administracija sestavi seznam oseb, ki

imajo prepustnice. Novinarji, ki spremljajo delovanje parlamenta, so oblikovali lastno

interesno skupino – Zdru`enje novinarjev v parlamentu.

Zakon o varnosti v {vedskem parlamentu poobla{~a administracijo, da poostri in

omeji pravico dostopa in svobodnega gibanja novinarjev v parlamentarni stavbi pono~i

in med vikendi, ne daje pa ji pooblastil za uvedbo posebnih varnostnih ukrepov ob ne-

katerih prilo`nostih (npr. ob uradnem za~etku zasedanja Riksdaga). Vsi omenjeni pred-

pisi so bili oblikovani v skladu z odlo~itvijo Odbora za ustavna vpra{anja, da se zagotovi

~im ve~jo transparentnost parlamenta do javnosti in medijev. Ob tem pa je Odbor za us-

tavna vpra{anja poudaril, da se pravica do prostega dostopa nana{a zgolj na odprte jav-

ne prostore (hodnike, stopni{~a, koridorje in podobne prostore) ter na sobe, posebej

opremljene za rabo predstavnikov tiska. Vstop v pisarne parlamentarcev, posebne ura-

de, sejne sobe itd., pa je mogo~ le z dovoljenjem uporabnikov omenjenih prostorov.

V plenarni dvorani je prestavnikom medijev dovoljen dostop do novinarskih balko-

nov ali do prostora za javnost, pod dolo~enimi okoli{~inami pa tudi do posebnih mest,

rezerviranih za fotografe. Ti prostori so: sprednja vrsta novinarske lo`e/balkona, spred-

nja vrsta srednjega dela dvorane, zunanji sede`i v delu, namenjenem novinarjem – jav-

nosti, dve odprtini za kameri nad in izza govorni{kega odra (vsaka od obeh na eni stra-

ni) ter dva prostora za kameri na balkonu (na vi{ini dvorane).

Pomembno je tudi dejstvo, da so sestanki strankarskih skupin zaprti za javnost in me-

dije, to pa velja tudi za sestanke odborov, razen v primeru posebnega javnega zasli{anja

(predstavitve). Plenarna zasedanja parlamenta so za javnosti in medije odprta, razen v

izjemnih primerih.

Znotraj plenarne dvorane se ne sme fotografirati z uporabo bliskavice, ravno tako so

fotografom prepovedani posnetki gradiva, ki le`i na klopeh poslancev. Fotografiranje

iz drugih delov glavne sejne dvorane je dovoljeno samo ob dovoljenju predsednika par-

lamenta, le-to pa se zgodi izjemoma in v glavnem le ob uradnem odprtju Riksdaga. Fo-

tografiranje v ostalih delih zgradbe parlamenta je na~eloma dovoljeno. V kavarni, klub-

ski sobi poslancev, ~italnici in zgradbi, kjer se nahajajo pisarne ~lanov parlamenta, pa

se fotografira samo ob posebnem soglasju zainteresirane osebe in ob pogoju, da to ne
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moti ostalih prisotnih. V restavraciji je dovoljeno fotografirati le ob privoljenju predsed-

nika parlamenta.

Poleg {tevilnih pisarn in radijsko-televizijskih studiev, ki so medijem na voljo, obstaja-

jo tudi posebej pripravljeni prostori za novinarje in fotografe. V okviru le-teh se nahajajo

tudi novinarska avla z osebjem, ki nudi informacije in usluge predstavnikom medijev in

ima po{tni nabiralnik za ~lane zdru`enja novinarjev v parlamentu in t.i. klubsko sobo

zunaj glavne sejne dvorane, opremljeno z ra~unalniki in notranjim televizijskim

omre`jem, kjer je dostopno gradivo parlamenta in ~asopisje. Vsi obiskovalci novinarske

lo`e s 40 sede`i morajo izklju~iti mobilne telefone in pagerje. Glasni pogovori in glasno

izra`anje mnenj nista dovoljena.

Predstavniki medijev se sami odlo~ajo, katere dogodke bodo pokrivali in o katerih za-

devah bodo poro~ali. Seveda je od njih odvisno tudi, ali bodo v `ivo prena{ali zasedanja

parlamenta (TV ali radijski prenos). Tako Riksdag nima pravice medijem narekovati,

kdaj in katere seje bodo prena{ane v `ivo. [vedska nacionalna televizija AB prena{a

parlamentarne seje na ta na~in vsaj enkrat na teden. Tehniki, zaposleni v parlamentu,

naredijo video in avdio posnetke zasedanj, ki so brezpla~no dosegljivi medijem in jih ti

lahko uporabijo v njihovih poro~ilih. To mo`nost televizijske in radijske postaje pogo-

sto uporabljajo.

Naloga Oddelka za informiranje je omogo~ati strogo nestrankarske informacije in

mno`ico razli~nih uslug za novinarje, ki delajo v stavbi parlamenta, kot tudi predstavni-

kom medijev, ki svoje usluge ponujajo lokalnim novinarskim ustanovam in drugim us-

tanovam po dr`avi. Informacijski oddelek ravno tako spodbuja zanimanje medijev za

parlamentarne zadeve. Pravica javnega dostopa do uradnih dokumentov in opredelitev

odnosa do medijev in predstavnikov javnosti se nahajata v zakonu o svobodnem novi-

narstvu, obe na~eli pa sestavljata osnovo odnosov med parlamentom ter novinarji in

javnostjo. Informativna politika Riksdaga dolo~a, da imajo mno`i~ni mediji pravico do

informacij o parlamentarnih procedurah, delovanju in odlo~itvah ter pravico pri~ako-

vati usluge administracije v smislu obve{~anja {ir{e javnosti o poteku dela v parlamentu.

Informacijski oddelek odgovarja na pribli`no 25.000 telefonskih vpra{anj letno, od tega

jih prihaja 6000 iz medijskih virov. Objavlja tudi ~lanke, izdeluje tedenske koledarje in

oskrbuje parlamentarne spletne strani na internetu z aktualnimi novicami.

V {vedskem parlamentu ni v uporabi sistem osebne akreditacije, temve~ lahko iz par-

lamenta poro~a vsak, ki je ~lan {vedskega novinarskega zdru`enja.

Te~aji in seminarji za novinarje so organizirani nekajkrat letno, {tudentom novinars-

tva pa je dana prilo`nost, da se seminarjev udele`ijo ali pa v okviru {tudija obi{~ejo

parlament.
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Novinarji imajo nenehen oseben stik z razli~nimi uslu`benci, vklju~ujo~ tudi tiste, ki

delajo za parlamentarne odbore, najpomembnej{i stiki pa se vzpostavljajo s strankarski-

mi predstavniki in posameznimi poslanci. Stiki med predstavniki medijev in stranka-

mi/poslanci se vzpostavljajo povsem svobodno, brez kakr{nihkoli predpisov s strani

administracije parlamenta.

6. Italija

Poslovnik poslanske zbornice13 italijanskega parlamenta v 63.~lenu dolo~a, da so seje

praviloma javne. Na zahtevo vlade, predsednika poslanske skupine ali desetih poslan-

cev pa se lahko seje zaprejo za javnost. Nih~e, razen poslancev, ne sme biti v plenarni

dvorani med zasedanjem. Javnosti so dostopni sede`i na balkonih, kar pomeni, da ima-

jo tudi novinarji svoj prostor na balkonih. Za prisotno javnost veljajo pravila obna{anja,

ki zapovedujejo ti{ino, neizra`anje znakov odobravanja oziroma nestrinjanja z govorni-

ki ali odlo~itvami. Prav tako je prepovedana uporaba mobilnih telefonov. Osebo, ki bi

motila sejo, lahko da predsedujo~i odstraniti. V kolikor ni mogo~e natan~no dolo~iti

osebe, predsednik lahko izprazni del ali vse balkone.

Podobno velja tudi za seje delovnih teles, le da novinarji praviloma niso v istem pro-

storu kot poslanci, temve~ sejo spremljajo preko avdiovizualnih sredstev. Na voljo so

jim tudi stenogramski zapisi sej in sporo~ila za javnost.

Direktni televizijski prenosi plenarnih zasedanj so v domeni predsednika poslanske

zbornice.

III. ZAKLJU^EK

Pogoj za demokrati~en dialog med dr`avljani in izvoljenimi predstavniki - parlamen-

tom je dobro razvit sistem informiranja. Parlamenti so odgovorni, da zagotovijo dostop

javnosti do vseh relevantnih informacij, ki so dr`avljanom v pomo~ pri oblikovanju

mnenj, pri sodelovanju v politi~nih procesih ter vplivanju na nosilce odlo~anja. Parla-

menti morajo imeti atribute odprte institucije, kar pomeni, da morajo omogo~ati neovi-

ran pretok informacij dr`avljanom direktno (npr. javnost dela plenuma, vpogled v do-

kumente, dostopnost sprejetih odlo~itev ~imbolj neposredno) oziroma indirektno pre-

ko medijev. Vloga medijev postaja vse bolj pomembna in zato tudi odgovornej{a. Medi-

ji kot posredniki med dr`avljani - javnostmi in izvoljenimi predstavniki - parlamentom
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in v vlogi neke vrste nadzora/kontrole pa so dol`ni informacije podajati kriti~no, a ob-

jektivno in nepristrano ter pri tem upo{tevati eti~na na~ela.

Vsi parlamenti, ki so zajeti v primerjalnem pregledu, se zavedajo pomena odprtosti do

dr`avljanov. Zavedajo se tudi vloge, ki jo kot mediatorji v procesu prenosa informacij

do dr`avljanov igrajo mediji. Do medijev so zato praviloma zelo odprti, hkrati pa so v

odnose med parlamentom in mediji vnesli dolo~ena pravila, ki vnaprej onemogo~ajo,

oziroma zmanj{ujejo konflikte na najmanj{o mo`no mero in jih obe strani upo{tevata.

Poleg formalnih pravil pa obe strani izhajata iz svojega poslanstva in sledita ob~e uve-

ljavljenim pravilom demokrati~ne politi~ne kulture in moralnih norm.
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U~inki in vrste volilnih sistemov*

Geslo: Volilni sistem

I. UVOD

V Raziskovalnem sektorju smo zaradi aktualnosti tematike pripravili aktivno informa-

cijo o volilnih sistemih za volitve poslancev. O volilni zakonodaji in volilnih sistemih je

bilo `e veliko napisanega, zato namen te naloge ni podrobno opisovanje volilne zako-

nodaje pa~ pa predvsem prikaz:

• osrednjih vrst volilnih sistemov, njihove prednosti (+) in slabosti (-),1

• vrst volilnih sistemov v evropskih dr`avah (dr`avah ~lanicah Evropske unije oziro-

ma drugih evropskih dr`avah),

• pozitivnih ali negativnih u~inkov posameznih volilnih sistemov, s konkretnimi iz-

ku{njami nekaterih dr`av.

Zakaj tolik{en pomen volilnim sistemom? Od vrste volilnega sistema je odvisna stopnja

vpliva volivcev na izbiro poslancev v parlament. »Ena od klju~nih lastnosti demokrati~ne-

ga volilnega sistema mora biti prav njegova transparentnost in jasnost, ki volivcu omogo~a

dejansko kontrolo nad volitvami.« (Bugari~, 1996:464) Od vrste volilnega sistema je odvi-

sna zastopanost strank v parlamentu. »Volilni sistem dolo~a na~in prevajanja volje ljudstva

v poslanska mesta in prek tega dolo~a oblikovanje organov oblasti.« (Luk{i~, 1999:28)

II. SPLO[NO O VOLILNIH SISTEMIH

V naj{ir{em pomenu pod pojmom volilni sistem razumemo skupek pravno urejenih

volilnih na~el oziroma vse pravice in obveznosti ukrepov in postopkov, dolo~enih s

predpisi neke dr`ave, ki se nana{ajo na volitve. Znotraj tega gre za predpise o volilni

pravici in na~inu volitev. V o`jem pomenu pomeni volilni sistem sistem razdelitve man-

datov. (Grad, 1996) Sistem razdelitve mandatov je najpomembnej{i element volilnih si-

stemov. Najpogosteje je govora o ve~inskem in proporcionalnem sistemu.
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1 Zaradi bolj{e preglednosti bomo v nalogi uporabili znak plus (+) za ozna~itev prednosti dolo~enega volilnega

sistema in znak minus (-) za ozna~itev pomanjkljivosti volilnega sistema.



Ali je neki dr`avi bolj »pisan na ko`o« ve~inski, drugi prorpocionalni volilni sistem,

tretji kombinirani? »Odlo~itev med ve~inskim ali proporcionalnim volilnim sistemom je

povsem kontingentno vpra{anje. To pomeni, da ni teoreti~nega oziroma abstraktnega

odgovora na vpra{anje, kateri volilni sistem naj bi bil najbolj{i.« (Bugari~, 1996:459)2 V

neki dr`avi z druga~nimi empiri~nimi okoli{~inami je primernej{i ve~inski sistem v dru-

gi z druga~nimi izhodi{~i pa proporcionalni.

III. VRSTE VOLILNIH SISTEMOV, NJIHOVE PREDNOSTI IN SLABOSTI3

1. Ve~inski sistem

Za ve~inski volilni sistem je zna~ilno, da se o kandidatih na volitvah odlo~a z ve~ino.

Ve~ina je lahko absolutna in relativna. Volivec glasuje o toliko kandidatih oziroma li-

stah, kolikor se voli poslancev v volilni enoti.

Sistem absolutne ve~ine

Po sistemu absolutne ve~ine je izvoljen kandidat, ki dobi ve~ kot polovico glasov

volivcev.

- Glasovi volivcev se bolj ali manj razdelijo med kandidate, zato je potrebno {e eno

glasovanje. To je najpogostej{i predmet kritike sistema absolutne ve~ine.

Sistem relativne ve~ine

Po sistemu relativne ve~ine je med vsemi kandidati, ki kandidirajo v volilni enoti, iz-

voljen tisti, ki dobi ve~ glasov od drugih kandidatov (najve~ glasov).4
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2 Bugari~ (1996) volilne sisteme obravnava z vidika kontingentnosti. Bistvo kontingentnosti je, da so ekonom-

ske, politi~ne in pravne »zakonitosti« bistveno bolj odvisne od empiri~nega konteksta kot to priznava dru`bena

teorija. »Kontingentnost pomeni, da je povsem na~elno zagovarjati dolo~en volilni sistem v eni dr`avi (npr. ve-

~inskega v Italiji) in druga~nega v drugi dr`avi (npr. proporcionalnega v Rusiji). To pa zato, ker druga~en kon-

tekst oziroma empiri~ne okoli{~ine v razli~nih primerih narekujejo razli~ne re{itve.« (Bugari~, 1996:459)

3 Povzeto po Grad, France (1996): Volitve in volilni sistem. In{titut za javno upravo pri Pravni fakulteti. Ljubljana. Str. 69-81

4 Ta sistem se lahko uporablja za volitve za enega poslanca ali za volitve ve~ poslancev v volilni enoti. Za dr`av-

ne volitve se ta sistem uporablja skoraj izklju~no za volitve v volilnih enotah z enim poslanskim sede`em. V pri-

meru, da sta kandidata le dva, je za izvolitev potrebno dose~i absolutno ve~ino t.j. ve~ kot polovico glasov. Ve~ o

tem gl. Grad (1996).



- Lahko je izvoljen poslanec, ki predstavlja le manj{ino volilnega telesa. Poleg tega so

lahko na vsa mesta izvoljeni kandidati ene same stranke, kar vodi v veliko nesoraz-

mernost pri delitvi mandatov.

Alternativno glasovanje

Sistem alternativnega glasovanja temelji na prednostnem glasovanju. Volivec se ne

odlo~a le za enega kandidata, pa~ pa poleg izbranega ozna~i {e kandidata, ki bi ga volil

v drugem krogu, ~e njegov prvi kandidat ne bi bil izvoljen v prvem krogu. Izvoljen je

kandidat, ki je dobil ve~ino vseh glasov. V kolikor noben kandidat ne dobi potrebne

ve~ine, se najprej izlo~i kandidat, ki je dobil najmanj{e {tevilo glasov. Njegovi glasovi se

dodelijo kandidatom, ki so bili na glasovnicah ozna~eni na drugem mestu. Postopek se

ponavlja, dokler nek kandidat ne dobi potrebne ve~ine.

+ Ni potrebno ve~kratno glasovanje, volivcem dopu{~a veliko izbire, ki je pri tem na-

~inu manj vezana le na strankarsko pripadnost.

- Ta volilni sistem je izredno zahteven za volivce, zato se v praksi le redko uporablja

za volitve na dr`avni ravni (avstralski senat).

2. Proporcionalni sistem

Proporcionalni sistem izhaja iz na~ela, da morajo dodeljeni predstavni{ki mandati us-

trezati dobljenim glasovom na volitvah, kar pomeni ustrezno zastopanost strank v par-

lamentu. Glasuje se na podlagi list kandidatov. To pomeni, da imajo volivci omejeno

mo`nost izbire, saj izbirajo med kandidati dolo~enimi s strani politi~nih strank.

Glasovanje o kandidatnih listah

Med enostavnej{e oblike proporcionalnega sistema sodi delitev mandatov po sistemu

enostavnih volilnih koli~nikov t.j. Harejev koli~nik oziroma Harejeva formula.5 Izra-
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5 Iskanje in prizadevanje za kar najbolj pravi~en volilni sistem sega dale~ v zgodovino. Na konferenci v Antwerp-

nu, avgusta leta 1885, so razpravljali o prednostih Hareovega sistema sorazmernega predstavni{tva skupin ljudi

podobnih interesov – t.i. sistema enega prenosljivega glasu in d´Hondtovega sistema sorazmernega predstav-

ni{tva strank. Med drugim so poudarili, da je sistem volitev z absolutno ve~ino v nasprotju s svobodo volivca, da

spodbuja prevare in podkupovanje ter da lahko prinese ve~ino sede`ev manj{ini volilcev. Sorazmerno predstav-

ni{tvo je edino sredstvo, ki lahko zagotovi oblast dejanski ve~ini, u~inkovit glas manj{ini in predstavni{tvo vsem

pomembnim skupinam volilnega telesa. (Gaber, 1996:27)



~una se tako, da se vsota vseh oddanih glasov v volilni enoti deli s {tevilom poslancev,

ki se volijo v volilni enoti. Vsaki listi kandidatov oziroma politi~ni stranki se dodeli toli-

ko mandatov, kolikorkrat je volilni koli~nik vsebovan v {tevilu glasov v volilni enoti.

- V praksi po tem sistemu ni mogo~e razdeliti vseh mandatov. Vse liste skupaj namre~

ne dose`ejo toliko koli~nikov, kolikor je sede`ev v volilni enoti.

Pri tem sistemu je nujna raba dodatnega pravila. Obi~ajno je to pravilo najve~jega os-

tanka, po katerem se mandati dodelijo listam, ki so imele pri delitvi po volilnem koli~ni-

ku najve~je ostanke. To seveda zmanj{a proporcionalnost pri delitvi mandatov.6

Po svetu je zelo raz{irjen tudi d´Hondtov sistem – pravilo najve~jega povpre~ja. Po

tem sistemu se najprej izra~una absolutno {tevilo glasov, ki so jih dobile liste kandida-

tov v volilni enoti. [tevilo glasov se najprej deli z ena, nato z dva, tri itn. do {tevila man-

datov, ki se delijo v volilni enoti. Zatem se izlo~i toliko najve~jih {tevil, kolikor je treba

razdeliti mandatov. [tevila se razdelijo po velikosti in mandati dodelijo listam, ki vsebu-

jejo najvi{ja {tevila po vrstnem redu.

- Ta sistem tudi ni popolnoma proporcionalen, ker daje prednost ve~jim strankam.

D´Hondtovemu izra~unu je podobna Sainte-Laguejeva formula. Po tej se glasovi liste

delijo z ena, tri, pet, sedem itn. Namesto delitelja ena se uporablja delitelj 1,4. ta sistem

velja za nekoliko bolj proporcionalnega od d´Hondtejevega.

Obe temeljni formuli Harejevo in d´Hondtovo je v praksi mogo~e kombinirati.

Sistem enega prenosljivega glasu

Sistem enega prenosljivega glasu (Harejev) se uporablja samo v volilnih enotah z ve~

poslanskimi mandati. Lahko se uporablja:

~ pri glasovanju o kandidatih,

~ pri glasovanju o listah kandidatov v volilni enoti z ve~ poslanskimi sede`i.

Volivci ozna~ijo prednostni vrstni red kandidatov, a ni nujno da pri vseh. Neporabljeni gla-

sovi izvoljenega kandidata se dodelijo drugim kandidatom po vrstnem redu dobljenih glasov.
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6 Zaradi te pomajkljivosti sta se oblikovala dva t.i. korekturna faktorja, ki naj bi zagotovila nekoliko sorazmernej-

{o delitev mandatov: Droopov koli~nik – za izra~un koli~nika se vsota glasov deli s {tevilom mandatov, ki jih je

treba razdeliti plus ena; koli~nik Imperiali po katerem se enostavnemu koli~niku pri{teje {tevilo dve. (natan~neje

gl. Grad, 1996)



+ Natan~no izra`a voljo volivcev, ne pozna izgubljenih glasov, zmanj{uje vpliv poli-

ti~nih strank na volitve, ker lahko volivec glasuje za kandidate iz razli~nih strank.

- Preve~ zahteven sistem, {e posebej za volivce same, za dr`avne volitve ga le redko

zasledimo v praksi. (Irska, Severna Irska, Malta).

3. Polproporcionalni ali manj{inski sistemi

V strokovni literaturi o volilnih sistemih zasledimo tudi tak{ne, ki nimajo izrazitih zna-

~ilnosti proporcionalnega oziroma ve~inskega sistema. Imenujemo jih polproporcio-

nalni ali manj{inski sistemi. Le-ti samo delno zagotavljajo sorazmernost.

Sistem omejenega glasovanja

Sistem omejenega glasovanja se uporablja v volilnih enotah za volitve ve~ poslancev.

Glasuje se le za dolo~eno {tevilo kandidatov, manj{e od {tevila poslancev, ki se volijo v

volilni enoti.

+ Relativna ve~ina ne dobi vseh sede`ev, tudi manj{ina lahko dobi mandat.

- Ne zagotavlja sorazmernost delitve mandatov, delitev mandatov se ne prilagaja do-

se`enim volilnim rezultatom ampak je bolj ali manj `e vnaprej dolo~ena.

Sistem enega neprenosljivega glasu

Volivci v volilni enoti z ve~ mandati glasujejo le o enem kandidatu. Izvoljeni so kandi-

dati, ki dobijo najve~ glasov.

- Omejena voliv~eva izbira, z vidika politi~nih strank pomeni negotov izid glasovanja,

saj stranka ne ve, koliko kandidatov naj kandidira, tudi manj{ina pri tem sistemu ni

zavarovana.

Pomno`eno glasovanje

Pri pomno`enem ali kumuliranem glasovanju ima volivec toliko glasov, kolikor se v

volilni enoti voli poslancev. Sam se odlo~i za koliko kandidatov bo glasoval.

+ Svobodna volja volivca.

- Negotov in nepredvidljiv sistem z vidika razdelitve mandatov, ne zagotavlja soraz-

merne razdelitve mandatov med politi~no ve~ino in manj{ino.
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IV. VRSTE IN U^INKI VOLILNIH SISTEMOV V IZBRANIH
EVROPSKIH DR@AVAH

V nadaljevanju si oglejmo vrste volilnih sistemov oziroma sisteme razdelitve manda-

tov za volitve poslancev v evropskih dr`avah.

Tabela 4. 1: Volilni sistemi v dr`avah ~lanicah Evropske unije

————————————————————————————————————-

Dr`ava Volilni sistem oziroma

sistem razdelitve mandatov

————————————————————————————————————-

Avstrija proporcionalni

(d´Hondtova metoda)

Belgija proporcionalni

(d´Hondtova metoda)

Danska proporcionalni

Finska proporcionalni

(d´Hondtova metoda)

Francija ve~inski sistem -

sistem absolutne ve~ine

Gr~ija proporcionalni

Irska proporcionalni – sistem

enega prenosljivega glasu

Italija kombinirani: ve~inski (70%)

proporcionalni (30%)

Luksemburg proporcionalni

Nem~ija kombinirani – navaden ve~inski

in proporcionalni

Nizozemska proporcionalni

Portugalska proporcionalni

[panija proporcionalni

[vedska proporcionalni

Velika Britanija ve~inski -

relativna ve~ina

————————————————————————————————————-

263



Podatki v prvi tabeli se nana{ajo na volilni sistem v dr`avah ~lanicah Evropske unije, v

drugi pa na dr`ave, ki niso ~lanice Evropske unije.7

V dr`avah ~lanicah Evropske unije prevladuje proporcionalni sistem za volitve po-

slancev. Zagovorniki prorporcionalnega sistema poudarjajo njegovo pravi~nost, ker

natanko odslikuje politi~no delitev dru`be. Poznamo pa tudi nasprotna stali{~a: »Pro-

porcionalni sistem resda odslikava razmere v dru`bi, vendar jih hkrati tudi povzro~a,

zaradi ~esar je razmerje med vzrokom in posledico tu veliko manj jasno. Dodatna kri-

tika teze o ve~ji pravi~nosti proporcionalnega sistema izhaja iz razlikovanja med re-

prezentativno in odgovorno vlado.« (Sartori v Bugari~, 1996)

To pomeni, da realni odsev politi~ne mo~i v parlamentu {e ne zagotavlja uresni~eva-

nje programov ali odgovornost ravnanja – odlo~anja. »Prav proporcionalni sistemi po-

navadi bolehajo za neu~inkovitostjo (beri:neodgovornostjo). Zato je zelo te`ko trditi,

da je reprezentativna vlada, ki ne zagotavlja u~inkovite realizacije programov raz-

li~nih politi~nih sil, najbolj pravi~na vlada.« (Bugari~, 1996:460)

Na splo{no velja, da po proporcionalnem sistemu dobi sede`e v parlamentu ve~ poli-

ti~nih strank. Zato se temu sistemu pogosto o~ita, da povzro~a nestabilnost delovanja.

Na voljo je kar nekaj »~arobnih formul« za korekturo proporcionalnega volilnega siste-

ma. V ta namen poznamo t.i. volilni prag, katerega namen je zmanj{ati {tevilo politi~nih

strank v parlamentu in posledi~no s tem zagotoviti ve~jo stabilnost oziroma u~inkovi-

tost delovanja. Zahtevnej{i prag pomeni manj{e {tevilo strank v parlamentu. Proporcio-

nalnemu sistemu se o~ita tudi premajhen vpliv volivcev. Zato je ponekod v rabi t.i. pre-

feren~no glasovanje. Le to se izvaja na razli~ne na~ine npr. pana{iranje.8 Gre za relativ-

no zapleten sistem ugotavljanja volilnih izidov, prednost pa je seveda v ve~jem vplivu

volivca na izbiro kandidatov, kar posledi~no zmanj{uje mo~ strank pri volitvah.

V Franciji volijo poslance po sistemu absolutne ve~ine. Zagovorniki ve~inskega siste-

ma menijo, da je ve~inski sistem pogoj za stabilno in u~inkovito vladanje. Unger (v Bu-

gari~, 1996) pravi, da ve~inski sistem omogo~a bolj stabilno in transparetntno (vnaprej

predvidljivo) vlado, ni pa nujno, da je ta tudi bolj u~inkovita.

Grad (1996) navaja naslednje zna~ilnosti (u~inke) volilnega sistema v Franciji:

• nesorazmernost predstavljanja, ki izvira iz samega sistema delitve mandatov, in iz

na~ina oblikovanja volilnih enot,

• pogosto prihaja do velikega razkoraka med dose`enim {tevilom glasov politi~nih

strank na volitvah in {tevilom dodeljenih mandatov,
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7 Tabeli sta oblikovani na podlagi razli~ne literature, navedene na koncu naloge.

8 Pana{iranje pomeni, da volilec lahko izbira med razli~nimi kandidati tako v okviru iste liste kot tudi iz drugih

list. Tak{en sistem je poznan v Luksemburgu in v [vici.



• oblikovanje volilnih enot se pogosto izrablja za favoriziranje nekaterih politi~nih sil

na ra~un drugih,

• prihaja do polarizacije politi~nega prostora in sklepanja politi~nih zavezni{tev.

Sistem absolutne ve~ine praviloma zmanj{uje {tevilo strank v parlamentu, a ne do te

mere kot sistem relativne ve~ine, katerega imajo v Veliki Britaniji. Medtem ko v Franciji

prevladujejo tri ali {tiri stranke, v Veliki Britaniji prevladujeta dve. To je posledica zgo-

dovinske ali bolje demokrati~ne tradicije. »Zato vladajo~a stranka v najve~ji meri upo-

{teva mnenja in stali{~a opozicije. Tak strankarski sistem bi utegnil v druga~nih

dru`benih okoli{~inah delovati ravno nasprotno.« (Grad, 1996:92)

Podatki v tabeli {t. 4.2 ka`ejo, da v drugih evropskih dr`avah prevladujeta kombinira-

ni in proporcionalni sistem volitev. 9

Tabela 4.2: Volilni sistemi v evropskih dr`avah, ki niso ~lanice Evropske unije

————————————————————————————————————-

Dr`ava Volilni sistem oziroma

sistem razdelitve mandatov

————————————————————————————————————-

Bolgarija proporcionalni

(d´Hondtova metoda)

^e{ka republika proporcionalni

Hrva{ka kombinirani sistem:

ve~inski 64 poslancev

proporcionalni 60 posl.

Mad`arska kombinirani sistem:

sistem abs. ve~ine (176 posl.)

proporcionalni (152 poslancev)

proporc. sistem poravnave (58)

Latvija ve~inski

Litva kombinirani sistem:

sistem abs. ve~ine (71 posl.)

proporcionalni (70 poslancev)

Poljska proporcionalni

Romunija proporcionalni
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9 Izbor dr`av v tabeli {t. 4.2 je oblikovan v skladu z razpolo`ljivo literaturo



————————————————————————————————————-

Dr`ava Volilni sistem oziroma

sistem razdelitve mandatov

————————————————————————————————————-

Ruska federacija kombinirani:

sistem relat. ve~ine (225 posl.)

proporcionalni (225 poslancev)

Slova{ka republika proporcionalni

Ukrajina kombinirani:

ve~inski (225 poslancev)

proporcionalni (225 posl.)

————————————————————————————————————-

Dr`ave v tranziciji oziroma biv{e socialisti~ne dr`ave so se v ve~ji meri odlo~ile za

prevladujo~i evropski sistem volitev t.j. sorazmerno predtavni{tvo, vklju~no z Bolgari-

jo, ki je na prvih demokrati~nih volitvah uporabila t.i. kombinirani sistem. (Gaber, 1996)

[tevilne novej{e {tudije reformnih procesov v dr`avah v tranziciji opozarjajo, da je za

potencialni uspeh reform potrebna mo~na in stabilna vlada, potrebne so mo~ne stran-

ke, ki so sposobne organizirati in izvajati reformne programe. (Bugari~, 1996)

Medtem ko imata kombinirani volilni sistem le dve dr`avi ~lanici Evropske unije: Itali-

ja in Nem~ija, je ta sistem bistveno pogostej{i v biv{ih socialisti~nih dr`avah: na Hr-

va{kem, Mad`arskem, v Litvi, Ruski federaciji, Ukrajini. Za kombinirani volilni sistem

velja, da zagotavlja jasnej{i in preglednej{i politi~ni prostor. Vsebuje kombinacijo ele-

mentov proporcionalnega in ve~inskega sistema. Obi~ajno se del poslancev voli po ve-

~inskem sistemu, preostali del po proporcionalnem. Tudi kombinirani sistemi se med-

sebojno lahko precej razlikujejo.

V Italiji prevladuje ve~inski del volitev (gl. tabelo {t. 4.1): Rezultat tega je oblikovanje

mo~nih predvolilnih koalicij. Na drugi strani pa proporcionalni del volitev ne povzro~a

zdru`evanja strank in ne vodi nujno v zmanj{anje {tevila strank v parlamentu. V Italiji je

bil u~inek tega sistema jasno viden na zadnjih volitvah (1996), kjer je velika ve~ina

strank pristopila k levosredinski ali k desnosredinski predvolilni koaliciji. Zagotovljena

je tudi ve~ja personalizacija10 volitev. (Grad, 1996:98)
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10 Personalizacija volitev pomeni vpliv volilca na izbiro poslancev, nasprotno depersonalizacija volitev pomeni

zmanj{an vpliv volilcev na volitve, {e posebej na izbiro med razli~nimi kandidati.



Nasprotno se nem{ki sistem pogosto imenuje kar »sistem personaliziranih proporcio-

nalnih volitev.« Izhaja namre~ iz proporcionalnega na~ela. Delitev mandatov je propor-

cionalna, elementi ve~inskega sistema so opazni v na~inu glasovanja o delu poslancev.

Omenimo {e kombinirani sistem na Mad`arskem, kjer poteka delitev mandatov po

treh sistemih: sistem absolutne ve~ine v enomandatnih volilnih enotah, proporcionalni

sistem in proporcionalni sistem poravnave na podlagi dr`avnih strankarskih list.

(Grad,1996) Tak{en sistem je pripeljal do ve~je disproporcionalnosti, kot bi bila mogo-

~a v najbolj ~istem ve~inskem sistemu. (Bugari~, 1996)

Praksa ka`e na nepredvidljivost kombiniranega sistema. Ni nujno, da predstavlja

idealno obliko – skupek prednosti ve~inskega in proporcionalnega sistema. (Bugari~,

1996)

V. ZAKLJU^EK

Izbira volilnih sistemov je velika. Pri vsakem volilnem sistemu je mogo~e najti dolo~e-

ne prednosti in slabosti. Ni odve~, ~e ponovimo, da volilni sistem sestavlja komplek-

snost opravil, postopkov, na~inov in ukrepov ukrepov v okviru pravnih pravil, ki se na-

na{ajo na volitve. Poleg tega je v strokovni literaturi o volitvah mogo~e zaslediti, da na

u~inkovanje volilnega sistema vplivajo tudi dejavniki kot so: (demokrati~na) tradicija

dr`ave, politi~ni sistem, struktura delitve oblasti, dru`benoekonomska in druga empi-

ri~na izhodi{~a. Kar pomeni, da bi lahko enak volilni sistem v eni dr`avi povzro~il dru-

ga~ne u~inke v drugi dr`avi.

V evropskih dr`avah prevladuje proporcionalni volilni sistem. Med dr`avami ~lanica-

mi Evropske unije izstopata le Francija in Velika Britanija z ve~inskim volilnim sistemom

ter Nem~ija in Italija s kombiniranim volilnim sistemom.

Med ostalimi evropskimi dr`avami, (biv{e socialisti~ne dr`ave) prevladujeta propor-

cionalni volilni sistem (Bolgarija, ^e{ka republika, Poljska, Romunija, Slova{ka republi-

ka) in kombinirani volilni sistem (Hrva{ka, Litva, Mad`arska, Ruska federacija, Ukraji-

na). Latvija ima ve~inski volilni sistem.

Volilni sistemi v t.i. utrjenih demokracijah so bolj ali manj izoblikovani, kar pa ne iz-

klju~uje mo`nosti za reformne posege v prihodnosti. Enako velja za dr`ave v tranziciji,

ki so morale v sklopu reform ob prehodu v nov politi~ni sistem v relativno kratkem ~asu

izpeljati zahtevne volilne reforme. Volilne sisteme, kot zrcalo demokracije, namre~ zaz-

namuje tudi njihova dinami~nost.
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Zdravstveno varstvo poslancev*

Geslo: Poslanec; Zdravstveno varstvo

I. UVOD

Status poslancev, predvsem njihove pravice, so v zadnjem ~asu pogosto predmet raz-

prav, predvsem pa zanimanja javnosti in zlasti slovenskih medijev.

Njihov status splo{no ureja Ustava Republike Slovenije, podrobneje pa je dolo~en z za-

konom o poslancih. Zakon ureja vpra{anja pridobitve in prenehanja mandata, nez-

dru`ljivost funkcije ter pravice in dol`nosti poslancev.

Poslanci svojo funkcijo opravljajo poklicno in zato jim pripadajo tudi vse pravice po za-

konih, ki urejajo delovna razmerja, socialno, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.

V Sloveniji poslanci nimajo posebnega zdravstvenega zavarovanja niti nimajo drugih

bonitet pri izrabi pravic iz zdravstvenega zavarovanja.

Na za~etku mandata poslancem ni treba opraviti zdravni{kega pregleda niti dati izjave o

zdravstvenem stanju.

Na podlagi izra`enega posebnega interesa dela slovenskih medijev smo v strokovnih

slu`bah Dr`avnega zbora RS pripravili kratek primerjalni pregled ozkega segmenta ure-

ditve statusa poslancev v nekaterih evropskih parlamentih - kako je urejeno zdravstve-

no varstvo poslancev. Predstavnike parlamentov smo povpra{ali, ali imajo parlamen-

tarci posebne pravice do zdravstvenega varstva, ali imajo posebne zdravnike ter ali so

dol`ni na za~etku mandata opraviti zdravni{ki pregled oziroma dati izjavo o zdravstve-

nem stanju.

II. PRIMERJALNI PREGLED

1. Nem~ija

Zakon o poslancih (Abgeordnetengesetz-AbgG) ne daje posebnih pravic poslancem

na podro~ju zdravstvenega varstva. V Nem~iji poslanci nimajo posebnega zdravstvene-

ga zavarovanja, lahko pa se na podlagi 27. ~lena zakona o poslancih odlo~ijo ali za do-
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datek k bolezninam (enako kot velja za dr`avne uradnike) ali za prispevni dodatek k

zdravstvenemu in socialnemu zavarovanju (cca 350-400 DEM). Odlo~itev o tem morajo

predsedniku Bundestaga sporo~iti v {tirih mesecih po za~etku mandata.

Poslancem na za~etku mandata ni treba opraviti zdravni{kega pregleda niti dati podat-

kov o svojem zdravstvenem stanju. Za svoje zdravje skrbijo sami ( pri svojem izbranem

zdravniku) in pla~ujejo zavarovanje tako kot ostali dr`avljani.

V Bundestagu je na voljo tudi zdravnik, ki posreduje v nujnih primerih.

2. Velika Britanija

Pravice poslancev/lordov so delno (proceduralna pravila) urejena v kodeksu obna{a-

nja (Code of Conduct) oziroma so se razvila kot pravila obna{anja in obveznosti ter pra-

vice skozi odlo~itve parlamenta.

Glede zdravstvenega varstva sploh ni dolo~enih pravil, temve~ je to prepu{~eno po-

slancev/lordom in njihovi odlo~itvi. V parlamentu pa je zaposlena medicinska sestra, ki

skrbi za prvo pomo~, ostale zdravstvene probleme pa ~lani parlamenta re{ujejo v okvi-

ru splo{nega sistema zdravstva.

Ob za~etku mandata poslancem ni potrebno opraviti zdravni{kega pregleda niti dati

kakr{nekoli izjave o zdravstvenem stanju.

3. Italija

Pravice poslancev in ~lanov senata so zakonsko opredeljene.

Na podro~ju zdravstvenega zavarovanja ima poslanec/senator pravico do posebne

zdravstvene oskrbe zanj in za njegove dru`inske ~lane, v kolikor pla~uje posebno pre-

mijo (odbito od mese~nega prejemka). To pravico obdr`i tudi po koncu mandata, v ko-

likor {e pla~uje posebno premijo. V primeru Italije je torej mogo~e govoriti o dodatnem

zdravstvenem zavarovanju.

V parlamentu obstoja zdravni{ka slu`ba s {tirimi zdravniki in nekaj medicinskimi se-

strami za posredovanje v primeru nujne zdravni{ke pomo~i oziroma za splo{no zdravs-

tveno pomo~.

Na za~etku mandata poslanci/senatorji ne opravijo posebnega zdravni{kega pregleda

niti niso dol`ni dajati izjav o zdravstvenem stanju.
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4. ^e{ka

Status poslanca dolo~ajo ustava in splo{na zakonodaja. S podro~ja zdravstvenenega

varstva imajo pravico do povrnitve stro{kov zdravstvene oskrbe.

5. Hrva{ka

Zakon o volitvah predstavnikov v Sabor Republike Hrvatske ureja status poslancev in

njihove pravice ter dol`nosti. Zakon ne opredeljuje posebnega zdravstvenega zavaro-

vanja za poslance, zanje velja enak na~in zavarovanja kot za ostale dr`avljane. Imajo pa

poslanci sklenjeno `ivljensko zavarovanje.

Poslancem na za~etku mandata ni potrebno opraviti zdravstvenega pregleda niti dati iz-

jav o zdravstvenem stanju.

III. ZAKLJU^EK

Dobljeni odgovori v primeru nekaterih dr`av ne dajejo povsem eksplicitnih odgovo-

rov, vendar pa je mogo~e na njihovi podlagi zaklju~iti, da v Evropi poslanci niso dol`ni

pred nastopom mandata opraviti zdravni{kih pregledov oziroma podati izjav o zdravs-

tvenem stanju. Zdravstveno zavarovanje je praviloma njihova skrb, le v nekaterih dr`a-

vah obstojajo dolo~ene oblike dodatkov k zdravstvenem zavarovanju (Nem~ija, vendar

sistem velja tudi za dr`avne uradnike) oziroma do posebne zdravstvene oskrbe zanj in

za njegove dru`inske ~lane, v kolikor pla~uje posebno premijo (Italija). Hrva{ki poslan-

ci imajo sklenjeno `ivljensko zavarovanje, ~e{kim poslancem pa parlament povrne

stro{ke zdravstvene oskrbe. Avstrijski zakon sploh ne govori o tej temi.

Podatke o posebnem zdravniku oziroma medicinski pomo~i smo sicer prejeli le od

treh parlamentov, vendar bi se dalo sklepati, da imajo vsi parlamenti urejen sistem nu-

denja zdravni{ke pomo~i v ~asu zasedanj parlamenta.

VIRI:
1. Odgovori veleposlani{tev Republike Slovenije v Nem~iji, Veliki Britaniji, Italiji, ^e{ki in Hrva{ki v ~asu od

marca do maja 1998

2. Pregled ureditve nekaterih statusnih vpra{anj poslancev/parlamentarcev v nekaterih drugih dr`avah,

gradivo KVIAZ-a, {tevilka: 020-02/92-23 z dne, 17.6.1998
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3. Telefonski odgovori predstavnikov administracije Bundestaga in Zgornjega doma britanskega parla-

menta, 27.7.1999

4. E-mail iz italijanske poslanske zbornice, Stefano Rizzo, 28.7.1999

5. Gesetz über Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz - Abg-

G) vom 18.Februar 1997(BGBI. I S. 297) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.Februar 1996

(BGBI. I S. 326) zuletzt geändert durch Art.18 des Gesetzes vom 16. Dezember 1997 (BGBI. I S. 2998) -

posebej {e 27. ~len zakona, ki govori o zdravstvenem varstvu

6. Ustava RS, Uradni list RS {t. 33/91

7. Zakon o poslancih - ZPos, Uradni list RS 48/92 in 44/94 - odlo~ba Ustavnega sodi{~a
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Deklaracija o merilih za svobodne in pravi~ne

volitve*

Geslo: Volitve; Politi~na morala

I. UVOD

V Raziskovalnem sektorju smo se `e pred ~asom odlo~ili, da bomo pripravili ve~ in-

formacij, ki se vsebinsko nana{ajo na problematiko volitev, vrste volilnega sistema, vo-

lilne pravice, volilnih opravil ipd.

Na `eljo naro~nikov smo obravnavali:

• volitve poslancev v dr`avah ~lanicah Evropske Unije (primerjalni pregled glasovnic

in na~ina glasovanja) in

• volilno pravico oseb nacionalnega porekla, ki niso dr`avljani doti~ne dr`ave.1

Na lastno pobudo pa smo oblikovali in predstavili nalogo o u~inkih in vrstah volilnih

sistemov. V ta sklop sodi tudi predstavitev Deklaracije o merilih za svobodne in pra-

vi~ne volitve - Declaration on Criteria for Free and Fair Elections (v nadaljevanju de-

klaracija), katero je soglasno sprejel Interparlamentarni svet na 154 sre~anju v Parizu 26.

marca 1994.2

II. DEKLARACIJA O MERILIH ZA SVOBODNE IN PRAVI^NE
VOLITVE (DECLARATION ON CRITERIA FOR FREE AND FAIR
ELECTIONS)
(p o v z e t e k)

Interparlamentarni svet na osnovi:

• ponovnega spoznanja pomena univerzalne Deklaracije o ~lovekovih pravicah;
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• priznavanja in odobravanja osnovnih na~el, ki se nana{ajo na redne volitve,

vklju~no s pravico posameznika, da neposredno ali posredno sodeluje pri oblasti v

svoji dr`avi, tako da svobodno izbira predstavnike na podlagi tajnega glasovanja in

da ima vsak enake mo`nosti za kandidiranje;

• zavedanja, da ima vsaka dr`ava suvereno pravico v skladu z voljo ljudi, da svobod-

no oblikuje in razvija lastne politi~ne, socialne, ekonomske in kulturne sisteme brez

vme{avanja drugih dr`av in v skladu z Listino Zdru`enih narodov;

• `elje promovirati in krepiti demokrati~ne, pluralisti~ne sisteme;

• spoznanja, da je krepitev demokrati~nega sistema, procesov in institucij skupna

odgovornost vlad in da so redne volitve nujen, nepogre{ljiv element pri za{~iti pra-

vic in interesov ljudi;

s p r e j e m a deklaracijo o pravi~nih in svobodnih volitvah ter spodbuja vlade in par-

lamente {irom po svetu, naj upo{tevajo naslednja na~ela:

1. Svobodne in po{tene volitve

V vsaki dr`avi lahko izhaja vladajo~a oblast le iz volje ljudi, izra`ene na svobodnih,

pravi~nih, rednih volitvah, na temelju splo{ne, enake in tajne volilne pravice.

2. Glasovanje in pravice volivcev

• Volilno pravico ima vsak polnoletni dr`avljan.

• Vsak polnoletni dr`avljan ima pravico do u~inkovitega, nepristranskega in nediskri-

minatornega postopka vpisa v volilni imenik.

• Vsak volivec ima pravico do enakega in u~inkovitega dostopa na voli{~e za uveljavi-

tev pravice glasovanja.

• Pravice volivcev so izena~ene, vsak glas je enakovreden drugemu, ima enako te`o.

• Pravica do tajnega glasovanja je absolutna in ne sme biti omejevana na kakr{enkoli

na~in.

3. Kandidatura, politi~ne stranke, volilna kampanja in
odgovornost

• Vsakdo ima pravico sodelovati pri vladanju svoje de`ele in ima enake mo`nosti za

kandidiranje na volitvah. Pogoji za sodelovanje v vladi so dolo~eni z ustavo in zako-

ni, ki naj ne bodo v neskladju z mednarodnimi obveznostmi.
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• Vsakdo se lahko pridru`i politi~ni stranki ali v sodelovanju z drugimi ustanovi novo

politi~no stranko z namenom sodelovati na volitvah.

• Posameznik ali skupina imajo pravico:

• nemoteno izra`ati politi~na mnenja,

• iskati, prejemati in deliti informacije,

• se nemoteno gibati znotraj dr`ave zaradi volilne kampanje,

• se enakopravno udele`evati politi~ne kampanje.

• Vsak volilni kandidat oziroma politi~ne stranke imajo enake mo`nosti zastopanosti

v medijih.

• Volilnim kandidatom mora biti zagotovljena pravica do varovanja `ivljenja in imetja.

• Posamezniki oziroma politi~ne stranke imajo pravico do zakonske za{~ite, pomo~i v

primeru kr{enja politi~nih in volilnih pravic.

• Volilni kandidati, katerih pravice so omejevane ali kr{ene, lahko vlo`ijo prito`bo na

pristojni pravosodni organ, ki mora hitro in u~inkovito sprejeti odlo~itev in odpraviti

kr{itve.

• Kandidiranje na volitvah pomeni dolo~eno odgovornost do skupnosti, zato naj zla-

sti volilni kandidati ne bodo povzro~itelji nasilja ali drugih kr{itev.

• Volilni kandidati naj spo{tujejo pravice in svobo{~ine ostalih kandidatov in naj sprej-

mejo izid po{tenih in svobodnih volitev.

4. Pravice in obveznosti dr`av

Dr`ave naj sprejmejo ustrezne zakonodajne postopke in druga merila v skladu z usta-

vo in mednarodnim pravom, za zagotovitev rednih, svobodnih in po{tenih volitev.

Dr`ave naj zlasti:

• vzpostavijo u~inkovit, nepristranski in nediskriminatoren postopek za vpis volivcev

v volilni imenik;

• vzpostavijo jasne in enake kriterije za registracijo volivcev kot so: starost, dr`avljans-

tvo in bivali{~e dr`avljanov;

• zagotovijo oblikovanje in svobodno delovanje politi~nih strank; po mo`nosti naj

uredijo tudi financiranje politi~nih strank in volilnih kampanj, zagotovijo lo~itev

med stranko in dr`avo in postavijo jasne in enakopravne pogoje volilnega boja.

Poleg tega naj dr`ave zagotovijo ustrezno politiko in institucionalne (zakonske okvi-

re) za utrditev demokrati~nih ciljev, vklju~no z vzpostavitvijo nevtralnega, objektivnega

volilnega managementa.
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Dr`ave naj med drugim:

• zagotovijo, da so vsi, ki so odgovorni za izvedbo volitev na razli~nih podro~jih delo-

vanja, za to delo usposobljeni in da delajo nepristransko;

• zagotovijo vpis, registracijo volivcev, a`uriranje volilnih seznamov in glasovalne po-

stopke ob pomo~i nacionalnih in mednarodnih opazovalcev;

• spodbujajo politi~ne stranke, volilne kandidate in medije, da sprejmejo kodeks ob-

na{anja za vodenje volilne kampanje;

• s primernimi ukrepi zagotovijo integriteto tajnega glasovanja, da bi se prepre~ile

zlorabe oziroma glasovanje tistih, ki do glasovanja niso upravi~eni;

• zagotovijo korekten postopek {tetja glasov.

Dr`ave naj spo{tujejo in zagotavljajo ~lovekove pravice vseh posameznikov znotraj

njihovega teritorija.

V ~asu volitev naj dr`ave in njihovi organi zagotovijo:

• spo{tovanje svobode gibanja, pravico zborovanja, zdru`evanja in izra`anja {e pose-

bej ~e gre za politi~na sre~anja in mitinge;

• svobodno komuniciranje strank in kandidatov in enak dostop do dr`avnih, javnih

sredstev obve{~anja;

Za izvedbo pravi~nih volitev naj dr`ave sprejmejo ustrezne postopke, na podlagi ka-

terih bodo imeli volilni kandidati ustrezno prilo`nost za predstavitev volilnih

programov.

Spo{tovati je treba na~elo tajnega glasovanja. Volivci svobodno izbirajo kandidate -

brez strahu ali prisile.

Dr`avne oblasti naj zagotovijo tak{en potek glasovanja, da ne bo prihajalo do prevar

in drugih nepravilnosti. Vzdr`evati je treba varnost in integriteto volilnega procesa, {tet-

je glasov pa naj opravijo za to usposobljene osebe.

Dr`ave naj sprejmejo vse potrebne in ustrezne ukrepe za zagotovitev jasnosti, razvid-

nosti vseh volilnih procesov, vklju~no z navzo~nostjo strankarskih predstavnikov in

pristojnimi akreditiranimi opazovalci.

Dr`ave naj zagotovijo, da politi~ne stranke, kandidati in simpatizerji u`ivajo enako

varnost. Dr`avne oblasti naj sprejmejo ustrezne ukrepe za prepre~evanje volilnih

kr{itev.

Dr`ave naj zagotovijo, da so kr{itve ~lovekovih pravic in prito`be, ki se nana{ajo na

volilno proceduro ugotovljene pravo~asno in u~inkovito. Ugotovlja jih pristojni organ -

volilne komisije ali sodi{~a.
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II. SKLEPNA MISEL

Vsebina deklaracije je pravzaprav apel dr`avam in njihovim oblastem, naj zagotovijo

vse, kar je potrebno za dosledno spo{tovanje osnovnih politi~nih ~lovekovih pravic in

svobo{~in.

Deklaracija je bila sprejeta soglasno, kar ka`e na zavedanje parlamentarnih demokra-

cij, da je treba nivo moralnih kvalitet in vrednot dejansko vzdr`evati, nadgrajevati pred-

vsem pa skrbeti za njihovo spo{tovanje v najve~ji mo`ni meri in na vseh podro~jih.

Deklaracija o merilih za svobodne in pravi~ne volitve je {e eden izmed dokumentov,

ki to dejstvo potrjujejo.

VIR:
Guy S. Goodwin – Gill (1994): Free and Fair Elections: International Law and Practice. Inter – Parliamentary

Union. Geneva.
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Polo`aj predsednika parlamenta v nekaterih

evropskih dr`avah*

Geslo: Predsednik parlamenta; Evropska unija

I. UVOD

Vloga in polo`aj predsednika parlamenta1 se po posameznih dr`avah nekoliko razli-

kuje. V nadaljevanju bomo v skladu s prejetim naro~ilom v Raziskovalni sektor, prikaza-

li polo`aj predsednika parlamenta iz naslednjih vidikov:

a) ali predsednik parlamenta lahko sodeluje v parlamentarnih razpravah – na

plenumu,

b) ali ima predsednik parlamenta pravico glasovanja,

c) ali je predsednik parlamenta ~lan poslanske skupine?

V primerjalni pregled smo vklju~ili le evropske dr`ave. Na `eljo naro~nika prevladu-

jejo podatki o vlogi in polo`aju predsednika parlamenta v dr`avah ~lanicah Evropske

unije (Avstrija, Danska, Francija, Italija, Nem~ija, Nizozemska, Portugalska, [panija,

[vedska, Velika Britanija), ki so strnjeni v tabeli {t. 2.1.

Zaradi dostopnosti podatkov oziroma zanimivosti smo oblikovali tudi tabelo {t. 2.2,

kjer so zajete {tiri dr`ave ne~lanice (Mad`arska, Norve{ka, Poljska, [vica).

Primerjalni pregled je rezultat {tudija relevantne literature, predvsem poslovni{kih

dolo~b iz obravnavanih dr`av, prejetih odgovorov na vpra{alnik iz nekaterih dr`av in

podatkov iz spletnih strani interneta za dr`ave ~lanice Evropske unije.
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na Poljskem »Marshal« itd… Na splo{no pa velja, da predsedujo~i vodi in sklicuje seje, skrbi, da delo na plenarnih

zasedanjih poteka v skladu s poslovnikom ipd.



II. PRIMERJALNI PREGLED POLO@AJA PREDSEDNIKA
PARLAMENTA V IZBRANIH EVROPSKIH DR@AVAH2

Iz tabele {t. 2.1 je razvidno, da je v ve~ini dr`av ~lanic Evropske unije v pristojnosti pred-

sednika tudi pravica do udele`be v razpravljanju na plenumu in do udele`be glasovanja.

Prav tako so predsedniki parlamenta ~lani poslanskih skupin. Izjema je le [vedska.

Poznamo pa tudi dr`ave v katerih je pravica do glasovanja predsednikov parlamentov

omejena (gl. opombe). Na primer v angle{kem spodnjem domu predsednik nima pravice

do razprave, ima pa odlo~ilni glas v primeru, ko so rezultati glasovanja izena~eni.

Tabela 2.1 Polo`aj predsednika parlamenta v dr`avah ~lanicah Evropske Unije

————————————————————————————————————-

Dr`ava Sodelovanje Pravica ^lanstvo v

v razpravi glasovanja poslanski skupini

————————————————————————————————————-

AVSTRIJA Da Da Da

DANSKA Da * Da

FRANCIJA Ne Da3 Da

ITALIJA Da Da Da

NEM^IJA Da Da Da

NIZOZEMSKA Da4 Da Da5

PORTUGALSKA Da Da Da

[PANIJA Da6 Da Da

[VEDSKA Ne7 Ne Ne

V. BRITANIJA Ne Da8 Da

————————————————————————————————————-
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Legenda:

* ni podatka

2 Izbor vseh dr`av je v skladu z razpolo`ljivo literaturo oziroma viri.

3 Predsednik ima pravico glasovanja vendar v praksi ne glasuje.

4 Predsednik lahko razpravlja vendar mora zapustiti mesto predsedujo~ega ter zagotoviti predsedovanje seji s

strani podpredsednika oziroma njegovega namestnika.

5 Predsednik vedno pripada najve~ji stranki v parlamentu.

6 Ta pravica predsednika je zgolj teoreti~ne narave, saj v praksi predsednik na plenarnih zasedanjih ne

razpravlja.

7 Poslovni{ka dolo~ba, ki omejuje predsednikovo pravico izra`anja velja tudi za vse druge poslance, ki predse-

dujejo delu v zboru.

8 V primeru neodlo~enega izida glasovanja, kjer je glas »Speakerja« odlo~ilen.



Tabela 2.2 Polo`aj predsednika parlamenta v dr`avah, ki niso ~lanice Evrop-

ske unije

————————————————————————————————————-

Dr`ava Sodelovanje Pravica glasovanja ^lanstvo v

v razpravi poslanski skupini

————————————————————————————————————-

MAD@ARSKA Da Da9 *

NORVE[KA Da Da10 *

POLJSKA Da Da Da

[VICA Da Da11 Da

————————————————————————————————————-

Legenda:

* ni podatka

Iz tabele {t. 2.2 je razvidno, da ima predsednik parlamenta pravico do razpravljanja na

plenumu tudi na Mad`arskem, Norve{kem, Poljskem in v [vici. Na Mad`arskem in Nor-

ve{kem je predsednikov glas odlo~ilen v primeru neodlo~enega izida glasovanja. Tudi

v [vici predsednik glasuje v primeru enakega {tevila glasov »za« in »proti« in pri tem

obrazlo`i svoj glas.

III. ZAKLJU^EK

Ugotovimo lahko, da je skoraj v vseh izbranih dr`avah ~lanicah Evropske unije in dr-

`avah ne~lanicah odgovor na zgoraj navedena vpra{anja pritrdilen. Izjema, kjer je od-

govor na vsa tri vpra{anja nikalen je le [vedska in deloma Velika Britanija, kjer predsed-

nik Spodnjega doma parlamenta (»Speaker«) nima pravice sodelovanja v razpravi, lahko

pa glasuje in je ~lan poslanske skupine. Iz tabel lahko ugotovimo tudi, da ima predsed-

nik parlamenta v dolo~enih dr`avah (Velika Britanija, Mad`arska, Norve{ka, [vica) od-

lo~ilni glas v primeru neodlo~enega izida glasovanja.
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9 V primeru enakega {tevila glasov »za« in »proti« pri javnem glasovanju, predsednik lahko glasuje, a {ele potem,

ko so poslanci oddali svoj glas. Predsednikov glas je odlo~ilen. ^e predsednik ne glasuje se njegova prisotnost ne

upo{teva pri ugotavljanju glasovanja. V primeru enakega {tevila glasov »za« in »proti« pri tajnem glasovanju se gla-

sovanje ponovi.

10 Poslovnik dolo~a, da je v primeru enakega {tevila glasov »za« in »proti« odlo~ilen glas predsednika.

11 V primeru enakega {tevila glasov »za« in »proti« predsednik glasuje in mora obrazlo`iti svoj glas.



Treba je poudariti, da odgovorov na vpra{anja ni mogo~e eksplicitno ugotoviti iz po-

slovni{kih dolo~b parlamentov, ampak jih je mogo~e ugotoviti s sklepanjem iz drugih

sorodnih dolo~b. Le redko so v poslovnikih navedene pravice predsednika parlamenta,

ki se nana{ajo na zgoraj postavljena vpra{anja.
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Finan~na avtonomija parlamenta*

Geslo: Parlament; Prora~unska avtonomija

I. UVOD

Na~elo delitve oblasti je prevladujo~e na~elo organizacije dr`avne oblasti v sodobnih

dr`avnih ureditvah.1 Delitev oblasti (posebno zakonodajne od izvr{ilne oblasti) je te-

melj avtonomije parlamenta. Ve~ja avtonomija parlamenta pomeni praviloma tudi nje-

govo ve~jo mo~. Podlaga za ve~jo ali manj{o avtonomijo parlamenta je v institucionali-

zirani organiziranosti dr`ave, ki ji parlament pripada. Avtonomija parlamenta je (razen

pri redkih izjemah) dolo~ena z ustavo. Ustavni princip avtonomije razdeljuje poslovnik

parlamenta (ki ima v nekaterih parlamentih obliko zakona). V dvodomnih parlamentih

mora veljati avtonomija za oba doma posebej, ~eprav ima njuna avtonomija isto ustav-

no podlago.

Avtonomija parlamentov ima ve~ vidikov. Lahko bi jih razvrstili v tri sklope: funkcio-

nalni, administrativni in finan~ni. Predmet te naloge je prikaz finan~nega vidika. Te-

meljni (osnovni) vir za to nalogo je poro~ilo sekretarja francoskega parlamenta, ki je

analiziral podatke, ki so jih posredovali nacionalni parlamenti. Analiza je bila izvedena

v okviru Zdru`enja generalnih sekretarjev (Association of Secretaries General of Parlia-

ments) oziroma Medparlamentarne zveze (Inter-Parliamentary Union )2.

V veliki ve~ini primerov parlament nima pravne subjektivitete (pravna oseba je dr`a-

va). Prora~un parlamenta je dejansko del splo{nega dr`avnega prora~una in ga zato

sprejema parlament. Po drugi strani pa je pomemben vpliv ali celo nadzor vlade. Iz gra-

diva je razvidno, da ve~ kot polovica parlamentov ugotavlja, da je njihova finan~na av-

tonomija le delna3, oziroma v vsaj treh primerih ne obstaja.
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* mag. Igor Zobavnik, 14.10.1999

1 Vendar pa naj bi razli~ne dr`avne oblasti ne bile v celoti lo~ene med seboj, temve~ naj bi med seboj sodelovale

in se nadzorovale (sistem zavor in ravnovesij), Kau~i~ in Grad, str. 168.

2 Gradivo ima oznako drugi osnutek poro~ila. Ta naloga je, razen poglavja finan~na avtonomija slovenskega

parlamenta pri sprejemanju prora~una dr`avne zbora in uvoda, le malo skraj{an prevod navedenega gradiva.

3 Ta delnost se nana{a na vse vidike finan~ne avtonomije. Avtonomija parlamentov pri sestavljanju prora~una pa

je po na{em mnenju dokaj visoka, kar bo razvidno v nadaljevanju.



II. SESTAVINE FINAN^NE AVTONOMIJE PARLAMENTOV

Bistveni sestavini finan~ne avtonomije parlamenta sta prora~unska avtonomija parla-

menta in avtonomija parlamentarnega premo`enja.

Prora~unska avtonomija

Prakti~no v vseh preu~evanih dr`avah (razen redkih izjem) se o prora~unu vsakega

doma parlamenta glasuje na plenarni seji. Veliko {tevilo parlamentov je ob tem dodalo,

da se o tem delu prora~una prakti~no ne razpravlja. V ve~ini dr`av je prora~un parla-

menta vklju~en v predlog dr`avnega prora~una. V znatnem {tevilu dr`av (pribli`no

tretjina) se glasuje o tem delu prora~una posebej, pred ali po glasovanju o dr`avnem

prora~unu.

1. Sestava prora~una

Na podlagi podatkov iz 35 dr`av je razvidno, da priprava predloga prora~una, pred

njegovo predstavitvijo in glasovanjem o njem na plenarni seji, predstavlja odlo~ilno

fazo za preizkus avtonomnosti vsakega parlamenta. Med pripravo predloga prora~una

v oddelkih parlamenta in obravnavo ter glasovanjem o prora~unu v parlamentu obsta-

jata dva razli~na postopka:

• V dveh tretjinah primerov parlamenti (njegovi domovi) pripravijo predlog prora~u-

na brez vme{avanja vlade. Parlamentarne oblasti se torej same odlo~ijo glede obse-

ga in razdelitve izdatkov. Ob tem parlamentarne oblasti skrbijo, da ne predlo`ijo

prora~una, ki ne bi imel povezave s splo{nim dr`avnim prora~unom; upo{tevajo

zlasti njegovo stopnjo pove~anja, ekonomsko politiko in celo napovedane var~eval-

ne ukrepe. Vendar to naredijo prostovoljno in brez intervencije ministrstva za

finance.

• V tretjini parlamentov je predlog prora~una, ki ga pripravijo v parlamentu, stvar po-

gajanj z ministrstvom za finance. V teh primerih se pripravljalci prora~una praviloma

v vseh primerih pogajajo predhodno, preden pristojna parlamentarna oblast (pose-

ben urad, predsednik, odbori – pristojnost razli~na po parlamentih) spreme predlog

prora~una parlamenta (angl. draft budget). V nekaterih (zelo redkih) primerih gre

intervencija ministrstva za finance celo do nivoja ukazovanja odlo~itve.

Nekateri parlamenti (domovi) pravijo, da imajo resni~no finan~no avtonomijo tudi

v primeru, da morajo osnutek prora~una predlo`iti v pregled ministrstvu za finance. V
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praksi namre~ ministrstvo za finance oziroma vlada nikoli ne nasprotuje predlogu

parlamenta glede parlamentarnega prora~una. V teh primerih obi~aj in parlamentarna

tradicija glede finan~ne avtonomije prevladujejo nad ~rko zakona.

2. Splo{na struktura in celotni obseg prora~una

Po naravi dela parlamenti ustvarjajo predvsem izdatke in le majhne prihodke.

2.1. Splo{na struktura

Na strani prejemkov, ki predstavljajo dodatek k prora~unskim virom, je v ve~ini parla-

mentov prodaja parlamentarnih dokumentov in publikacij, prejemki iz naslova gostin-

skih uslug in dajanja sejnih sob v najem. Dolo~eno {tevilo parlamentov je pojasnilo, da

poleg prora~unskih virov nima nobenih drugih prejemkov.

Struktura odhodkov je pokazatelj dejanskega upravljanja parlamentov. Porazdelitev

glavnih postavk je zelo splo{na. Ne upo{teva podrobnosti znotraj stro{kov storitev in

pripomo~kov, ki jih uporabljajo poslanci (telefoni, faxi, fotokopirni stroji, transportna

sredstva ...). V ve~ini primerov se lo~uje stro{ke povra~il in finan~nih prihodkov ~lanov

parlamentov od pla~ ter pokojnin uslu`bencev.

Mnogi parlamenti v svojem prora~unu lo~ujejo administrativne stro{ke in stro{ke

opreme, oziroma obi~ajne (teko~e) in kapitalske stro{ke. Bistvene postavke, ki so zna-

~ilne za vse parlamente pa so naslednje (razvr{~ene po velikosti):

• povra~ila in pokojnine (izdatki za zaposlene), ki obsegajo povra~ila in finan~ne pri-

hodke ter pokojnine ~lanov parlamenta na eni strani ter pla~e in pokojnine us-

lu`bencev na drugi,

• administrativni stro{ki, ki pokrivajo storitve in razli~no opremo, ki je na razpolago

~lanom parlamenta (stro{ki sej, nakup opreme, oskrba, pisarne, stro{ki

publikacij ...),

• dotacije poslanskim skupinam (in morebiti strankam),

• izdatki za opremo, vklju~no stavbo,

• drugi stro{ki.

V povpre~ju analiza ka`e naslednjo strukturo stro{kov:

• povra~ila (pla~e in pokojnine) 60%,

• administrativni stro{ki 20%,

• dotacije 10%,
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• investicije 5%,

• drugi stro{ki 5%.

• struktura stro{kov je seveda dokaj pribli`na.

2.2. Dele` prora~una parlamenta v dr`avnem prora~unu

Ta dele` je zelo razli~en po dr`avah (od 0,002% v Zdru`enem kraljestvu do 6% v

Zambiji)

3. Upravljanje prora~una

Kljub razli~nosti in zapletenosti postopkov upravljanja prora~una parlamenta, se na-

~ini tega upravljanja lahko prika`ejo v skupinah, ki so navedene od najbolj do najmanj

pogostih oblik:

• generalni sekretar ali vodja oddelka upravlja prora~un parlamenta. Generalni se-

kretar je vodja; finan~ni ali ra~unovodski oddelek, (oziroma razli~ni finan~ni oddel-

ki z delegiranjem pooblastil) pa izvr{ujejo izdatke. Revizor, finan~ni nadzornik ali

glavni ra~unovodja revidira (nadzoruje) ta pla~ila.

• predsednik je odgovoren za upravljanje s prora~unom parlamenta. Del svojih pri-

stojnosti delegira na generalnega sekretarja ali na poseben oddelek, ki mu pomaga

(in v praksi upravlja prora~un). Pla~ila so nadzorovana s strani ra~unovodskega od-

delka ali glavnega ra~unovodje,

• pisarna (gre za organ) ali parlamentarni odbor sta odgovorna za upravljanje prora-

~una. Temu telesu pomaga generalni sekretar in posebni oddelek. Glavni ra~uno-

vodja nadzoruje pla~ila.

• v nekaterih parlamentih ima klju~no vlogo pri upravljanju prora~una t.i. kvestura

(questeur)4.

V vseh primerih je najbolj pomembna vloga generalnega sekretarja, pa tudi ra~uno-

vodskih oddelkov v vseh fazah izvr{evanja izdatkov. Pri tem je pomembno dejstvo, da

mora ve~je izdatke odobriti vi{ja pristojna oblast znotraj parlamenta, kar pomeni, da je

finan~na pristojnost uradnikov splo{no omejena na dolo~eno zgornjo vsoto.
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4 Iz besedila ni razvidno, kak{na institucija je kvestura, uporablja se predvsem v frankofonskih dr`avah. Po SSKJ

je to najvi{ji policijski urad v provinci – v Italiji.



4. Nadzor upravljanja prora~una

Finan~na avtonomija parlamenta se ka`e tudi v naslednjih dveh dejavnikih:

• v stopnji, do katere vlada ali nadzorna telesa zunaj parlamenta intervenirajo v ~asu

izvajanja parlamentarnega prora~una

• v tem koliko svobode imajo parlamenti (njihovi domovi) v primeru prora~unskega

primanjkljaja oziroma prese`ka.

4.1. Oblike nadzora upravljanja prora~una

Oblike nadzora upravljanja prora~una so {tiri:

• interni nadzor (parlamentarnega organa),

• eksterna in{pekcija (organi, neodvisni od parlamenta),

• »a priori« nadzor (med potekom izvr{evanja prora~una),

• »a posteriori« nadzor (na koncu izvr{evanja prora~una).

Kombinacija teh oblik ka`e tako na pomen postopka nadzora parlamenta, kot tudi na

njegovo stopnjo avtonomije.

Velika ve~ina parlamentov je odvisna od zunanjih organov nadzora. V dvanajstih

domovih obstaja le interni nadzor. Dva domova imata neobvezni zunanji nadzor. Ob-

stajo tudi parlamenti z zelo mo~no avtonomijo in z visoko stopnjo zunanjega in notra-

njega nadzora.

4.2. Primeri prora~unskega primanjkljaja in prese`ka

V primeru primanjkljaja, imajo skoraj vsi domovi mo`nost zaprositi za dodatna

sredstva. V ve~ini primerov gre za dodatne kredite (ki jih da jih ministrstvo za finance,

po pogajanjih ali z glasovanjem v skladu s parlamentarnim postopkom) ali za posojila,

ki pomenijo pred~asen priliv prora~unskih sredstev. V ve~ini parlamentov si prizadeva-

jo za transfer sredstev znotraj lastnega prora~una oziroma v primeru nevarnosti pri-

manjkljaja zmanj{ujejo nekatere izdatke (npr. investicije). Za ve~ parlamentov velja, da

se dodatni krediti upo{tevajo pri naslednjem prora~unskem obdobju, za nekatere pa,

da so zahteve po dodatnih kreditih le teoreti~ne, saj do neke mere uporabijo svoj re-

zervni sklad (denar).
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5. Objava prora~una

Skoraj vsi parlamentih zagotavljajo javnost podatkov o svojih prora~unih. Oblike

objave podatkov pa so razli~ne.

Slaba polovica domov objavlja celotno besedilo, bodisi v uradnem listu ali v posebnih

parlamentarnih dokumentih. Veliko parlamentov isto~asno dodatno objavlja tudi na-

tan~no prora~unsko razpravo. Tako javnost lahko pridobi podatke o prora~unu parla-

menta bodisi v njegovih podrobnostih ali le v njegovih najbolj pomembnih vidikih.

Ve~ina parlamentov objavlja le bistvene elemente prora~una. V celoti se zdi, da je

najbolj dostopna informacija za dr`avljane vklju~uje v ve~ini primerov splo{ne podatke

o prora~unu, obi~ajno do nivoja prora~unskih uporabnikov.

Javni zna~aj parlamentarnega prora~una zmanj{uje obseg njegovih izdatkov. Objav-

ljanje podatkov namre~ deluje v isti smeri, kot morebitna intervencija ministrstva za fi-

nance; na samoomejevanje v parlamentih (domovih), ki imajo ve~jo mero avtonomije.

Z izjemo parlamentov, ki so subjekt mo~ne revizije s strani izvr{ilne oblasti,

je javno mnenje v kon~ni analizi prava protiute` prora~unski avtonomiji par-

lamentarnih domov.

Avtonomija parlamentarnega premo`enja

Veliko {tevilo parlamentov (pribli`no polovica) ima premo`enje, ki se razlikuje od

splo{nega dr`avnega premo`enja.

Pri tem se pojavlja te`ava, v zvezi s pravno (ne)subjektiviteto parlamenta, ki ne dovo-

ljuje, dosledne uveljavitve kategorije premo`enja parlamenta. Polovico parlamentov

(domov) tako nima lastnega premo`enja. Parlamentarna zgradba pripada dr`avi.

Svoboda opravljanja del ali pridobitve premo`enja ali nujnost pridobitve dovoljenja

zunanjih organov ne izhaja nujno iz razlike ali parlamenti imajo ali nimajo lastnega pre-

mo`enja:

• med parlamenti, ki imajo posebno premo`enje, je sedem parlamentov, ki potrebuje-

jo potrditev ali sodelovanje lokalnih, regionalnih ali vladnih oddelkov,

• pet parlamentov nima lastnega premo`enja, imajo pa avtonomijo pri prodaji zgradb,

• veliko {tevilo parlamentov ima avtonomijo pri vzdr`evanju zgradb; tudi v tem primeru

morajo upo{tevati minimalna mestna planerska pravila, ne glede na to ali imajo ali ni-

majo lastnega premo`enja; obstajajo tudi omejitve glede zgodovinskih zgradb.

Popolne povezave med sistemom lastni{tva premo`enja parlamentov in na~inom

sprejemanja prora~una parlamenta ni. Seveda na~eloma velja, da imajo parlamenti z
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mo~no prora~unsko avtonomijo tudi mo~no avtonomijo nad svojim premo`enjem.

Lahko je potrebno tako prora~un, kot tudi upravljanje premo`enja usklajevati z izvr{il-

no oblastjo. Mo`no pa je tudi, da obstaja avtonomija pri parlamentarnem premo`enju v

povezavi z manj{o prora~unsko avtonomijo.

III. FINAN^NA AVTONOMIJA SLOVENSKEGA PARLAMENTA PRI
SPREJEMANJU PRORA^UNA DR@AVNEGA ZBORA

V navedeni analizi ni bil zajet Dr`avni zbor Republike Slovenije. V nadaljevanju

obravnavamo le en vidik finan~ne avtonomije – avtonomijo pri sprejemanju prora~una.

Podro~je sprejemanja prora~una Republike Slovenije in v njegovem okviru tudi pro-

ra~una Dr`avnega zbora ureja pred kratkim sprejet zakon o javnih financah (Ur.l. RS

79/1999).

Dr`avni zbor sprejema prora~un za leto, ki je enako koledarskemu, Vlada Republike

Slovenije pa je Dr`avnemu zboru odgovorna za izvr{evanje prora~una5.

Polo`aj Dr`avnega zbora pri pripravi lastnega prora~una po navedenem zakonu je

izena~en s polo`ajem drugih neposrednih uporabnikov prora~una. Tako podlago za

pripravo prora~una predstavlja navodilo ministra za finance (15. ~len zakona), ki je pri-

pravljeno na podlagi prora~unskega memoranduma, ki je akt vlade (14.~len zakona),

predlog neposrednega uporabnika pa mora biti usklajen z memorandumom (3. to~ka

2. odstavka 16.~lena).

Neposredni uporabniki pripravijo in predlo`ijo ministrstvu za finance predloge svojih

finan~nih na~rtov na podlagi navodila za pripravo predloga dr`avnega prora~una (1.

odstavek 19. ~lena).

Ministrstvo za finance pregleda predloge finan~nih na~rtov neposrednih uporabni-

kov in predlaga potrebne uskladitve glede na navodilo za pripravo predloga dr`avnega

prora~una (1. odstavek 20. ~lena). ^e z neposrednimi uporabniki ne dose`e soglasja,

ministrstvo za finance izdela poro~ilo za vlado, ki sprejme dokon~no odlo~itev. ^e z ne-

posrednimi uporabniki, ki niso dr`avni upravni organi in organizacije6, vlada ne dose`e

288

5 Ob tem je potrebno opozoriti na 30. ~len zakona v poglavju sprejemanje prora~una, ki se glasi: »Predlogi za po-

ve~anje izdatkov prora~una morajo obsegati predloge za pove~anje prejemkov prora~una ali za zmanj{anje dru-

gih izdatkov prora~una v isti vi{ini, pri ~emer ti ne smejo biti v breme prora~unske rezerve ali splo{ne prora~un-

ske rezervacije ali v breme dodatnega zadol`evanja« , ki se ga lahko razume kot dolo~eno omejevanje Dr`avnega

zbora pri sprejemanju dr`avnega prora~una.

6 V to kategorijo bi po na{em razumevanju lahko uvrstili tudi Dr`avni zbor.



soglasja, vklju~i v predlog prora~una predlog finan~nega na~rta, ki ga predlaga vlada,

in v njegovo obrazlo`itev predlog finan~nega na~rta, ki ga predlaga neposredni upo-

rabnik (2. odstavek 20. ~lena).

Iz navedenih dolo~b zakona o javnih financah bi lahko uvrstili Dr`avni zbor Republi-

ke Slovenije med tiste parlamente, ki imajo na podro~ju sprejemanja svojega prora~una

zelo majhno avtonomijo.7 Dejanska avtonomija pa je seveda odvisna od tega, kako se

bo bodo zakonske dolo~be dejansko (vsebinsko) izvajale. To pomeni, kako bo Mini-

strstvo za finance oziroma vlada obravnavala predlog prora~una dr`avnega zbora, ki ga

bodo pripravile slu`be dr`avnega zbora in kaj se bo s tem predlogom oziroma kasnej-

{im predlogom vlade dogajalo v postopku sprejemanja dr`avnega prora~una kot celote

v dr`avnem zboru.

LITERATURA IN VIRI:
1. Couderc Michel, Association of Secretaries General of Parliaments, Inter-Parliamentary Union , The Ad-

ministrative and Financial Autonomy of Parliamentary Assemblies, Second Draft Report, Moscow Confe-

rence (September 1998),

2. Kau~i~ Igor, Grad Franc, Ustavna ureditev Slovenije, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1999,

3. Zakon o javnih financah, Uradni list RS, {t. 79/1999.

Priloga: POSTOPEK SPREJEMANJA PARLAMENTRANEGA PRORA^UNA

Dr`ava Sestava prora~una Razprava in glasovanje v
parlamentu

Priprava
osnutka

Zunanje
Vme{avanje

Sprejem
osnutka

Predstavitev
osnutka

Del dr`avnega
prora~una.

Poseben
pravni akt

Avstralija
Predstavni{ki
dom

Senat

Oddelek doma Finan~ni
oddelek
Urad Parlamen-
tarnega sveta
(Agencija)
Enako

Belgija
Predstavni{ki
dom
Senat

Kanada
Spodnji dom
Senat

Uprava Ne

Ne

Urad

Odbor za notra-
nje gospodarstvo

Ciper Parlament Finan~ni
minister
Svet ministrov
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Dr`ava Sestava prora~una Razprava in glasovanje v
parlamentu

Priprava
osnutka

Zunanje
Vme{avanje

Sprejem
osnutka

Predstavitev
osnutka

Del dr`avnega
prora~una.

Poseben
pravni akt

Hrva{ka Parlamentarni
sekretar

Predsednik Finan~ni
minister

Da

^e{ka republika
Zbor poslancev

Senat

Urad

Urad

Ne

Ne

Prora~unski
odbor
Parlament
Odbor

Da

Da

Danska
Folketinget
(parlament)

Uprava
(Generalni
sekretar)

Egipt Urad Ne Parlament Da

Estonija
Parlament

Finan~ni
minister
Vlada

Parlament
Finan~ni
minister
Vlada

Da

Finska
Parlament Ne Parlamentarni

odbor
Finan~ni
minister

Da

Francija
Dr`avni zbor

Senat

Ne

Ne

Finan~ni
minister

Da

Da

Biv{a jugoslo-
vanska republi-
ka Makedonija
Parlament

Da

Gr~ija
Parlament Slu`be Ne Predsednik Da

Mad`arska
Dr`avni zbor Oddelki

Predsednik
Finan~no
ministrstvo

Indija
Drugi dom Oddelek gene-

ralnega
sekretarja

Ne

Irska
Predstavni{ki
dom

Parlamentarni
uslu`benec
Parlamentarni
pododbor

Finan~no
ministrstvo
Vlada

Finan~no
ministrstvo

Izrael
Knesset
(Parlament)

Ne Odbor Da

Italija
Poslanska
zbornica
Senat

Uprava,
(Questeurs)
Enako

Ne
Ne

Da

Da

Kuvajt
Parlament Ne

Da
Pogajanja z Od-
borom za
finance

Namibija
Dr`avni zbor

Generalni
sekretar
Predsednik

Finan~no
ministrstvo Vlada Da
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Dr`ava Sestava prora~una Razprava in glasovanje v
parlamentu

Priprava
osnutka

Zunanje
Vme{avanje

Sprejem
osnutka

Predstavitev
osnutka

Del dr`avnega
prora~una.

Poseben
pravni akt

Nizozemska
Prva zbornica

Druga zbornica

Predsednik
Podpredsedniki
Generalni
sekretar
Urad

Notranje
ministrstvo
Notranje
ministrstvo

Parlament

Parlament

Da

Da

Nigerija
Dr`avni zbor Generalni

sekretar
Vlada
(pogajanja)

Finan~ni odbor Da

Norve{ka
Parlament Ne Urad Vlada Da

Filipini
Senat

Oddelek za pro-
ra~un in upravo

Dvodomni
odbor
Urad
predsednika

Da

Portugalska Urad generalne-
ga sekretarja

Ne Vlada Da

Romunija
Poslanska
zbornica

Senat

Oddelki
Questeurs

Urad

Ne

Ne

Urad (po poro-
~ilu Questeurs)
Odbor za prora-
~un
Parlament
Enako

Vlada

Enako

Da

Enako

Senegal
Dr`avni zbor

Questeurs
Predsednik

Finan~ni
minister

Urad Finan~ni odbor Da

[panija
Senat

Oddelek gene-
ralnega
sekretarja

Urad Finan~no
ministrstvo

Da

Sri Lanka
Parlament Ne

Parlament (pos-
vetovalni odbor) Finan~ni

minister
Vlada

Da

[vedska
Parlament Ne Urad Da

[vica
Federalna
parlament

Namestnik ge-
neralnega
sekretarja

Delegacija
uprave

Finan~ni
oddelek

Da

Tur~ija
Dr`avni zbor Pogajanja Predsednik

Velika Britanija
Spodnji dom

Zgornji dom

Finan~ni
minister
Finan~ni
minister

Odbor za finan-
ce in upravo

Urugvaj
Senat Predsednik Ne

Odbor za prora-
~un in Odbor za
notranje zadeve

Zambija
Dr`avni zbor Predsednik Ne Ne

Vir: Couderc Michel, The Administrative and Financial Autonomy of Parliamentary

Assemblies.
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Poslanska imuniteta – ureditev v ZDA*

Geslo: Poslanec; Poslanska imuniteta

I. UVOD

V raziskovalnem sektorju dr`avnega zbora smo pred ~asom pripravili primerjalni pre-

gled ureditve civilne odgovornosti poslancev za izgovorjeno v parlamentu pri nas in v

nekaterih evropskih dr`avah (glej nalogo 21/1998 »Polo`aj poslancev – primerjalno«).

Pri~ujo~a naloga pa prikazuje ureditev, ki velja v ZDA za ~lane obeh domov kongresa in

kot jo dolo~a ameri{ka ustava in praksa Vrhovnega sodi{~a ZDA.

II. IMUNITETA ^LANOV AMERI[KEGA KONGRESA IN PRIMERI
IZ PRAKSE VRHOVNEGA SODI[^A ZDRU@ENIH DR@AV

Dolo~be o imuniteti ~lanov kongresa vsebuje Ustava ZDA (1787) in sicer v 1. ~lenu. V

Zdru`enih dr`avah Amerike so se pri ustavnem urejanju imunitete zgledovali po angle{ki

ureditvi ter na eni strani ~lanom kongresa v celoti zagotovili poklicno imuniteto, na drugi

strani pa so v omejeni meri uredili njihovo nepoklicno imuniteto (ki varuje ~lana parlamen-

ta tudi, ko ne opravlja poslanske funkcije). Nepoklicna imuniteta je na~elno priznana, kajti

~lanov kongresa ni dovoljeno pripreti v ~asu zasedanja kongresa, vendar pa to ne velja v

primerih, ~e ti storijo kaznivo dejanje ali dejanje zoper javni mir, ali ~e zagre{ijo izdajo. V

tak{nih primerih je mogo~e ~lana kongresa pripreti brez predhodne odobritve kongresa.

Dolo~ba, ki ne dovoljuje priprtja ~lana kongresa je prakti~no zastarela in se nana{a na

aretacije v primeru civilnih to`b, ki so bile v ~asu sprejemanja ameri{ke ustave {e dovo-

ljene. Imuniteta se v tem primeru tudi ne nana{a na vro~anje sodnih dokumentov v ci-

vilnih oziroma kazenskih zadevah, niti na aretacijo v katerikoli kazenski zadevi.

Poklicna imuniteta (ki varuje ~lana parlamenta pri izvr{evanju njegove javne funkcije)

je ~lanom kongresa v celoti zagotovljena, s tem, da jih varuje pred odgovornostjo za iz-

jave podane v razpravi v obeh domovih ameri{kega kongresa (Privilege of Speech or

Debate). Svoboda govora in razpravljanja v kongresu ne sme biti predmet obto`be ali

preiskave s strani kateregakoli sodi{~a ali mesta izven kongresa.
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Imuniteta, ki jo u`ivajo ~lani kongresa pri opravljanju svoje funkcije pa ni bila uveljav-

ljena zaradi osebnih in privatnih interesov kongresnikov, temve~ z namenom za{~ititi

integriteto in nemoteno delovanje zakonodajnega telesa, kar pa lahko dose`emo samo

z neodvisnostjo in samostojnostjo posameznih ~lanov tega telesa. ^lani zakonodajnega

telesa naj zastopajo interese svojih volivcev brez strahu, da bodo zato pozvani pred so-

di{~e. Imuniteta ~lanov kongresa {~iti tudi uslu`bence predstavni{kega doma, ki oprav-

ljajo naloge za ~lane tega doma v okviru zakonodajnega procesa.

Besedilo ustavne dolo~be, ki govori o poklicni imuniteti (speech–and–debate clause)

je potrebno tolma~iti nekoliko {ir{e, s tem da imuniteta ne obsega samo izjav in mnenj

izre~enih v razpravi, ampak tudi druga dejanja v kongresu, ki se nana{ajo na uradna za-

konodajna dejanja v predstavni{kem domu ali senatu. Vrhovno sodi{~e ZDA je v prime-

ru Kilbourn v. Thompson, 103 U.S. 168, 204-205 (1881)1 zavzelo stali{~e:

»Tolma~enje ustavne dolo~be bi bilo preozko, ~e bi se imuniteta nana{ala samo na be-

sede izgovorjene v razpravi. Iz besedila dolo~be je treba povzeti, da se imuniteta nana{a

tudi na pisna poro~ila odborov, predstavljena v zakonodajnem telesu, na predlagane

resolucije, ki pa morajo biti, ~eprav v pisni obliki, predstavljene v razpravi, in na glaso-

vanje, ~e poteka ustno ali preko poro~evalcev. ^e povzamemo, na vse »stvari«, ki jih

obi~ajno po~ne ~lan predstavni{kega doma v povezavi z zadevo, ki je na dnevnem

redu. V primeru Kilbourn v. Thompson, je bila ~lanom predstavni{kega doma priznana

imuniteta v to`bi zaradi nezakonitega priprtja, izvr{enega na podlagi glasovanja ~lanov

enega izmed odborov o sklepu, na podlagi katerega je bil to`nik aretiran in pridr`an,

~eprav je sodi{~e ugotovilo, da je bilo glasovanje nepravilno«.

Po drugi strani pa imuniteta ni »vseobsegajo~a« kot je v svojem stali{~u povzelo Vrhovno

sodi{~a ZDA; po mnenju Vrhovnega sodi{~a mora biti za{~iteno dejanje pomemben del za-

konodajnega procesa, kar pomeni da mora biti bistven del odlo~anja ali drugih zadev, ki

sodijo v pristojnosti predstavni{kega doma ali senata, dolo~enih v ameri{ki ustavi. V zadevi

Gravel v. United States, 408 U.S. 606, 625 (1972)2, je Vrhovno sodi{~e zavzelo stali{~e:

»Zakonodajna dejanja niso vseobsegajo~a. Bistvo dolo~be o poklicni imuniteti (speech

and debate clause) je govor ali razprava pred obema domovoma kongresa. Ostala za{~i-

tena dejanja morajo biti sestavni del zakonodajnega procesa, ki jih opravljajo ~lani kon-

gresa pri sprejemanju zakonov in drugih zadev, ki so v z ustavo zagotovljeni pristojnosti
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kateregakoli doma ameri{kega kongresa. Sodi{~a so raz{irila imuniteto tudi na druga de-

janja izvr{ena v obeh domovih, vendar samo takrat kadar je nujno treba za{~ititi proces

odlo~anja v zakonodajnem telesu«.

Zadeve, ki se nana{ajo na razpravo v kongresu, posvetovanja v odborih, zaznamki,

zasli{anja, zbiranje informacij, iskanje dejstev v procesu preiskave in sporo~ila v kon-

gresu so pokrite z odlo~bo o poklicni imuniteti. Vendar so posamezni primeri pokazali,

da ta imuniteta ne {~iti ~lana kongresa pred sodno preiskavo za dejanja, ki niso bistvena

za zakonodajni proces. Taka dejanja so: sporo~ila za javnost ali volivce izven kongresa

(neuradna sporo~ila, tiskovne konference), stiki z izvr{ilno oblastjo z namenom vpliva-

nja na administrativno dejavnost, druga uradna dejanja, vendar ne nujno zakonodajna,

dejanja v zvezi z podporo pri zagotavljanju vladnih dogovorov za volilne zadeve, pri-

prave na sre~anje z raznimi agencijami in priprava ter razdeljevanje raznih poro~il. ^e-

prav je bilo neko dejanje naro~eno in poobla{~eno s strani kongresa, {e ne pomeni av-

tomati~no, da je tak{no dejanje izvr{eno v okviru legitimne zakonodajne sfere.

V zadevi Doe v. McMillan, 412 U.S. 306 (1973)3 je Vrhovno sodi{~e zavzelo naslednje

stali{~e:

»^lani kongresa niso odgovorni, ~e so naro~ili ali izglasovali objavo stvari, ki je presegla

utemeljene zahteve zakonodajne funkcije. V tem primeru je {lo za odgovornost zaposlenih

za publikacijo poro~ila z zasli{anja. Sodi{~e je ugotovilo, da je obve{~anje javnosti o dogaja-

nju v kongresu sicer pomembno, vendar pa ni bistveni sestavni del zakonodajnega procesa

niti ne spada v okvir procesa odlo~anja pri zasli{anjih v posameznem odboru. V primeru Doe

v. McMillan je odbor preiskoval razmere v srednjih {olah v Kolumbijskem okro`ju (District of

Columbia) in je na podlagi preiskave izdal poro~ilo, ki ga je predstavni{ki dom, kot je to obi-

~ajno, dal v tiskanje. V poro~ilu so bili nekateri dijaki omenjeni na domnevno obrekovalni na-

~in, zato so njihovi star{i to`ili nekatere ~lane odbora in kongresne uslu`bence na prepre~itev

nadaljnje publikacije in distribucije poro~ila in na pla~ilo od{kodnine. Vrhovno sodi{~e je od-

lo~ilo, da ~lani kongresa in uslu`benci niso bili odgovorni za dejanja kot so zasli{anje, pripra-

va poro~ila in dovoljenje za publikacijo, na drugi strani pa dejanje objave in distribucije poro-

~ila ni bilo zavarovano s »speech and debate clause«. Razdelitev poro~ila v kongresu je bila

dovoljena, izven kongresa pa je sodi{~e odlo~ilo, da ni nujni del zakonodajnega procesa«.

V primeru Powell v. McCormak, 395 U.S. 486, 505 (1969)4 to`niku ni bilo dovoljeno

vlo`iti to`be na izdajo deklaratorne sodbe proti dolo~enim ~lanom prestavni{kega
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doma kongresa, ki so z glasovanjem zavrnili njegovo izklju~itev v neki preiskavi. Vr-

hovno sodi{~e je menilo, da je preiskava tako pomembna za izvr{evanje zakonodajne

funkcije, da je priznalo imuniteto ~lanom, ki so izglasovali poziv (subpoena) tretji stran-

ki (banka) k dostavitvi finan~nih poro~il to`e~e stranke. Vrhovno sodi{~e je zavzelo sta-

li{~e, da je bila preiskava v tem primeru pravilno izvr{evanje zakonodajne funkcije, po-

ziv (subpoena) pa legitimen del preiskave.

V zadevi Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S. 111 (1979)5, je Vrhovno sodi{~e odlo~alo o

razliki med preiskovalno funkcijo kongresa, torej njegov trud po ~im bolj{i informira-

nosti, ki bi pripomogla k bolj{emu odlo~anju in manj pomembni funkciji obve{~anja

javnosti o svojem delovanju. Glede zadnje je Vrhovno sodi{~e zavzelo stali{~e, da ni bis-

tveni del procesa odlo~anja.

III. ZAKLJU^EK

Poklicna imuniteta {~iti ameri{ke kongresnike pred odgovornostjo za dejanja, ki so

bistveni del zakonodajnega procesa, ne {~iti pa jih v primeru dajanja domnevno obre-

kljivih izjav izven zakonodajnega telesa. To velja tudi za neuradna poro~ila in izjave za

javnost. Izjave za javnost in druga sporo~ila so koristna in za`elena pri obve{~anju jav-

nosti in drugih ~lanov kongresa, vendar niso bistveni za proces odlo~anja v zakonodaj-

nem telesu niti niso sestavni del le-tega.

Iz prikazanih primerov lahko ugotovimo, da je poklicna imuniteta kongresnikov ve-

zana na njihovo delo v zakonodajnem telesu in na dejanja, ki so v zvezi z zakonodajnim

delovanjem. Vendar pa poklicna imuniteta ni povsem jasno opredeljena, zlasti pri opre-

delitvi kaj sodi v »zakonodajno delovanje«, zato tudi ni mogo~e vedno z gotovostjo na-

povedati, kako bodo sodi{~a ravnala v konkretnih zadevah.

VIRI:
1. Cerar M., Poslanska imuniteta, Pravna praksa, Gospodarski vestnik d.d. Ljubljana, 15.4.1993

2. Immunity for Members of Congress, Memorandum, December 7, 1997 Congressional Research Service,

Library of Congress, Washington D.C.

3. http://www.access.gpo.gov/congress/senate/constitution/index.html
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Preiskovalne parlamentarne komisije in

obve{~anje javnosti*

Geslo: Parlament; Preiskovalna komisija; Pravica do obve{~enosti

I. UVOD

V raziskovalnem sektorju smo o preiskovalnih parlamentarnih komisijah `e pisali:

»Primerjalni pregled pravne ureditve in prakse preiskovalnih komisij v dr`avah ~lanicah

Evropske unije s poudarkom na nem{ki ureditvi.«1

Tokrat smo oblikovali primerjalni pregled, ki se nana{a na delo preiskovalnih komisij

in njihov odnos do javnosti. Osnovno vpra{anje je ali so oziroma, v kak{nih primerih so

seje preiskovalnih komisij javne, zaprte ali delno zaprte za javnost. S tega vidika smo v

nekaterih primerih navedli tudi vlogo pri~. Poznamo namre~ ureditve, kjer se lahko seja

preiskovalne komisije ali del seje zapre za javnost na `eljo pri~e (zaradi verodostojnosti

pri~anja ali drugih razlogov).

Uvodnim izhodi{~em sledi nekaj splo{nih podatkov o parlamentarni preiskavi s pou-

darkom na na{i normativni ureditvi in primerjalni pregled o odnosu med javnostmi in

preiskovalno komisijo v dr`avah ~lanicah Evropske unije.

II. SPLO[NO O PARLAMENTARNI PREISKAVI

Parlamentarna preiskava v zadevah javnega pomena se opravi, da se ugotovi in oceni

dejansko stanje, ki je lahko podlaga za odlo~anje dr`avnega zbora o politi~ni odgovor-

nosti nosilcev javnih funkcij, za spremembo zakonodaje na dolo~enem podro~ju in za

druge odlo~itve dr`avnega zbora iz njegove ustavne pristojnosti.2

Parlamentarna preiskava pomeni uresni~evanje ene izmed funkcij {ir{ega dru`bene-

ga nadzora. Cilj parlamentarne preiskave je raziskati nepravilnosti (kr{itve, nedopustno
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ravnanje, zloraba pooblastil ali javnih funkcij ipd.), ki imajo pomen za splo{ni interes.

Gre za ugotavljanje kr{itev ustave, zakonov, drugih predpisov povzro~enih s strani no-

silcev javnih funkcij ali javnih pooblastil. V parlamentarni preiskavi se o zadevah javne-

ga pomena ugotovi in oceni dejansko stanje s politi~nega vidika. V okvir parlamentarne

preiskave namre~ ne sodijo zadeve, ki so v pristojnosti sodi{~.3 (Kau~i~, 1995)

Normativna ureditev

Institut parlamentarne preiskave pri nas je bil uveden z Ustavo Republike Slovenije

(Ur. l. RS {t. 33/91), ki v 93. ~lenu dolo~a, da dr`avni zbor lahko odredi preiskavo o za-

devah javnega pomena. To mora storiti na zahtevo tretjine poslancev ali na zahtevo

dr`avnega sveta. Zato tudi imenuje komisijo, ki ima v zadevah poizvedovanja in

preu~evanja smiselno enaka pooblastila kakor pravosodni organ.

Namen, vsebino preiskave, temeljna na~ela organiziranja in izvedbe preiskave, po-

lo`aj udele`encev v postopku, pooblastila preiskovalne komisije, razmerja preiskoval-

ne komisije do sodi{~ in drugih dr`avnih organov, varovanje tajnosti in sankcije za ovi-

ranje preiskave ureja zakon o parlamentarni preiskavi (Ur. l. RS {t. 63/93). Poslovnik o

parlamentarni preiskavi (Ur. l. RS {t. 63/93), pa ureja vpra{anja v zvezi z uvedbo in iz-

vedbo parlamentarne preiskave. Nekatera dolo~ila, ki se nana{ajo na parlamentarno

preiskavo vsebuje tudi poslovnik Dr`avnega zbora Republike Slovenije (Ur. l. RS 40/93,

80/94, 3/95, 28/96, 26/97)

Javnost parlamentarnih preiskovalnih komisij4

Poslovnik dr`avnega zbora v 162. ~lenu dolo~a, da so seje delovnih teles (kamor sodi-

jo tudi preiskovalne komisije) praviloma odprte za javnost. Delovno telo lahko z dvo-

tretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov sklene (na zaprti seji), da se seja ali del seje zapre za

javnost. Po koncu seje, zaprte za javnost lahko predsednik delovnega telesa informira

javnost o tej seji.

Poslovnik o parlamentarni preiskavi dolo~a, katere postopke opravlja preiskovalna

komisija na za javnost odprtih ali zaprtih sejah. Dolo~a tudi ravnanje, odnos preiskoval-
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Kau~i~, 1995
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Dr`avni zbor Republike Slovenije, 13.12.1999.



ne komisije do javnosti v posameznih postopkih preiskave in obveznosti preiskovalne

komisije o obve{~anju javnosti.

Postopek parlamentarne preiskave obsega:

• pripravljalna preiskovalna dejanja, ~e so potrebna za pripravo ali dopolnitev dokaz-

nega sklepa,

• oblikovanje in sprejem dokaznega sklepa,

• izvajanje dokazov,

• posvetovanje in sklepanje o ugotovitvah preiskave,

• izdelavo in sprejem poro~ila za dr`avni zbor.

Pripravljalna preiskovalna dejanja

Preiskovalna komisija mora opraviti pripravljalna preiskovalna dejanja, obvestiti jav-

nost o opravljenih pripravljalnih preiskovalnih dejanjih, postaviti vpra{anja dr`avnim

organom v zvezi s parlamentarno preiskavo ter sprejeti in izvesti dokaze, ~e to zahteva

najmanj tretjina ~lanov preiskovalne komisije.

Pripravljalna preiskovalna dejanja se opravijo brez navzo~nosti javnosti. Preiskovalna

komisija lahko sklene, da se o opravljenih preiskovalnih dejanjih obvesti javnost.5

Oblikovanje in sprejem dokaznega sklepa

V dokaznem sklepu, ki ga preiskovalna komisija sprejme pred za~etkom dokazova-

nja, dolo~i na~in izvedbe parlamentarne preiskave in dokazila. V dokaznem sklepu se

praviloma dolo~ijo tudi preiskovanci6.

Preiskovalna komisija lahko dokazni sklep, kadarkoli spremeni ali dopolni. Pri do-

kaznem sklepu je preiskovalna komisija vezana na sklep dr`avnega zbora o uvedbi par-

lamentarne preiskave.7
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uradni pe~at in podpis predsednika preiskovalne komisije.

7 6. ~len zakona o parlamentarni preiskavi



Izvajanje dokazov

Dokazi se izvajajo na seji, ki je odprta za javnost.

Magnetofonsko in slikovno snemanje ter prena{anje seje je dovoljeno, ~e komisija ne

sklene druga~e.

Dokazi, ki so ozna~eni kot zaupni, se izvajajo na seji brez navzo~nosti javnosti.

Preiskovalna komisija sme pri izvajanju dokazov izklju~iti javnost v celoti ali pri posa-

meznih dokazilih, ~e to narekuje utemeljen interes posameznika ali ~e preiskovanec ali

pri~a8 v navzo~nosti javnosti no~e izpovedovati ali ~e okoli{~ine ka`ejo, da v navzo~no-

sti javnosti ne bo govoril resnice. O izklju~itvi javnosti iz teh razlogov, preiskovalna ko-

misija odlo~i z ve~ino opredeljenih glasov navzo~ih ~lanov.

Preiskovalna komisija sme razen v primerih iz prej{njega odstavka pri izvajanju doka-

zov izklju~iti javnost, ~e to narekuje javni interes. Odlo~itev o tem sprejme z dvotretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov.

O izklju~itvi javnosti odlo~a preiskovalna komisija na seji brez navzo~nosti javnosti.

^e je sprejet sklep o popolni ali delni izklju~itvi javnosti, mora biti tak sklep objavljen na

seji, ki je odprta za javnost.9

Posvetovanje in sklepanje o ugotovitvah preiskave

Posvetovanja preiskovalne komisije se opravijo na seji brez navzo~nosti javnosti.

O sejah preiskovalne komisije se vodi zapisnik in dobesedni zapis (magnetogram).

Zapisnik vsebuje: kraj in ~as seje, imena in priimke predsednika oziroma namestnika

predsednika in navzo~ih ~lanov preiskovalne komisije, imena in priimke drugih oseb,

ki sodelujejo na seji, podatek, ali je bila seja odprta ali zaprta za javnost, ter osnovne po-

datke o poteku dokazovanja. Sestavni del zapisnika je dobesedni zapis (magnetogram)

seje.

Za obravnavanje in za zapisnik o izvajanju dokazov, ki so ozna~eni kot zaupni, veljajo

ustrezni predpisi o varovanju tajnosti in akti dr`avnega zbora o ravnanju z zaupnimi

gradivi.
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la{~enca in da je pravni poobla{~enec lahko navzo~ pri njenem zasli{anju.

9 15. In 16. ~lenu poslovnika o parlamentarni preiskavi



Dokler parlamentarna preiskava ni kon~ana, se sme zapisnike sej preiskovalne komi-

sije dati le sodi{~em in drugim dr`avnim organom kadar imajo ti na podlagi zakona pra-

vico zahtevati izro~itev listin na vpogled.

Na seji, ki je odprta za javnost, se ne preberejo zapisniki in spisi, niti se ne sporo~i nji-

hova bistvena vsebina, ~e vsebujejo podatke, za katere preiskovalna komisija ugotovi,

da so podani pogoji za izklju~itev javnosti.

Pred koncem posvetovanj sme biti javnost obve{~ena o poteku seje, ki je zaprta za

javnost, samo, ~e je tako sklenila preiskovalna komisija, in le v obsegu, ki ga je dolo~i-

la.10

III. JAVNOST SEJ PREISKOVALNIH KOMISIJ V DR@AVAH
^LANICAH EVROPSKE UNIJE - PRIMERJALNI PREGLED11

Avstrija

Ob zaklju~ku preiskave se oblikuje kon~no poro~ilo o ugotovitvah preiskave. Prei-

skovalna komisija lahko oblikuje politi~ne ocene in priporo~ila. Poro~ilo obravnava

parlament in je nato objavljeno.

Pravila glede javnosti se nana{ajo le na seje, kjer se izvajajo dokazi. ^e preiskovalna

komisija tako odlo~i, so predstavniki medijev lahko prisotni med zasli{anjem pri~ in iz-

vedencev. Prepovedano pa je snemanje, fotografiranje, televizijski in radijski prenosi.

Belgija

V Belgiji ne poznajo posebnih predpisov, ki bi urejali razmerja med preiskovalnimi

komisijami in mediji. Ko ima preiskovalna komisija javno sejo, so novinarji lahko prisot-

ni tako kot pri drugih javnih sejah delovnih teles. Akreditirani novinarji, radio in televi-

zija ter fotografi so lahko prisotni na javnih sejah brez vnaprej{njega pooblastila in sedi-

jo na za njih rezerviranih sede`ih.

Iz organizacijskih in administrativnih razlogov radijske in televizijske postaje vnaprej

najavijo, da nameravajo spremljati sejo. O tem je obve{~en tudi predsednik komisije.
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Televizijskim in radijskim ekipam ter fotografom ni dovoljen vstop v prostor rezervi-

ran za ~lane, razen na za~etku seje in {e to ne brez dovoljenja predsednika. Med svojim

delom se obi~ajno zadr`ujejo v galeriji za novinarje. Predsednik preiskovalne komisije

ali druge komisije, lahko odstopi od obi~ajne prakse in prepove filmsko snemanje.

Ob zaklju~ku dela komisije se ponavadi skli~e tiskovno konferenco.

Novej{e izku{nje dajejo ve~ji poudarek zaupnosti v primerih, ko seje preiskovalne

komisije niso javne, {e posebej pri ob~utljivih temah npr. izvajanje dokazov za zaprtimi

vrati.

Preden preiskovalna komisija za~ne z delom sprejme poslovnik, kjer dolo~i pogoje in

na~in dela.

Danska

Po parlamentarnem poslovniku javnost na splo{no nima dostopa na seje preiskoval-

nih komisij. Ko parlament ustanovi preiskovalno komisijo odlo~i ali bo javnost lahko

navzo~a na seji ali ne. Parlament lahko dovoli obiskovalcem dostop na seje »ad hoc«

preiskovalnih komisij. Tak{en primer je poznan iz leta 1994, toda fotografiranje ali

zvo~no snemanje ni bilo dovoljeno.

Pri delu stalnih komisij javnost nima dostopa. Po zaklju~ku seje komisije podajo krat-

ko izjavo o delu.

Finska

Finski parlament nima preiskovalnih komisij v klasi~nem pomenu besede. Kljub

temu imajo redne komisije dolo~ene omejene pristojnosti s pomo~jo katerih lahko od

vlade zahtevajo, da jim izro~i dokumente, ki jih rabijo za svoje delo.

Francija

Na~elo iz leta 1958 uvaja princip javnih zasli{anj komisije, vendar dopu{~a mo`nost,

da so zasli{anja tajna, ~e komisija tako odlo~i.

Ta uredba je bila dopolnjena leta 1991. Vodilno na~elo je, da komisije lahko objavljajo

njihova zasli{anja. V praksi to pomeni, da se komisije odlo~ijo ali bodo zasli{anja odprta

za javnost kakor tudi za tisk in televizijo. Jasno pa je, da so samo zasli{anja tista, ki so od-

prta za javnost ne pa druge seje komisij, ki so podvr`ene na~elu zaupnosti.
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Ko je bila enkrat sprejeta odlo~itev o objavi zasli{anj, so vse relevantne informacije

(datumi, imena zasli{anih oseb) objavljene v obliki uveljavljenih sporo~il za javnost

(uradni list).

Zapisnik ponavadi vsebuje trajanje zasedanja seje, dobesedne povzetke in imena

govornikov.

Kljub temu, da se od reforme leta 1998 na~elo odprtosti za javnost ve~inoma spo{tuje,

se je dolo~eno {tevilo naknadno ustanovljenih komisij odlo~ilo za druga~no obliko

zaupnosti. Ena izmed mo`nih re{itev je popolna tajnost (za zaprtimi vrati). V tem prime-

ru gre za popolno varovanje informacij o zasedanju in delu komisije. [e ve~, osebam za-

sli{anim pred komisijo je zagotovljena anonimnost izjav podanih pri zasli{anju. Nekate-

re komisije pa so se odlo~ile za srednjo pot med »odprtostjo« in na~inom »zaprtih vrat.«

^e upo{teva na~elo tajnosti, se komisija tekom postopka lahko odlo~i, da objavi ali za-

dr`i objavo imen zasli{anih oseb in datum njihovih zasli{anj.

Gr~ija

Ugotovitve komisije obravnava parlament. Na dnevni red so uvr{~ene na predlog pe-

tine poslancev. Odnosi med preiskovalnimi komisijami in mediji niso urejeni na formal-

ni ravni. Komisije delujejo tajno, le ugotovitve, ki so predmet razprave v parlamentu so

razdeljene medijem.

Irska

Tisk je vnaprej obve{~en o zasedanju komisij. Novinarji lahko naslavljajo vpra{anja o

delu preiskovalnih komisij na parlamentarno slu`bo za odnose z javnostmi. Zasedanja

komisij so na splo{no javna. Predstavniki tiska so lahko navzo~i. Vendar pa se komisija

lahko odlo~i za zaprto sejo. Potem, ko je kon~no poro~ilo obravnaval parlament je obi-

~ajno dostopno javnosti.

Italija

Od pri~ se na zasli{anju ne pri~akuje, da bodo podale izjavo pod prisego, ~eprav so

pou~ene o kazenskih sankcijah v primeru la`nega pri~anja (od dve do {est let zapora).

»Sodelavci« preiskovalne komisije morajo prise~i, da bodo spo{tovali tajnost dela ko-

misije. Splo{no sprejeto je, da sodna oblast nima pravice vme{avanja v t.i. formalno

zaupnost preiskovalne komisije.
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Komisija zaklju~i preiskavo z ve~ resolucijami, ki so objavljene v uradnem listu

republike.

Luksemburg

Seje na katerih se zasli{ijo pri~e in izvedenci so javne, ~e komisija ne odlo~i druga~e.

Vsak poslanec se lahko udele`i seje preiskovalne komisije vendar nima pravice ude-

le`be pri razpravi.

Ob koncu seje preiskovalne komisije obi~ajno dajo izjavo za tisk, ki ponavadi vsebuje

le poro~ilo o poteku dela ne pa vsebino pri~anj. Izjave za tisk oblikuje preiskovalna ko-

misija ali njen predsednik in so objavljene {ele po odobritvi predsednika parlamenta.

Nem~ija

Preiskovalna komisija izdela kon~no poro~ilo, ki zajema ugotovitve preiskave in ga

predlo`i plenumu. Poro~ilo lahko vsebuje tudi politi~ne ocene in priporo~ila. Vsebuje

tudi nasprotna mnenja ~lanov preiskovalne komisije. Parlament razpravlja o kon~nem

poro~ilu in sprejme formalno resolucijo z namenom, da zaklju~i preiskovalni postopek.

Dokaze se mora sprejemati javno, mediji ne smejo biti izklju~eni. Ko komisija pri~ne z

delom je prepovedano fotografiranje, filmsko in tonsko snemanje. V primeru, da je del

dokaznega gradiva zaupne narave, se javnost lahko izklju~i. Razprave znotraj preisko-

valne komisije, kjer se dokazi ne sprejemajo obi~ajno niso javne.

Zakon o preiskovalnem odboru zveznega nem{kega parlamenta (01.01.1991) v 11.

~lenu dolo~a primere, ko preiskovalni odbor lahko izklju~i javnost:

• ~e obravnava okoli{~ine iz zasebnosti pri~e, kjer bi bili z javno obravnavo prizadeti

prevladujo~i interesi, ki jih je treba za{~ititi;

• ~e se obravnava zasebna tajnost in bi pri~a ali izvedenec storila kaznivo dejanje zara-

di nepoobla{~enega razkritja;

• ~e se obravnava poslovna, tehni~na, izumiteljska ali dav~na tajnost, kjer bi bili z jav-

no obravnavo prizadeti prevladujo~i interesi, ki jih je treba za{~ititi;

• ~e temu nasprotujejo posebni razlogi blaginje zveze ali posamezne de`ele, zlasti ~e

se je bati, da bi to {kodovalo varnosti nem{ke dr`ave ali njenim odnosom z drugimi

dr`avami.

Izklju~itev ali delno izklju~itev javnosti smejo zahtevati prisotni ~lani preiskovalnega

odbora, ~lani zveznega sveta ali zvezne vlade ali njihovi poobla{~enci in pri~e, izveden-
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ci in druge osebe, ki posredujejo informacije. O izklju~itvi ali delni izklju~itvi odlo~i

preiskovalni odbor.

Nizozemska

^e se to od nje zahteva, preiskovalna komisija oblikuje kon~no poro~ilo, ki ga obrav-

nava parlament. Ugotovitve komisije postanejo javne in lahko predstavljajo instrument

znatne politi~ne mo~i. Tako imajo pomemben vpliv na prihodnje politi~no in zakono-

dajno delo parlamenta. ^e komisija ne odlo~i druga~e so dosjeji, ki se nana{ajo na prei-

skavo prav tako javni.

Portugalska

Seje in preiskovalna dejanja, ki jih opravljajo preiskovalne komisije so javne kadar tako

odlo~i sama komisija, ali kadar tako dolo~a zakon. To velja tudi za pripravljalne sestanke

komisije, kjer se odlo~a o sestavi komisije in izvolitvi njenih ~lanov, o sprejemanju njene-

ga poslovnika in kjer so predstavljeni cilji dolo~ene preiskovalne komisije. Javni so tudi

zaklju~ni sestanki, kjer se razpravlja in glasuje o kon~nem poro~ilu ali predlogu poro~ila.

Zasli{anja na preiskovalni komisiji so javna tudi takrat, kadar osebe, ki pri~ajo pred komi-

sijo tako `elijo. Odprta narava zasedanj preiskovalne komisije, pa ne sme posegati in

ogro`ati ciljev preiskave ali u~inkovitosti postopka v procesu preiskave.

Samo predsednik preiskovalne komisije sme po posvetovanju z drugimi ~lani objaviti

poro~ilo o zadevah, ki se nana{ajo na preiskavo.

Dokumenti, ki jih sprejme preiskovalna komisija in katerikoli drugi dokumenti, ki so

v posesti preiskovalne komisije, smejo biti dani na vpogled potem, ko je sprejeto

kon~no poro~ilo. Vendar ti dokumenti niso javni, ~e se nana{ajo na zadeve, ki so pred-

met uradne sli sodne tajnosti ali morajo ostati tajne, da bi se zavarovala zasebnost posa-

meznika, ki je sodeloval v preiskavi. To pa ne velja za osebo, ki je dala dovoljenje, da se

dolo~ene stvari lahko objavijo.

Zapisnik o dokazih predstavljenih pred preiskovalno komisijo ne more biti na vpo-

gled ali natisnjen preden v to ne privolijo avtorji zapisnika in skup{~ina na plenarnem

zasedanju.

[panija

[tiriin{estdeseti ~len poslovnika {panskega kongresa dolo~a, da seje delovnih teles

na~eloma niso javne. Kljub temu se akreditirani predstavniki medijev sej lahko udele`i-
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jo razen, ~e potekajo za zaprtimi vrati. Komisija dela za zaprtimi vrati, ~e se tako odlo~i.

Nekatere seje so vseeno stalno zaprte za javnost, na primer tiste na katerih se oblikujejo

delovni na~rti. Informacije in dokumenti sprejeti na preiskovalni komisiji veljajo za

zaupne, ~e komisija tako odlo~i oziroma ~e tako dolo~a zakon. Na splo{no pa zasli{anja

na komisiji ne potekajo za zaprtimi vrati, razen v primerih ko so zadeve ozna~ene kot

zaupne ali tajne v skladu z veljavno zakonodajo ali so predmet pravnih postopkov, ki so

ozna~eni kot tajni.

V Senatu so seje komisij, ki se nana{ajo na osebne afere senatorjev zaprte za javnost.

Tudi ko ne gre za osebne interese senatorjev se komisije lahko sestanejo za zaprtimi

vrati, ~e tako odlo~i absolutna ve~ina njihovih ~lanov.

[vedska

Zakon o svobodi tiska dolo~a, da ima vsak {vedski dr`avljan prost dostop do uradnih

dokumentov. Ta pravica pa je lahko omejena, ~e dokumenti vsebujejo informacije, ki se

nana{ajo na nacionalno varnost, zunanjo politiko, kazensko preiskavo in zasebnost. Te

izjeme morajo biti zakonsko dolo~ene. Zaupnost po tem zakonu ne sme ovirati dostavo

informacij preiskovalni komisiji. Komisija, ki prejme zaupne informacije se mora pri nji-

hovi uporabi dr`ati tega zakona.

Osebe pred preiskovalnimi komisijami pri~ajo prostovoljno, ker ni ukrepov s kateri-

mi bi jih lahko v to prisilili. Pri~anja niso dana pod prisego, zato ni imunitete.

Velika Britanija

Parlamentarna preiskovalna komisija sestavi poro~ilo za katerikoli dom britanskega

parlamenta. V poro~ilu izpostavi mnenja, ugotovitve in priporo~ila ve~ine ~lanov prei-

skovalne komisije. V zgornjem domu kon~no poro~ilo ne vsebuje razli~nih pogledov

posameznih ~lanov preiskovalne komisije. Preiskava je kon~ana, ko je kon~no poro~ilo

predstavljeno v parlamentu. V parlamentu ni obvezna razprava o ugotovitvah preisko-

valne komisije, vendar v praksi vlada pisno odgovori na navedbe v poro~ilu in potem je

ta odgovor predmet razprave v parlamentu.

Glede stikov z novinarji ni natan~no dolo~enih pravil. Obstajajo dogovori med posa-

meznimi odbori in novinarji.

Preiskovalne komisije izdajajo o svojem delu obvestila za medije, objavljajo predmet

novih preiskav, sprejemajo pisne predloge in sporo~ajo datume zasli{anj in izdaje poro-

~ila.
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Ustna zasli{anja pri~ so obi~ajno javna. Dovoljen je tudi radijski ali televizijski prenos.

Preiskovalna komisija pa lahko odlo~i, da bo dolo~ene dokaze izvedla na zaprti seji.

Preiskovalna komisija tudi odlo~a na zaprti seji. V praksi je predstavnikom tiska in zain-

teresiranim ministrstvom dovoljen dostop do kopij poro~ila 48 ur pred izdajo. Uradno

izdajo poro~ila preiskovalne komisije ponavadi spremlja tiskovna konferenca.

IV. ZAKLJU^EK

Iz primerjalnega pregleda je mogo~e razbrati, da so razmerja med preiskovalnimi ko-

misijami in mediji urejena predvsem v poslovnikih parlamentov oziroma v poslovnikih

preiskovalnih komisij.

V ve~ini dr`av ~lanic Evropske unije preiskovalne komisije same odlo~ijo ali bo jav-

nost na seji lahko navzo~a ali ne oziroma v katerih primerih (npr. Danska, Francija, Ir-

ska, Luksemburg, Portugalska). V Avstriji in na Danskem je na zasedanjih preiskovalnih

komisij prepovedano snemanje in fotografiranje. Obi~ajno se po zaklju~ku seje prei-

skovalne komisije skli~e tiskovna konferenca, kjer se poda kraj{e poro~ilo o delu komi-

sije (npr. Belgija, Danska, Gr~ija…).

Po zaklju~enem delu preiskovalne komisije, pa se oblikuje kon~no poro~ilo, ki je pra-

viloma dostopno javnosti. Poro~ilo vsebuje klju~ne ugotovitve in ocene o obravnavnih

zadevah. ^eprav poro~ilo nima pravnega u~inka ima dolo~eno politi~no te`o. To pa

zato, ker zaklju~na poro~ila postanejo javna, kar posledi~no predstavlja politi~ni pritisk

na parlament, da za~ne ukrepati. Zato so se preiskovalne komisije uveljavile kot instru-

menti u~inkovite parlamentarne kontrole.
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Parlamentarni nadzor nad oboro`enimi silami*

Geslo: Parlamentarni nadzor; Oboro`ene sile

1. Uvod

Naro~nik naloge je `elel, da se opravi raziskava o vlogi in pristojnosti parlamentarnih

odborov za obrambo pri nabavi voja{ke opreme in nakupih oro`ja. Raziskava naj bi za-

jela dr`ave Evropske unije z dalj{o parlamentarno tradicijo, kot so npr. Nem~ija, Italija,

Francija, Belgija, Nizozemska, ipd.

Zaradi posebnosti teme, za katero nismo na{li strokovne literature, smo se odlo~ili za

metodo neposredne poizvedbe v parlamentih navedenih dr`avah. Poleg predlaganih

dr`av, smo `eleli vklju~iti {e Avstrijo, Zdru`eno kraljestvo, [vedsko in Francijo.

Poizvedba je bila sestavljena tako, da bi se dobilo nekoliko {ir{i vpogled na vlogo od-

borov za obrambo in se zato ni omejila zgolj na vlogo odbora za obrambo pri nabavi

oro`ja ampak na celotno podro~je pristojnosti in vlogo teh odborov. Poznavanje pri-

stojnosti odborov za obrambo je namre~ koristno in potrebno za odgovor na osnovno

vpra{anje. Parlamente navedenih dr`av smo zaprosili za naslednje podatke:

• pravno osnovo, ki definira vlogo in pristojnosti odbora za obrambo,

• kako je definirana vloga in prisojnost odbora za obrambo (~e je definirana) na po-

dro~ju nabave voja{ke opreme in oro`ja,

• kak{na je vloga odbora za obrambo na podro~ju nabave voja{ke opreme in oro`ja v

praksi.

Na na{o poizvedbo smo dobili odgovore od parlamentov naslednjih dr`av: Nizozem-

ske, Avstrije, Nem~ije, Zdru`enega kraljestva, Belgije in Francije. Nekateri od teh parla-

mentov so nam poslali tudi dodatne informacije o delu odborov za obrambo, ki smo jih

ve~inoma vklju~ili v primerjalni pregled. V nadaljevanju navajamo podatke po dr`avah

v zaporedju prejetih odgovorov.
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2. Pregled po dr`avah

Nizozemska

V obeh domovih Nizozemskega parlamenta (Eerste Kamer in Tweede Kamer) je vlo-

ga in pristojnost odbora za obrambo enaka vlogi in pristojnosti drugih stalnih delovnih

teles parlamenta in je definirana v poslovniku obeh domov.

Na podro~ju nakupa voja{ke opreme in oro`ja odbora za obrambo obeh

domov nimata nobenih pristojnosti. Minister za obrambo je odgovoren za celotno

svoje delovanje obema domovoma in obema odboroma za obrambo. Preden se odlo~i

o nakupu voja{ke opreme in oro`ja se lahko posvetuje z odboroma. Vendar to posveto-

vanje ni obvezno. Odlo~itev o nakupu je v rokah ministra za obrambo, ki je zanjo tudi

v celoti odgovoren.

Zdru`eno kraljestvo

Pristojnosti odbora za obrambo so dolo~ene v poslovniku spodnjega doma (House of

Commons). Odbor za obrambo ima zaprte posvetovalne seje, na katerih odlo~a o smeri

svojega delovanja. Ustna pri~evanja na odboru so obi~ajno javna in se pogosto tudi pre-

na{ajo po televiziji. Pri~anje pa je lahko tudi zaprto za javnost, ~e so teme, o katerih se

razpravlja, zaupne ali ob~utljive narave. Odbor se sam odlo~i ali bo seja javna ali zaprta

za javnost, vendar velja, da posvetovalna seja ne more biti javna. Odbor se odlo~a o

temi svojih preiskav znotraj {irokega podro~ja nadzora ministrstva za obrambo. Odbor

lahko zahteva odgovore pri~ in pridobitev dokazov. Minister ali ~lan parlamenta, ki

ugovarja temu pri~anju, je lahko pozvan samo po sklepu parlamenta. Tujci so k pred-

lo`itvi dokazov lahko povabljeni, ne morejo pa biti pozvani. Odbor lahko pridobiva do-

kaze tudi od ministrov tujih vlad.1

Odbor za obrambo ima naslednje pristojnosti: »da preiskuje izdatke administracije in

politiko ministrstva za obrambo in povezanih javnih teles«. Med drugim lahko pozove

na pri~anje, zahteva gradiva in zapise, zaseda zunaj parlamenta, kjerkoli v dr`avi ali tuji-

ni, in poro~a parlamentu, kadar se odlo~i za to. Odbor nima nobenih specifi~nih

pristojnosti na podro~ju nabave voja{ke opreme in oro`ja, vendar preisko-

vanje nabav predstavlja znaten del dela odbora.
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Odbor nima formalne vloge pri oblikovanju ali odobritvi obrambnega prora~una.

Vendar zasli{uje ministre in uradnike glede prora~unskih vpra{anj in poro~a parlamen-

tu o svojih odkritjih.

Med odborom za obrambo in ministrstvom za obrambo obstaja redna izmenjava in-

formacij. Odbor pogosto zahteva pisna gradiva glede predmeta poizvedbe in ministri

(tudi iz drugih ministrstev) se redno pojavljajo kot pri~e, bolj na podlagi navade in prak-

se, kot obveznega pravila. Pred odborom redno pri~ajo tudi vi{ji dr`avni uradniki in vo-

ja{ke osebe. Priporo~ila za delo iz poro~ila odbora so naslovljena na vlado, ~eprav to

obi~ajno pomeni ministrstvo za obrambo. Vlada mora odgovoriti (v 60 dneh) na pripo-

ro~ila odbora in tak{en odgovor v osnutku pripravi ministrstvo za obrambo. Odbor

nima formalne vloge v zakonodajnem procesu, lahko pa se odlo~i, da pregleduje osnut-

ke pravnih aktov. Vsakih pet let odbor v ta namen pregleda tudi zakon o oboro`enih

silah.

Odbor nima formalnih pristojnosti za spremembo prora~una ali dopolnitev zakono-

daje. Stopnja vpliva odbora preko nadzora ministrstva pa je v glavnem subjektivna oce-

na. Odbor dela letna poro~ila o svojem delu, ki so dostopna tudi javnosti.2

Avstrija

Pristojnosti odbora za obrambo so dolo~ene v poslovniku obeh domov parlamenta

(Nationalrat, Bundesrat). Osnovna funkcija obeh parlamentarnih odborov je predhod-

na obravnava parlamentarnih zadev. Odbor za obrambo nima nobenega nepo-

srednega vpliva na nakup voja{ke opreme in oro`ja.

Vendar je temu potrebno dodati dejstvo, da obstaja poseben organ, ki se imenuje

Obrambni svet (Landesverteidigungsrat), ki ga ne sestavljajo samo pristojni ~lani zvez-

ne vlade, ampak tudi predstavniki poslanskih skupin. Ena od nalog tega organa je tudi

ta, da predhodno obravnava bolj pomembne nakupe voja{ke opreme in

oro`ja. Pravna podlaga za delo tega sveta je 5. poglavje zakona o obrambi (Wehrge-

setz 1990) ter poslovnik tega sveta.

Ob tem je potrebno dodati, da se instrumenti parlamentarnega nadzora, kot so inter-

pelacije, pogosto uporabljajo za nabavo oro`ja in voja{ke opreme. Leta 1995 je Nationa-

lrat zaprosil ra~unsko sodi{~e za posebno revizijo vseh nakupov v okviru ministrstva za

obrambo od leta 1987 do 1995. Rezultate posebne revizije je ra~unsko sodi{~e posredo-

valo Nationalratu v obliki {tirih poro~il.
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Nem~ija

Odbori v Nem~iji in tako tudi odbor za obrambo pripravljajo odlo~itve, ki so kasneje

sprejete na plenarni seji Bundestaga. Odbori imajo pomembno vlogo pri nadzoru zvez-

ne vlade. Po pravilu vsak odbor parlamenta odgovarja pristojnosti enega ministrstva,

odbor za obrambo podro~ju ministrstva za obrambo ter njegovih podrejenih agencij, to

so oboro`ene sile in obrambna administracija. Obveznost ustanovitve odbora za

obrambo in drugega parlamentarnega instituta s podro~ja oboro`enih sil – Wehrbeauf-

tragten des Bundestag (»parlamentarnega poobla{~enca za oboro`ene sile«)3 je sestavni

del nem{ke ustave.

Odbor za obrambo4 pa se ne ukvarja le z vojsko ali oboro`enimi silami, temve~ tudi z

varnostno politiko na splo{no. Rezultat tega je dolo~eno prekrivanje pristojnosti z od-

borom za zunanje zadeve, kar pomeni obveznost njunega tesnega sodelovanja. To po-

meni, da imata v posebnih primerih oba odbora skupne seje.

Odbor za obrambo ima v primerjavi z drugimi odbori v nem{kem parlamentu poseb-

no vlogo. Te posebnosti se ka`ejo v naslednjem:

1. je eden od odborov, ki jih mora obvezno imeti nem{ki parlament, na podlagi prvega

odstavka 45. a ~lena nem{ke ustave,

2. poleg odbora za mednarodne odnose je edini tako imenovani »zaprti odbor« (odbor

z imenovanimi ~lani in njihovimi namestniki); vodje parlamentarnih skupin in pred-

sednik parlamenta imajo pravico udele`be na sejah. Na sejah odbora so (lahko) nav-
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Sestava odra`a relativno velikost parlamentarnih skupin. Predsednik Helmut Wieczorek je iz SDS, podpredsed-

nik Thomas Kossendey pa iz CDU/CSU. Seje odbora za obrambo so redno v sredo v tednih, ko je zasedanje in ve-

~inoma trajajo ves dan. V 13 volilnem obdobju (1994-98) so bile 104 seje. Odbor je obravnaval zakone iz svoje

pristojnosti in druge zadeve (vklju~no resolucije), ki so se nana{ale na plenarno sejo.



zo~i tudi poobla{~eni predstavniki zveznega ministrstva za obrambo, drugi ministri

(v posebnih primerih) in predstavniki de`elnih vlad,

3. je edini preiskovalni odbor (2. odstavek 45.a ~lena ustave). V primeru vseh ostalih

odborov je za to potrebna odlo~itev parlamenta. Poudariti je potrebno, da je parla-

mentarna preiskava eden od najbolj u~inkovitih instrumentov za natan~no preiska-

vo dela vlade. Pravila kazenskega postopka se smiselno uporabljajo pri zasli{anju in

pri~evanju preiskovalnega odbora. Tako ima tak{en odbor podobne pravice kot jav-

ni to`ilec.

Mo~an polo`aj odbora za obrambo je rezultat dejstva, da so v Nem~iji oboro`ene sile

zelo tesno integrirane v sistem parlamentarne demokracije.

Pomembna je letna obravnava osnutka prora~una zveznega ministrstva za obram-

bo in parlamentarnega poobla{~enca za oboro`ene sile. Odbor za obrambo da odboru,

ki je pristojen za prora~un svoje mnenje. V tej zvezi se lahko omenja tudi obravnava

ve~jih nakupnih projektov zveznega ministrstva za obrambo. Zvezno ministrstvo za

obrambo mora odboru predlo`iti vse nakupne projekte, ki so posebnega po-

mena iz varnostnega ali voja{kega vidika, kot tudi tiste nabavne projekte, ki

zahtevajo izdatke ve~je od 50 mio DEM, tako, da o njih odbor lahko presodi in

poda svoje mnenje.

Odbor za obrambo lahko v okviru nadzora vlade obravnava vpra{anja, ki spadajo v

njegovo podro~je, na podlagi lastne pobude, ne da bi o tem obve{~al Bundestag. V tem

se tudi razlikuje od drugih odborov, ki se v prvi vrsti osredoto~ajo na obravnavo predlo-

gov zakonov. Odbor za obrambo v glavnem obravnava gradiva, ki jih pripravi ministrs-

tvo za obrambo.5 Ugotovitve odbora za obrambo za zvezno vlado niso pravno obvezu-

jo~a, vendar imajo precej{en politi~en pomen.

Za u~inkovitej{e delo lahko odbor za obrambo na lastno pobudo ustanovi pododbo-

re in delovne skupine. V prej{njem mandatu je ustanovil pododbora za vpra{anje, ki so

se nana{ala na zvezno vojsko v novih zveznih de`elah, ker je imel za cilj zagotoviti us-

trezno parlamentarno podporo obrambni enotnosti dr`ave. Prav tako je bila oblikova-

na skupina poro~evalcev glede prihodnosti zra~ne obrambe, ki je to vpra{anje prou~ila

za odbor.
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Francija

Francoska ustava iz leta 1958 v 43. ~lenu dolo~a, da imata oba domova francoskega

parlamenta (Assemblée nationale in Senat) najve~ {est stalnih odborov (komisij). Sesta-

va in pristojnost obeh odborov za obrambo je dolo~ena s poslovnikom.

Tako 36. ~len poslovnika Assemblée nationale dolo~a, da so pristojnosti Odbora za

nacionalno obrambo in oboro`ene sile naslednje:

• »splo{na organizacija obrambe; politika sodelovanja in pomo~i na voja{kem po-

dro~ju; dolgoro~ni plani oboro`evanja; letalska industrija, vesoljska in oboro`e-

valna industrija; sestava voja{tva in skladi{~; splo{ne voja{ke zadeve; nacionalno

slu`enje voja{kega roka in zakonodaja glede nabornikov; voja{ko in civilno osebje

osebje v vojski; `andarmerija in voja{ko pravosodje«.

Poslovnik Assemblée nationale prav dolo~a, da je {tevilo poslancev v odboru za

obrambo omejeno na eno osmino vseh poslancev (najve~je mo`no {tevilo ~lanov je

73), ter tudi na~ine delovanja odbora.

Na podro~ju pridobivanja voja{ke opreme ima po poslovniku odbor za obrambo na-

slednje pristojnosti:

• odbor lahko organizira pri~evanja, ki jih `eli. Poleg pri~evanj ministra za obram-

bo in »{efa dr`ave«6 glede politike oboro`evanja in uporabe voja{kih sistemov, na

odboru redno poslu{ajo direktorja centralne administracije ministra za obrambo in

{e posebno splo{nega poobla{~enca za oboro`evanje, prav tako pa tudi predstavni-

ke zdru`enj biv{ih voja{kih oseb ali sindikata civilnega osebja, proizvajalce oro`ja,

letalstva in vesoljskih sredstev,

• ob pri~anju se odbor redno sestaja na sejah, ki so zaprte za javnost, le ta pa je lahko

prisotna na odprtih sejah, npr. pri pregledu prora~una. Odlo~itve odbora so sprejete

ob izklju~itvi javnosti. Rezultat glasovanja je objavljen po koncu vsake seje, prav

tako tudi povzetek sprejetih odlo~itev,

• v okviru nadzora dela vlade odbor lahko pripravi in objavi poro~ila, s katerimi infor-

mira Assemblée nationale o dolo~enih temah. Priprava informativnih poro~il je zau-

pana bodisi posameznemu poro~evalcu ali pa ve~im ~lanom odbora. Odbor se lah-

ko prav tako sestane neformalno v delovnih skupinah,

• poro~evalci se sre~ujejo tudi z glavnimi odgovornimi za obrambo dr`ave, obiskujejo

ustanove industrijskih proizvajalcev oro`ja in oboro`ene sile, ki so uporabljene bo-
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disi v Franciji, ali departmajih in prekomorskih ozemljih, lahko pa tudi v tuji dr`avi,

kjer delujejo francoske oboro`ene sile,

• kljub temu, da je za prora~un pristojen odbor za finance, odbor za obrambo daje

svoja mnenja (11 za prora~un leta 2000), glede kreditov v osnovnem finan~nem za-

konu, ki vplivajo na vojsko, kot celoto in lo~eno po rodovih (kopenska, zra~na, po-

morska, `andermarija) ali po razli~nih podro~jih (vesoljsko, nuklearno). Odbor prav

tako daje mnenje k spremembam prora~una med njegovim izvajanjem (popravki fi-

nan~nega zakona) ter na zaklju~ni ra~un prora~una ministrstva za obrambo (po po-

slovniku). Ta razli~na mnenja pripravlja ~lan odbora (poro~evalec), ki je dolo~en

vsako leto, kar mu omogo~a, da lahko sledi aktivnostim na svojem podro~ju skozi

vse leto,

• razprava o zakonu o programiranju nabave oboro`itve, ki se dela v pov-

pre~ju za {tiri ali pet let, pomeni prilo`nost za pomembno delo in plodno razpravo

po eni strani med parlamentom in vlado, po drugi strani pa med razli~nimi politi~ni-

mi strankami v parlamentu (znotraj odbora za obrambo),

• ko vlada vlo`i predlog zakona o programiranju nabave, je imenovan poro~evalec

(pogosto je to predsednik odbora za obrambo osebno) in se za~ne delo preu~evanja

predlaganega projekta. Preu~evanju sledi predlaganje sprememb na odboru, ki jih

kasneje sprejme {e parlament.

Delo francoskega odbora za obrambo v zadnjem ~asu

Vlada je predlo`ila pomembno koli~ino prora~unskih dokumentov, ki so potrebni za

informiranje poslancev in posebno natan~ne informacije o kreditih za voja{ko opremo

in njihovem u~inku na prora~un obrambnega ministrstva. Minister za obrambo je vsako

leto v poletnih mesecih odgovoril na ve~ sto vpra{anj, ki jih postavijo poro~evalci, glede

priprave prora~una. Veliko {tevilo vpra{anj je bilo postavljeno glede programa opreme

(njena cena, njen razvoj, njene perspektive). O informacijah, zbranih v ~asu zasli{anj in

prejetih mnenjih ali poro~ilih se razpravlja na sejah.

Odbor za obrambo je v preteklih letih objavil ve~je {tevilo poro~il s podro~ja nabave

voja{ke opreme ali glede velikih programov oboro`evanja; poro~ilo o takti~nih raketah

v decembru 1994, o sestavi vojne mornarice 1995, o restruktiranju voja{ke industrije v

maju 1996, ter o polo`aju in perspektivah francoske voja{ke industrije v septembru

1997. Enako poro~ilo, z dodatkom informacije o konfliktu na Kosovu, je pripravil tudi v

letu 1999. Odbor je postavil vpra{anja v zvezi z tehniko oboro`enih sil in o potrebnih

spremembah.
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Priprava bodo~ega zakona o voja{kem programiranju, ki bo nasledil program za ob-

dobje 1997-2000, bo omogo~ila analizo velikih voja{kih programov. Odbor za obrambo

pa bo vklju~en v pripravo vladnega projekta in sodeloval pri razmi{ljanju o opremljanju

armade v prihodnosti.

Belgija

V Belgiji obstajata dva parlamentarna odbora v predstavni{kem domu.

1. Stalni odbor za obrambo, ki deluje po pravilih, ki veljajo za stalne odbore.

Njegove pristojnosti so naslednje:

• obravnava letnega prora~una za obrambo,

• letna odobritev voja{kih kvot na podlagi 74. ~lena ustave. Odlo~itev o letnem vpo-

klicu vojakov velja za pomembno demokrati~no pravico,

• statut voja{kega osebja,

• disciplinski zakon v armadi,

• vpra{anje uporabe jezikov v vojski,

• voja{ka obve{~evalna slu`ba,

• dezertacije,

• napoved vojne (ni pristojnost parlamenta, ki pa mora biti o njej obve{~en).

Najbolj aktualna vpra{anja pri razpravi odbora so:

• prihodnost vojske v lu~i razvoja evropske obrambne politike,

• pogoji za uporabo: vpletenost armade v mirovne operacije v okviru mednarodnega

voja{kega sodelovanja ni stvar predhodnega soglasja parlamenta. Vendar je vlada

odgovorna parlamentu za na~in delovanja v teh operacijah. Obstajajo tudi predlogi,

ki bi zahtevali parlamentarno odobritev za mirovne operacije.

»Ad hoc« odbor za nabavo voja{ke opreme

Kot zaklju~ek preiskovalnega odbora glede nabave voja{ke opreme (1994-1995), je

bil leta 1997 ustanovljen »Ad hoc« odbor za nabavo voja{ke opreme.

Cilj tega odbora je uveljaviti parlamentarni nadzor nad nabavnimi postopki in eko-

nomskimi kompenzacijami.

Minister za obrambo mora obvestiti »ad hoc« odbor, o nameravanih nakupih, ki prese-

gajo 60 mio BF (pribli`no 1,5 mio Evro).

Odbor se lahko odlo~i, da bo pregledal gradiva pred dokon~no odlo~itvijo o nakupu.

Odboru pomagata dva strokovnjaka iz ra~unskega sodi{~a.
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Ti postopki so dolo~eni v protokolu, ki ga je sklenilo ministrstvo za obrambo, gospo-

darsko ministrstvo in predsednik parlamenta.

III. ZAKLJU^EK

Iz pregleda je razvidno, da imajo odbori za obrambo zelo podobno osnovno poslans-

tvo in vlogo nadzora ministrstva za obrambo in oboro`enih sil. Podrobnej{i pregled pa

ka`e, da imajo odbori razli~ne pristojnosti in metode svojega delovanja. Tako je v ve~ini

primerov poudarjena preiskovalna vloga odbora, pomembno pa je tudi obravnavanje

predlogov pravnih aktov s delovnega podro~ja odbora. Razli~nost v delovanju odborov

ima temelje v zgodovinskih razlikah med dr`avami, ki se odra`ajo tudi v razlikah v na~i-

nu delovanja parlamentov teh dr`av. Zato obstajajo tudi razli~ne pristojnosti in vloge

odborov za obrambo pri nabavi voja{ke opreme in oro`ja, od neobvezne in splo{ne

razprave do obvezne obravnave in dajanja mnenj o posameznih izdatkih. V nekaterih

dr`avah obstajajo tudi drugi organi, ki se ukvarjajo z nadzorom oboro`enih sil oziroma

nabavo voja{ke opreme in oro`ja.

V grobem bi lahko ocenili, da bi se iz poslanih odgovorov za obravnavane dr`ave

dalo sklepati, da je vloga odborov za obrambo pri nabavi voja{ke opreme in oro`ja

ve~ja v Nem~iji, Avstriji in Belgiji, manj{a v Franciji in Zdru`enem kraljestvu in najmanj-

{a na Nizozemskem. Ob tej ugotovitvi pa ka`e morda tudi za podro~je nabave oro`ja in

voja{ke opreme ponoviti in nekoliko prirediti trditev iz gradiva angle{kega parlamenta,

da stopnja vpliva odbora na nabavo oro`ja in voja{ke opreme ni odvisna samo od for-

malnih pristojnosti, ki jih ima odbor, pa~ pa tudi od njegovega konkretnega delovanja

in je zato ocena tega vpliva lahko tudi precej subjektivna.

VIRI:
Odgovori nacionalnih korespodentov parlamentov: Nem~ije, Francije, Nizozemske, Avstrije, Belgije in

Zdru`enega kraljestva.
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Parlament in nevladne organizacije*

Geslo: Parlament; Nevladne organizacije

I. UVOD

Definicija nevladne organizacije (NVO) ni poenotena in ni uradne definicije tega poj-

ma, so samo razli~ne kvalifikacije NVO-jev, ki obstajajo v literaturi.

Nevladna organizacija (NVO) je tista organizacija, ki je ustanovljena na pobudo posa-

meznih dr`avljanov s ciljem, da zadovoljuje potrebe civilne dru`be. Lo~imo jih v profit-

ne in neprofitne v javnem ter zasebnem sektorju.

Osnovna literatura je Vodnik po nevladnih organizacijah, ki je iz{el decembra 1999 in

ga bomo v tekstu ozna~evali kot Vodnik.

II. VRSTE IN OBLIKE NEVLADNIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI

V Sloveniji je po podatkih 11.979 nevladnih organizacij in Vodnik jih opredeli kot: ci-

vilnodru`bene, ~lovekoljubne, prostovoljne, neprofitne, kulturne, {portne, gasilske,

stanovske, sindikalne in okoljevarstvene organizacije.

Pravno-organizacijsko pa so NVO-ji: dru{tva, zveze dru{tev, zbornice, ustanove, sin-

dikati, verske skupnosti, zasebni zavodi, dru`bene oragnizacije, samoupravne intere-

sne skupnosti, mednarodne organizacije, neformalne skupine in dru`bene organizacije

(Vodnik po nevladnih organizacijah, 1999, str. 9-16).

Mednarodna klasifikacija neprofitnih organizacij izhaja iz standardnih industrijskih

klasifikacijskih sistemov (Classification of Nonprofit Organisations - ICNPO), ki sta jo

sestavila Lester M. Salamon in Helmut K. Anheier v ~lanku »In search for non-profit sec-

tor« (Voluntas 3, 1992, str.267),ki temelji na osnovi obra~unavanja narodnega dohodka.

V Sloveniji je to klasifikacijo dopolnila Z. Kolari~, in sicer:

Omenjena klasifikacija deli organizacije v 18 podro~ij: 1. kultura in umetnost, 2. {port

in rekreacija, 3. socialna in zdravstvena varnost/blaginja, 4. ekonomski, socialni, pro-

storski razvoj, 5. izobra`evanje in raziskovanje, 6. Okolje, 7. `ivali, 8. pravo in zagovor-

ni{tvo, 9. mednarodno podro~je, 10. poslovno-mened`ersko podro~je, 11. poklicno
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podro~je, 12. tehni~no podro~je, 13. podro~je nabiranja finan~nih sredstev, 14. po-

dro~je po`arne varnosti, 15. voja{ko podro~je, 16. versko podro~je, 17. etni~no po-

dro~je, 18. ostalo. (Vodnik, 1999,str.7.)

III. RAZMERJE MED PARLAMENTOM IN NEVLADNIMI
ORGANIZACIJAMI

Razmerje med parlamentom in nevladnimi organizacijami je do neke mere odnos par-

lament in civilna dru`ba.

Civilna dru`ba je v prete`ni meri organizirana na osnovi nevladnih organizacij. Nalo-

ge civilne dru`be so, da opozarja, ozave{~a in obve{~a javnost o problematiki, ki je bo-

disi predmet delovanja posamezne nevladne organizacije in zadeva bodisi vlado, parla-

ment oziroma neko drugo organizacijo (primer onesna`evanja okolja, ki ga povzro~a

neko proizvodno podjetje).

Nevladne organizacije lahko v parlamentu sodelujejo kot zainteresirana javnost. V

vseh primerih, kjer so vse vrste sej delovnih teles Dr`avnega zbora RS javne, lahko so-

delujejo s svojimi predlogi in iniciativami v zakonodajnem postopku, ~e jim predsednik

da besedo, odlo~ajo pa samo poslanci. To podrobno opisuje 157. ~len Poslovnika

Dr`avnega zbora RS in tudi v ~lenih od 136-160.

Posebno obliko sodelovanja pa pomeni skupina poslancev GLOBE, ki se jim je konec

leta 1998 pridru`ila tudi skupina dr`avnih svetnikov Dr`avnega sveta RS. To je skupina,

ki je organizirana znotraj Dr`avnega zbora za problematiko, predvsem zakonodajno, ki

zadeva varovanje okolja in trajni razvoj na prostovoljni osnovi poslancev in svetnikov.

Na mese~nih sejah in vsaj enem letnem posvetu z naslovom Odprt in u~inkovit parla-

ment. Na vseh sejah sodelujejo enakovredno NVO-ji in preko tega telesa imajo najbolj

neposreden dostop do zakonodajnega in nadzornega procesa.

Podpora (lahko se razume tudi kot finan~na podpora) Dr`avnega zbora RS tej skupini

je v tem, da daje:

• prostore,

• omogo~a magnetograme sej,

• omogo~a delo nacionalnega koordintorja za skupino GLOBE (i.e.sekretarja delov-

nega telesa),

• omogo~a letno konferenco in sre~anje ODPRT IN U^INKOVIT PARLAMENT

• tiska zbornik referatov in razprav letne konference in sre~anje ODPRT IN

U^INKOVIT PARLAMENT
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IV. ZAKLJU^EK:

Nevladne oziroma neprofitne organizacije so vedno bolj pomemben del dru`be, po-

sebej v tr`no-kapitalisti~nem gospodarstvu. Problem je pomanjkanje »pojmovne opre-

me« oziroma definicij in s tem tudi klasifikacij tega sektorja. Oblikovanje jasnih oprede-

litev in klasifikacij sistemov je temelj za napredek v mi{ljenju in posledi~no tudi urejanju

tega podro~ja oziroma sektorja.

VIRI:
1. Robert Levi~ar, Vodnik po nevladnih organizacijah, ADI, 1999

2. Poslovnik Dr`avnega zbora RS, 1996

3. (Classification of Non-profit Organisations - ICNPO), Lester M. Salamon in Helmut K. Anheier v ~lanku

»In search for non-profit sector« (Voluntas 3, 1992, str.267)

4. Marega Milena, Vloga in financiranje NVO,REC,1998

5. Standardna klasifikacijadejavnosti, Statisti~ni zavod RS,1996.
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Ureditev odnosov z izseljenci*

Geslo: Varstvo manj{in; Narodna manj{ina

I. UVOD IN OPREDELITEV POJMOV

Uvod

Problematika izseljencev in izseljeni{tva je za Slovenijo in Slovence zelo pomembno

vpra{anje. Ta pomen je izpri~an tudi v dolo~ilih 5.~lena ustave Republike Slovenije, ki

obvezuje dr`avo, da skrbi za Slovence, `ive~e v tujini ( pripadnike avtohtonih sloven-

skih narodnih manj{in v sosednjih dr`avah, izseljence in zdomce) in da lahko Slovenci

brez slovenskega dr`avljanstva u`ivajo v Sloveniji posebne pravice in ugodnosti. Po

oceni Zavoda za statistiko in Slovenske izseljeni{ke matice je zdomcev, izseljencev ter

zamejskih Slovencev preko 200.000 in od teh jih ima slovensko dr`avljanstvo le nekoli-

ko ve~ kot 7.000.

Naloga je pripravljena na podlagi naro~ila in se v skladu z `eljami naro~nika osredo-

to~a na skrb mati~ne dr`ave za izseljence in zdomce.

Nalogo smo zastavili na osnovi vpra{alnika, ki smo ga poslali parlamentarnim kores-

pondentom v izbranih dr`avah. Prosili smo jih za zakone oziroma akte, ki v njihovih

dr`avah urejajo naslednja vpra{anja:

1. Kako mati~na dr`ava (npr. [vedska) skrbi za svoje izseljence oziroma zdomce in

kako je to zakonsko oziroma pravno regulirano?

2. Ali imajo kot zdomci oziroma izseljenci volilno pravico za volitve na dr`avni ravni?

3. Kak{ne akcije in ukrepi, vklju~no finan~ni, so bili izvedeni v letu 1999 za izseljence?

Kak{no je bilo sodelovanje med nacionalno vlado v mati~ni de`eli in izseljenci ozi-

roma zdomci?

Prosili smo za primerjalne podatke o pravni, organizacijski in finan~ni ureditvi izselje-

ni{kih oziroma zdomskih vpra{anj, ki bi rabili kot osnova za zakonodajo v Sloveniji.

Opravili smo razgovore na Slovenski izseljeni{ki matici, Ministrstvu za notranje zade-

ve, Ministrstvu za kulturo ter na Slovenski akademiji za znanost in umetnost. Pregledali

smo tudi arhive na Slovenski izseljeni{ki matici.
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Opredelitev pojmov

Izseljenec - emigrant – slednji je sinonim za besedo izseljenec, oseba, ki se je za

stalno izselila v tujino. Lo~imo politi~ne in ekonomske emigrante.

Izseljevanje- preselitev v drug kraj, bodisi v drug del dr`ave bodisi v tujino. Izselje-

vanja iz dr`ave v valovih so povezana z gospodarskimi in politi~nimi krizami. Tako lo~i-

mo ekonomske in politi~ne emigrante. Med slednje sodijo tudi tisti, ki so zapustili svojo

dr`avo zaradi religije. Med leti 1850 – 1910 se je v ZDA izselilo okrog 25,5 mio. ljudi iz

Evrope, ve~inoma so to bili ekonomski emigranti.

Etni~na skupnost – skupnost ljudi, ki imajo isti jezik in niso organizirani kot narod

(Romi).

Narodnostna manj{ina – skupnost ljudi, ki govori enoten jezik in pripada ali izvira

iz nekega naroda oziroma dr`ave ter `ivi zunaj mati~ne dr`ave.

II. PRIMERI DR@AV, KI SO ODGOVORILE NA VPRA[ALNIK

Vpra{alnik smo poslali v parlamente Avstrije, Italije, Nem~ije, [vedske, Zdru`enih

dr`av Amerike, Kanade in Izraela. V pri~ujo~i nalogi pa so podatki, ki smo jih pridobili

iz teh parlamentov do 30.4.2000.

Avstrija

Za Avstrijo smo dobili odgovor neposredno iz parlamenta, Veleposlani{tvo Republike

Avstrije v Ljubljani pa nam je posredovalo podatke z interneta.

Podpora avstrijske vlade

Avstrija pozna zelo {iroko opredelitev zdomcev oziroma izseljencev, kamor sodijo

tudi tuji dr`avljani, ki imajo kakr{nokoli vez z Avstrijo.

Posebnost je ta, da za Avstrijce v tujini skrbijo nevladne organizacije (NVO). Leta 1955

je bila ustanovljena krovna NVO, ki jo financirata delno zvezna vlada, dolo~en dele`,

glede na {tevilo avstrijskih dr`avljanov v tujini iz dolo~enega okro`ja, pa z ustreznim

dele`em tudi posamezne de`elne vlade (Auslandsoesterreichewerk - Umbrella Organi-

sation for Austrians Abroad oziroma Fund for the Support of Austrian Citizens Abroad)

Krovna NVO za Avstrijce v tujini:

320



• izdaja ~asopis: Rde~e-belo rde~e, ki ga finan~no podpira avstrijsko zunanje ministrs-

tvo in zvezne de`ele,

• upravlja Fond za podporo Avstrijcev v tujini,

• upravlja Svetovno zvezo Avstrijcev v tujini, kjer je zdru`enih preko 250 zdru`enj Av-

strijcev v ve~ kot 40 dr`avah. Le ta organizira letno sre~anje izseljencev v Avstriji,

• ustanavlja svete in zveze v posameznih dr`avah, kjer je najve~ avstrijskih izseljen-

cev.

Fond za podporo Avstrijcev v tujini je bil ustanovljen leta 1967 z nalogo , da finan~no

podpre izseljence iz Avstrije v tujini. Dodeljuje posamezne (enkratne) ali ve~kratne -pe-

riodi~ne podpore (mese~ne ali letne). Na ta fond se letno obrne ve~ kot 1000 Avstrijcev,

letno pa izpla~a pribli`no 8. mio. ATS.

Izvajanje podpore avstrijskim izseljencem je ena zelo pomembnih nalog avstrijskih

predstavni{tev v tujini. Trenutno je okrog 356.000 Avstrijcev, ki `ivijo zunaj meja Avstri-

je, ki so iz Burgenlanda – Gradi{~anske in Voralerberga. Za posamezne dr`ave pa so {te-

vilke konec leta 1998 naslednje:

• 160.000 v Nem~iji, 28.081 v [vici, 17.500 v Ju`ni Afriki, 19.060 Avstraliji,

• 15.795 v ZDA, 12.500 v Argentini, 9.500 v Braziliji, 8.521 v Italiji,

• 10.000 v Veliki Britaniji in 8.500 v Kanadi.

Volilna pravica Avstrijcev v tujini

Volilna pravica Avstrijcev je zagotovljena po 26. odst. 6. ~lena ustave. Zakonsko je to

urejeno od leta 1990 z zakonom o volilni pravici na volitvah v parlament, predsedni{kih

volitvah in referendumih. Podrobneje so to uredili {e posamezni zakoni:

• zakon o volitvah v nacionalni parlament iz leta 1992 - v 60.~lenu,

• zakon o volitvah zveznega predsednika iz leta 1971 - v 10. ~lenu,

• zakon o volitvah v evropski parlament iz leta 1996 (ker je Avstrija polnopravna ~lani-

ca Evropske zveze) - v 46. ~lenu.

Avstrijci v tujini imajo pravico voliti na vseh 3 vrstah izra`anja ljudske volje, razen:

• ~e so dopolnili 18 let 1. januarja v istem letu, ko so volitve ali referendum,

• ~e jih iz volilnega seznama niso izbrisali zaradi razsodbe sodi{~a,

• ~e so sedaj `e na seznamu enega izmed devetih de`elnih volilnih okrajev.

Vsakdo, ki `ivi v tujini in `eli tam voliti, mora to sporo~iti ustreznemu predstavni{tvu v

tujini, ki poskrbi, da je ta oseba vpisana v volilni seznam, da se izvede postopek volitev
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in osebi tudi preskrbi volilne listke-kartice. Voli oziroma glasuje se lahko kadarkoli,

pred ali po uradnih volitvah. Pomembno je, da je pismo z volilno kartico oddano v pravi

volilni okraj in tja mora prispeti do 12. ure (opoldan) najkasneje 8.dan po uradnih voli-

tvah v Avstriji. Tudi Avstrijci, ki so na poti v tujini na dan uradnih volitev v Avstriji, lahko

svojo volilno kartico oddajo v njihovem predstavni{tvu v tujini.

Avstrijci skrbijo za svoje izseljence indirektno, preko nevladnih organizacij, finan~no

pa jih podpirata zunanje ministrstvo in posamezne zvezne vlade.

Nem~ija

Na podlagi vpra{alnika, ki je bil poslan v nem{ki parlament, je bil izdelan odgovor, iz

katerega pa je razvidno, da se v tej dr`avi z izrazom “Aussiedler” (ki ustreza na{emu

izrazu “izseljenec”) ozna~uje tudi osebe, ki kot pripadniki nem{ke narodnostne manj{i-

ne prebivajo na ozemlju dr`av srednje in vzhodne Evrope. Tudi izraz “Minderheit” ne

ustreza povsem pojmovanju manj{ine v Republiki Sloveniji, saj se uporablja za Nemce,

`ive~e po vsem svetu. Zato je okvir prejetega odgovora dejansko nekoliko {ir{i od vse-

bine naro~ila. Kljub vsemu pa velja, `e zaradi povezanosti oziroma podobnosti polo`a-

ja teh oseb, na kratko povzeti tudi bistvene orise {ir{e obravnave tega podro~ja.

Podpora nem{ke vlade

Nem{ka zvezna vlada podpira nem{ke manj{ine v srednji in vzhodni Evropi (prib-

li`no 2 milijona oseb) v smislu odgovornosti za usode oseb nem{kega porekla, in sicer,

kot je na~eloma dolo~eno, v zvezi s posledicami druge svetovne vojne.

To podro~je je mednarodnopravno osnovano na:

• pogodbi o dobro sosedskih odnosih in sodelovanju med Zvezno republiko Nem~ijo

(v nadaljevanju: ZRN) in Zvezo Sovjetskih Socialisti~nih Republik z dne 9. 11. 1990;

• pogodbi med ZRN ter ^e{ko in Slova{ko Federativno Republiko o dobro sosedskih

odnosih in prijateljskem sodelovanju z dne 27.2.1992;

• Nem{ko - ~e{ki deklaraciji o medsebojnih povezavah in njihovem prihodnjem razvi-

janju z dne 21.1.1997;

• pogodbi med ZRN in Ljudsko Republiko Poljsko o temeljih za normalizacijo njunih

medsebojnih povezav z dne 7.12.1970, potrjeni s pogodbo med ZRN in Ljudsko Re-

publiko Poljsko o priznanju medsebojnih meja z dne 14.11.1990;

• pogodbi med ZRN in Ljudsko Republiko Poljsko o dobro sosedskih odnosih in prija-

teljskem sodelovanju z dne 17.6.1991;
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• pogodbi med ZRN in Republiko Mad`arsko o prijateljskem sodelovanju in partners-

tvu v Evropi z dne 6.2.1992.

Generalne podpore nem{kim manj{inam po svetu ni.

Znotraj zvezne vlade od leta 1991 obstaja naslednja razdelitev dela:

• notranje ministrstvo podpira gospodarske, socialne in povezovalne ukrepe. V zad-

njih letih je v ta namen razpolagalo z okoli 140 milijoni DEM (najve~ v letu 1992 - 178

milijonov DEM, v letu 1998 pa, denimo, 110 milijonov DEM). V letu 2000 se bo ta

podpora bistveno zmanj{ala, in sicer na 74 milijonov DEM.

• zunanje ministrstvo pa je pristojno za pospe{evalne ukrepe na podro~ju kulture in

izobra`evalne politike (okoli 12,5 milijonov DEM, poleg tega pa {e dodatni izdatki

za nem{ke u~itelje in lektorje v srednje- in vzhodnoevropskih dr`avah, ki delujejo

na poselitvenih podro~jih nem{kih manj{in (okoli 10 - 15 milijonov DEM).

Zunanje in notranje ministrstvo se stalno medsebojno usklajujeta.

Zvezna vlada smatra, da je njena pomo~ subsidiarnega pomena glede na napore part-

nerskih dr`av, ki pa morajo biti ustrezni njihovim obveznostim v zvezi s podporo manj-

{inam. Ukrepi bodo usklajeni z vsakokratno vlado in zastopniki nem{kih manj{in.

Nova nem{ka vlada je v letu 1998 izvedla naslednje spremembe v zvezi s podporo

manj{inam:

• zunanje ministrstvo je dalo prednost projektni pred institucionalno podporo. Zaradi

var~evalnih ukrepov je pri{lo tudi do prestrukturiranja programa po{iljanja nem{kih

u~iteljev v druge dr`ave. Med drugim bo tako skrb za manj{inske {ole omejena samo

na {ole v ve~jih sredi{~ih. Kljub temu pa ta skrb {e vedno zavzema precej{nji obseg,

saj je od okoli 300 predvidenih u~iteljev v srednje in vzhodnoevropskih dr`avah v

tem trenutku na manj{inskih obmo~jih dejansko delujo~ih 166. Kulturna politika zu-

nanjega ministrstva je podvr`ena procesu stalnega vrednotenja.

• notranje ministrstvo (Dr`avni poobla{~enec zvezne vlade za vpra{anja izseljencev,

poslanec Welt) se je odpovedal velikim investicijskim projektom in infrastrukturnim

ukrepom. Prihodnje te`i{~e je ustna priprava izseljencev nem{ke narodnosti iz Rusi-

je in Kazahstana na `ivljenje v Nem~iji.

Poobla{~enec zvezne vlade za kulturne zadeve in medije si prizadeva, da bi izdelal

povsem nov koncept podpore iz 96. ~lena zakona o izgnancih, ki ima nekatere sti~ne

to~ke s podporo manj{inam.

Cilj podpore notranjega ministrstva je zmanj{evanje stalne prikraj{anosti nem{kih

manj{in, izvirajo~e {e iz komunisti~nih ~asov. Prek usmerjene pomo~i, ki pripomore k

temu, da ostajajo v teh dr`avah, mora biti Nemcem omogo~eno, da s polno odgovor-
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nostjo, kot dr`avljani svoje dr`ave, sodelujejo pri tem procesu in aktivno prispevajo k

vzdr`evanju zvez z Nem~ijo. Napetosti in predsodki med ve~inskim in manj{inskim

prebivalstvom naj bi se zmanj{evale. Ta pomo~ naj bi, ne da bi privilegirala nem{ko

manj{ino, prispevala k njeni enakopravnosti z ostalimi narodnostmi (tudi v pravnem

smislu).

Pomembnej{i ukrepi podpore notranjega ministrstva so:

• povezovalni ukrepi (podpora, namenjena dolo~enim krajem, kjer se pripadniki

manj{ine sre~ujejo, izven{olski pouk jezikov (v Rusiji in Kazahstanu), podpora sa-

moorganiziranosti nem{ke manj{ine);

• pomo~ na medicinskem podro~ju (pomo~ v opremi za bolni{nice, pa tudi pomo~ v

zdravilih);

• pomo~ na socialnem podro~ju;

• podpora intenzivnega izkori{~anja `e obstoje~ih in bodo~ih primerov medsebojne

pobratenosti mest;

• delo s podro~ja informiranja v izvornih dr`avah, in sicer tako o pomo~i zvezne vla-

de, kot tudi o polo`aju v Nem~iji.

Cilj podpore zunanjega ministrstva je ohranitev oziroma razvijanje kulturne identite-

te, ki jo v o~eh manj{ine predstavlja predvsem uporaba nem{kega jezika, pri ~emer pa

gre za usmerjenost v prihodnost in ne v preteklost. Idealno bi bilo stanje, ko bi bila

nem{ka manj{ina, zakoreninjena v obeh jezikih, kulturah in dru`bah, “most” med Nem-

~ijo in partnersko dr`avo.

Pomembnej{i ukrepi podpore s strani zunanjega ministrstva so:

• izobra`evanje in dodatno izobra`evanje vzgojiteljic za vrtce, v katerih se govori

nem{ko;

• {olski in izven{olski pouk nem{~ine (po{iljanje u~iteljev, lektorjev, asistentov, po-

mo~ pri pripravi u~benikov);

• izmenjava mladine;

• podpora medijev (~asopisi, radijski in televizijski programi, po{iljanje pomo~nikov

iz redakcij, informacijski material);

• subvencije za stro{ke tiska pri izdajanju knjig in publikacij;

• {tipendije za {tudij;

• podpora znanstvenih prireditev;

• splo{ni kulturni program (gledali{ke turneje, podpora nem{ko govore~im ansamb-

lom, dnevi nem{ke kulture).
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Ti ukrepi se uresni~ujejo preko organizacij, kot sta Goethejev In{titut in In{titut za

zveze s tujino v Stuttgartu, in sicer s sredstvi prora~una zunanjega ministrstva. Zastops-

tva v inozemstvu dobivajo sredstva, s katerimi sicer razpolagajo sama, na zahtevo pa jih

dodelijo krajevnim organizacijam nem{kih manj{in za izvedbo programov in aktivnosti.

Skupno se ukrepi podpore s strani zunanjega ministrstva izvajajo v okrog 40 organizaci-

jah in zastopstvih v inozemstvu.

Volilna pravica Nemcev v tujini

1. Aktivna volilna pravica

V tujini `ive~i Nemci imajo, v skladu s 116. ~lenom ustave, volilno pravico v zvezni

parlament pod naslednjimi pogoji:

• pripadniki javnih slu`b, ki so po slu`beni dol`nosti prerazporejeni v tujino, so `e v

na~elu volilno upravi~eni (skladno z zakonom o dr`avnih volitvah);

• pri vseh drugih dr`avljanih, ki `ivijo v tujini, pa mora biti izpolnjen predpogoj, da

najmanj 3 mesece prebivajo na obmo~ju ZRN ali pa se na njenem obmo~ju prete`no

zadr`ujejo. Ta skupina se deli {e naprej, in sicer na dr`avljane, ki `ivijo na obmo~jih

drugih dr`av ~lanic Sveta Evrope (in ki so neomejeno volilno upravi~eni), ter na dr-

`avljane, ki `ivijo izven teh obmo~ij (v tem primeru pa je njihova volilna pravica

omejena na 25 let).

V vseh primerih mora oseba, ki `eli voliti, dopolniti 18 let starosti. Pri tem niso dovo-

ljene omejitve volilne pravice iz katerihkoli razlogov.

Kot formalna omejitev pa velja, da lahko voli samo tisti, ki je vpisan v volilni seznam

ali ima glasovnico za glasovanje po po{ti. Izvr{evanje volilne pravice je omejeno na vo-

lilni okoli{, v katerem je oseba vpisana (ali pa bi se morala vpisati) v volilni seznam, ozi-

roma na volilni okraj, v katerem je bila izdana glasovnica za glasovanje po po{ti.

2. Pasivna volilna pravica

V tujini `ive~i Nemci so lahko izvoljeni v zvezni parlament, ~e imajo najmanj eno leto

pravni polo`aj Nemcev v smislu prvega odstavka 116. ~lena ustave, poleg tega pa izpol-

njujejo {e druge pogoje, da so lahko izvoljeni. Tu ni pomembna stalnost prebivanja na

obmo~ju ZRN.
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Izvoljen je nadalje lahko samo tisti, ki je dopolnil 18 let starosti. Ne more pa biti izvo-

ljen tisti, kateremu je bila odvzeta volilna pravica ali nima volilne pravice oziroma pravi-

ce do opravljanja javne funkcije zaradi pravnomo~ne sodne odlo~be.

[vedska

Za [vedsko smo dobili odgovor raziskovalne slu`be, ki nam je odgovorila na na{a tri

vpra{anja naslednje:

Podpora {vedske vlade

[vedska vlada ne daje posebnih podpor [vedom, ki `ivijo v tuji dr`avi. Ambasade in

konzulati jim nudijo nasvete o razli~nih prakti~nih vpra{anjih. Iz tega odgovora lahko

sklepamo, da [vedi tega vpra{anja zakonsko nimajo urejenega, ker za to ne ~utijo

potrebe.

Volilna pravica [vedov v tujini

[vedski dr`avljani, ki `ivijo v tuji dr`avi, so uvr{~eni na volilni seznam v dveh

primerih:

• ~e so se izselili v zadnjih desetih letih ali

• ~e so obvestili dav~no upravo (ne manj kot 30 dni pred dnevom volitev), da `elijo

biti na volilnem seznamu.

Za vklju~itev v volilni seznam zadostuje, da dav~ni upravi po{ljejo to~en naslov. Za te

primere obstaja poseben obrazec, ki ga [vedi v tujini izpolnijo in po{ljejo dav~ni upravi

na [vedsko.

Dr`avna dav~na uprava na osnovi predlogov zunanjega ministrstva dolo~i, kje v tujini

oziroma na katerem {vedskem diplomatskem predstavni{tvu v tujini lahko sprejemajo

oziroma izpolnijo [vedi volilne listi~e. Volitve na tujih diplomatskih predstavni{tvih po-

tekajo 24 dni pred uradnim dnevom volitev na [vedskem. Mo`nost za oddajo glasu –

mo`nost za volitve je lahko ~asovno zelo kratka. Volitve v tujini morajo biti izvedene v

takem ~asu, da so vsi volilni listi~i v volilni upravi oziroma na dr`avni volilni komisiji

zadnjo soboto pred uradnimi volitvami v mati~ni de`eli. [vedska diplomatska predstav-

ni{tva vse volilne obrazce po{ljejo v ustrezne volilne enote na [vedskem, tja pa morajo

prispeti pred volitvami.
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Kot je razvidno iz prvih dveh odgovor vlada na [vedskem posebej ne podpira [vedov

v tujini, zato niso zabele`ene kake akcije sodelovanja med njimi in mati~no vlado.

III. OCENE RAZMER NA PODLAGI RAZGOVOROV

Kot je bilo `e nakazano v uvodu, smo pridobili informacije tudi na osnovi razgovorov

s strokovnjaki in uradniki, ki pokrivajo to tematiko, ter iz svetovnega spleta. Tako so

bile pridobljene informacije za ZDA ter posebej za zvezno dr`avo Ohio, [vico, Avstrali-

jo (za dr`avo Queensland), ter Italijo.

Zdru`ene dr`ave Amerike

Tu navedene informacije so sestavljene iz podatkov, dosegljivih na svetovnem spletu,

kjer smo iskali predvsem informacije o izseljencih, ki so ameri{ki dr`avljani, pa tudi na-

~in organizacijskega in pravnega urejanja te tematike v ZDA.

Oddelek Dr`avnega urada za konzularne zadeve pri ministrstvu za zunanje zadeve

`eli z obve{~anjem preko publikacij pomagati Ameri~anom, ki prebivajo v tujini, kot

tudi ve~ kot 3 milijonom dr`avljanov ZDA, ki sedaj prebivajo v drugih dr`avah, poma-

gati pa `eli tudi pri za{~iti njihovega premo`enja. Ameri{kim dr`avljanom je na ame-

ri{kih veleposlani{tvih in konzulatih v tujini zagotovljen {irok spekter storitev. Zgoraj

navedeni oddelek svetuje bodo~im izseljencem, da se, zlasti v zvezi z informacijami o

bodo~i dr`avi bivanja, obrnejo na trgovinske zbornice, kulturne organizacije ali klube

Ameri~anov, ki delujejo po dr`avah z ve~jim {tevilom ameri{kih izseljencev. V dr`avah

z manj{im {tevilom ameri{kih izseljencev pa pomaga zainteresiranim osebam najti tam

`e `ive~e izseljence predstavni{tvo ZDA v posamezni dr`avi.

Ministrstvo za zunanje zadeve izdaja {e posebne kratke informacije o dru`benih raz-

merah v pribli`no 170 dr`avah po svetu, in sicer o ljudeh na splo{no, kulturi, geografiji,

zgodovini, vladi, ekonomiji in politi~nih razmerah, vsebujejo pa tudi potovalne nasvete

in zemljevide. Poleg teh kratkih informacij je {e na druge na~ine poskrbljeno za sezna-

njanje s pomembnimi podatki.

Ameri~ani, ki `ivijo v tujini, lahko obi~ajno volijo v odsotnosti z volilno glasovnico na

vseh zveznih volitvah, poleg tega pa lahko na ta na~in volijo tudi na mnogih dr`avnih in

lokalnih volitvah. Slednje je odvisno od zakonov in ureditve v tisti ameri{ki zvezni dr`a-

vi, kjer je posameznik nazadnje prebival. Za volitve v odsotnosti je treba izpolnjevati

pogoje za volilno registracijo v posamezni zvezni dr`avi. Kakor hitro je to mogo~e, je

treba v zvezni dr`avi zadnjega prebivali{~a zaprositi tudi za volilno glasovnico. ^e volil-
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na glasovnica ne pride pravo~asno, se lahko, po posvetu z najbli`jim ameri{kim velepo-

slani{tvom ali konzulatom, uporabi tudi posebna zvezna glasovnica.

Pri veleposlani{tvih oziroma konzulatih so zaposleni uradniki za pomo~ pri volitvah,

ki pomagajo pri urejanju vsega potrebnega v zvezi z volitvami v tujini. Zanimivo pa je,

da v tujini obstajajo tudi strankarske organizacije (Republikanske in Demokratske stran-

ke), ki imajo ves potreben volilni material in lahko pomagajo dr`avljanom pri zahtevi za

registracijo ter pri pridobitvi volilne glasovnice.

Kar se ti~e samega dr`avljanstva, imajo Ameri~ani ureditev, ki zagotavlja, da samo bi-

vanje v tujini, tudi dalj{e ~asovno obdobje, nima vpliva na ameri{ko dr`avljanstvo. Po

ameri{kem pravu ni nobenih zahtev, da bi se morala oseba, ki je naturaliziran ameri{ki

dr`avljan, ob~asno vra~ati v ZDA, da bi ohranila svoje dr`avljanstvo.

Vlada pa ni naklonjena dvojnemu dr`avljanstvu, in sicer zaradi problemov, ki jih le-to

povzro~a. Smatra se namre~, da dvojno dr`avljanstvo ovira napore vlade v zvezi z zago-

tavljanjem diplomatske in konzularne za{~ite dr`avljanom v tujini, saj so obveznosti, ki

izvirajo iz dvojnega dr`avljanstva napram drugi dr`avi, ~esto v konfliktu z interesi ZDA.

Zvezna dr`ava Ohio

Za dr`avo Ohio se ocenjuje, da v njej `ivi okrog 120.000 emigrantov slovenskega po-

rekla. Med njimi so velike razlike, ki so pogojene z vrsto emigracije. Ekonomski emi-

granti so osnovali dru{tvo z naslovom: Americans for Slovenia, ki je bilo zelo aktivno v

~asu osamosvajanja Republike Slovenije in je veliko pripomoglo k priznanju Slovenije,

{e vedno pa je aktivno v smeri ~lanstva Slovenije v NATU (posebno zaslu`en je zvezni

senator Vojnovi~) Politi~ni emigranti pa se zbirajo okrog zavarovalne dru`be AMLA

(American Life Assurance).

Zvezna dr`ava Ohio podpira razli~ne etni~ne skupine in narodnostne skupnosti. Let-

no ima v ta namen zagotovljena sredstva iz prora~una v vi{ini 1.mio USAD. Dr`ava Ohio

je tudi edina, ki je 25. junij (dan osamosvojitve Republike Slovenije) razglasila za lokalni

praznik, ki sicer ni dela prost dan, ko na kapitolu obesijo slovensko zastavo.

Programi, ki se financirajo preko javnih razpisov, so naslednji:

• Programi izobra`evanja v materinem jeziku oziroma v jeziku, ki je v uporabi na

obmo~ju, s katerega so pripadniki neke skupnosti emigrirali v ZDA (v {oli in pred-

{olskih zavodih)

• izmenjava mladine;

• {tipendije za {tudij v mati~ni de`eli;

• podpora znanstvenih prireditev in izmenjav .
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• Podpora medijev ( izdajanje ~asopisov, radijski in televizijski programi)

• Subvencije za kulturo

• podpore za tisk ( za izdajanje knjig in drugih publikacij;

• podpore kulturnih programov (gledali{ke turneje, gostovanja ansamblov, dnevi slo-

venske kulture).

Gospodarska zbornica nudi olaj{ave za sodelovanje podjetij s tujino z ugodnimi kre-

diti in inovacijskim denarjem.

Italija

V Italiji dr`ava zelo mo~no podpira izseljence, predvsem v finan~nem smislu. Tako fi-

nancira kulturne prireditve, izobra`evanje v materinem jeziku, medije (radio, TV), pub-

likacije in tisk.

To financiranje je v generalni pristojnosti ministrstva za zunanje zadeve, sodeluje pa

tudi ministrstvo za kulturo in {olstvo.

Italijani, ki so na poti, lahko volijo v njihovih veleposlani{tvih in konzulatih po svetu.

Italija trenutno ne omogo~a volitev svojim izseljencem, na~rtuje pa spremembe usta-

ve, ki so namenjene temu, da bi:

• omogo~ila 20 novih poslanskih mest v italijanskem parlamentu za izseljence, ki bi

bili izvoljeni v izseljeni{kih de`elah ( 1.mio. Italijanov v Argentini),

• omogo~ila volitve za izseljence v evropski parlament.

[vica

Kot dr`ava dobro skrbi za svoje izseljence, tudi finan~no. Omogo~a glasovanje na vo-

litvah v tujini za svoje dr`avljane in dovoljuje dvojno dr`avljanstvo. Omejuje pa oprav-

ljanje dolo~enih poklicev (primer: zdravnik ali zobozdravnik je lahko izklju~no dr`av-

ljan [vice, sicer ne more opravljati tega poklica). Tujec pa po odhodu iz [vice za stalno

prejme odpravnino, vendar pod pogojem, da je tam bival in delal najmanj 10 let.

Avstralija – dr`ava Queensland

V dr`avi Queensland je okrog 3000 priseljencev, ki so slovenskega porekla od prvega

do ~etrtega kolena. Dr`ava finan~no vzpodbuja ekonomsko in izobra`evalno, delno pa
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tudi splo{no kulturno sodelovanje oziroma izmenjave. Dr`ava nameni 100.000 AVD za

vse etni~ne skupnosti, ki konkurirajo za denar na javnih razpisih

IV. ZAKLJU^KI

Nekatere dr`ave ostro lo~ijo med izseljenci-emigranti in manj{inami, druge manj. Naj-

{ir{o podporo nudi Avstrija, Nem~ija je specifi~na zaradi polpretekle zgodovine (posle-

dice in obveznosti iz II. svetovne vojne), Italija pripravlja spremembo ustave, ZDA pa,

denimo, gledajo na to problematiko predvsem pragmati~no in ekonomsko.

Dr`ave zelo razli~no skrbijo za svoje izseljence in zato v tem pogledu nimajo kake po-

sebne zakonodaje, ker to ve~inoma uredijo z ustavo. Povsod pa je prisoten civilizacijski

element v skrbi za ohranjanje jezika in kulture v tujini, kar v ve~ji ali manj{i meri tudi fi-

nan~no podpirajo.
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Volilni prag v evropskih dr`avah*

Geslo: Volilna zakonodaja; Klavzula volilnega praga

I. UVOD

Volitve so v sodobnem pojmovanju demokracije eden najpomembnej{ih izrazov ljud-

ske suverenosti in nujni pogoj za demokrati~no oblikovanje najpomembnej{ih dr`av-

nih organov, zlasti predstavni{kega telesa. Volivci dajo poslancem s podelitvijo manda-

ta pooblastilo, da odlo~ajo v njihovem imenu. Volitve dajejo predstavni{kemu telesu le-

gitimnost za izvajanje oblasti( Grad: 1996, stran 16).

Temeljno izhodi{~e demokrati~nih politi~nih sistemov je, da so vsi interesi v dolo~eni

dru`bi na~eloma legitimni in enakopravni in da imajo formalno enake mo`nosti, da se

pod enakimi pogoji izrazijo v predstavni{kem telesu. Predstavljanje interesov v pred-

stavni{kih demokracijah pa je pomembno povezano z na~inom prevajanja volilnih gla-

sov v poslanske mandate (z volilnim sistemom) (Zajc: 2000, stran 36). “Uporaba raz-

li~nega volilnega sistema namre~ lahko ob enaki politi~ni volji volivcev da povsem raz-

li~no volilno odlo~itev. Lahko omogo~i popolno prevlado ve~ine nad manj{ino, ali pa

zagotovi tudi politi~nim manj{inam vpliv na odlo~anje v parlamentu. Zato ni ~udno, da

se odlo~itev o volilnem sistemu obi~ajno najte`je sprejme in je povezana s prepiri in

boji politi~nih strank. Od volilnega sistema je namre~ pogosto odvisen nadaljnji obsta-

nek politi~ne stranke. Zato se politi~ne stranke borijo za tak politi~ni sistem, ki ustreza

njihovim interesom.” (Grad, 1996, stran 86).

Ve~jo stopnjo zastopanosti razli~nih interesov omogo~ajo proporcionalni volilni si-

stemi, ki bolj ali manj natan~no prevajajo dele`e glasov v poslanske mandate. Mandati

so v glavnem sorazmerno razdeljeni med vse politi~ne stranke, ki so sodelovale na voli-

tvah in presegle zahtevano minimalno {tevilo glasov - volilni prag (zaporni prag, prohi-

bitivno klavzulo - treshold v angle{kem jeziku, Sperrklausel v nem{kem jeziku, un seuil

électoral v franco{~ini). V ve~inskih sistemih pa se mandati razdelijo le tistim kandida-

tom, ki so na volitvah dobili ve~ino. Pogoj za izvolitev v volilni enoti je relativna ve~ina

oziroma v dvokro`nem sistemu absolutna. (Zajc:2000, stran 37)

V zadnjem ~asu potekajo v Sloveniji zelo intenzivne strokovne in politi~ne razprave o

uvedbi ve~inskega volilnega sistema. Veliko pozornosti je namenjeno prednostim in
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pomankljivostim ve~inskega in proporcionalnega volilnega sistema, zna~ilnostim ene-

ga in drugega ter ocenam primernosti uporabe razli~nih volilnih sistemov za Slovenijo.

V razpravo se intenzivno vklju~ujejo tudi parlamentarne stranke in poslanci Dr`avne-

ga zbora. Ena od tem, ki zanima poslance, je tudi pomen in vpliv “volilnega praga” na

strankarsko zastopanost pri delitvi mandatov v Dr`avnem zboru. Ker so za celovito ve-

denje o mo`nih vplivih pomembni tudi primerjalni podatki o obstoju in vi{ini volilnega

praga v nekaterih evropskih dr`avah, smo v Raziskovalnem sektorju Dr`avnega zbora v

skladu z naro~ilom pripravili primerjalni pregled o volilnih pragih. Primerjalni pregled

zajema tako dr`ave, ~lanice Evropske unije, kot tudi nekatere vzhodno in srednje

evropske dr`ave.

II. OPREDELITEV POJMOV - VOLILNI PRAG

Volilni prag je dolo~eno minimalno {tevilo glasov, ki jih morajo dobiti subjekti, ki so-

delujejo na volitvah, da so sploh lahko udele`eni pri delitvi poslanskih mandatov. Do-

lo~ene omejitve pri delitvi mandatov veljajo tako v proporcionalnih kot tudi na dolo~en

na~in v ve~inskih sistemih. “Volilni prag se lahko razume kot formalna dolo~ena omeji-

tev pri dodeljevanju mandatov, lahko pa tudi kot dejansko u~inkovanje volilnega siste-

ma, ki formalno ni dolo~eno.” (Grad: 1996, stran 82)

Proporcionalni sistemi imajo praviloma vnaprej dolo~en volilni prag, ki je sicer rela-

tivno nizek (v ve~ini primerov je dolo~en 5% prag, nekaj dr`av ima 4%, ni`ji prag je zelo

redek), njegova vloga pa naj bi bila prepre~iti preveliko strankarsko razdrobljenost par-

lamenta.(Zajc: 2000, stran 38). Vendar pa je mogo~e vi{ino volilnega praga povi{ati z ve-

likostjo volilnih enot in delno z volilno formulo (ve~ o tem v Grad:1996, stran 82).

Tudi ve~inski sistem vsebuje dejanski volilni prag, vendar ga je te`ko dolo~iti. V siste-

mu absolutne ve~ine je prag absolutna ve~ina, ki jo je treba dose~i za izvolitev. V siste-

mu relativne ve~ine pa je volilni prag odvisen od {tevila kandidatov na volitvah - manj

kot je kandidatov, vi{ji je volilni prag. (Grad: 1996, stran 82)

Izbira volilnega sistema vpliva na zastopanost politi~nih strank v parlamentu in se

praviloma ka`e v obeh sistemih - v proporcionalnem in ve~inskem. Tudi proporcional-

ni in me{ani sistemi z volilnim pragom vplivajo na zmanj{evanje {tevila strank. “Volilni

pragi precej u~inkovito onemogo~ajo vstop v parlament manj{im strankam ter prepre-

~ujejo preveliko fragmentarnost, hkrati pa usmerjajo volivce, da se raje opredeljujejo za

stranke, ki bodo zbrale zadostno volilno podporo med volivci. Volilni pragi so nemalo-

krat odlo~ilni dejavnik pri dolo~anju zastopanosti strank v parlamentu in tudi pri sestav-
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ljanju ve~inske koalicije v parlamentu - s tem, da prepre~ijo ali omogo~ijo vstop v parla-

ment neki stranki, omogo~ijo oblikovanje dolo~ene koalicije.” (Zajc: 2000, stran 38,39)

Glede volilnega praga, ki je v veljavi v Sloveniji, je zanimiva izjava dr. Hans Dieter

Klingemanna1, da predstavljajo trije mandati, ki jih mora za vstop v parlament dose~i

politi~na stranka, zelo nizek prag. Ob 5% volilnem pragu bi po njegovem prepri~anju

dosegli potrebno koncentracijo in pozitivne u~inke, ki so z njo povezani. (Klingemann:

1999, stran 493).

III. PRIMERJALNI PREGLED

1. Dr`ave, ~lanice Evropske unije

V Nem~iji je bil leta 1949 uveden volilni sistem, ki je kombinacija elementov propor-

cionalnega in ve~inskega volilnega sistema. Delitev mandatov je v celoti proporcional-

na (volilni sistem izhaja iz proporcionalnega na~ela in ga kombinira z elementi ve~in-

skega sistema - sistem personaliziranih proporcionalnih volitev). Pri delitvi mandatov

se upo{tevajo le tiste stranke, ki so dobile 5% glasov ali dolo~eno {tevilo mandatov v vo-

lilnih okro`jih.(Grad: 1996, stran 94,95)2

Na [vedskem imajo proporcionalni volilni sistem s 4% volilnim pragom na nacional-

ni ravni in 12% v volilni enoti. Ta volilni prag je bil uveden zato, da bi prepre~ili preveli-

ko razdrobljenost glasov in s tem posredno mandatov tudi na najmanj{e stranke. (Sveri-

ges Riksdag; Doma~a stran {vedskega parlamenta na internetu)

Francija se obi~ajno uvr{~a med dr`ave s sistemom absolutne ve~ine. “Za sedanji si-

stem je zna~ilna nesorazmernost predstavljanja, ki izvira delno `e iz samega sistema de-

litve mandatov, delno pa tudi iz na~ina oblikovanja volilnih enot. Pogosto prihaja do

velikega razkoraka med dose`enim {tevilom glasov politi~nih strank na volitvah in {te-

vilom dodeljenih mandatov.” Grad: 1996, stran 93).

V drugem krogu volitev lahko nastopajo le kandidati, ki so v prvem krogu dosegli 10

in ve~ procentov glasov (ve~ v Grad: 1996, stran 94). Po podatkih, ki jih je zbral Direkto-
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rat za raziskave Evropskega parlamenta, velja, da liste, ki ne zberejo 5% oddanih glasov,

ne sodelujejo pri delitvi mandatov (Europäisches Parlament: 1989, stran 16).

V Italiji je bil z volilno reformo (prve volitve po novem sistemu so bile izvedene leta

1994, prej je bil v veljavi tipi~ni proporcionalni sistem) uveden volilni sistem, ki je kom-

binacija ve~inskega in proporcionalnega. Dve tretjini poslancev se voli po ve~inskem,

ena tretjina pa po proporcionalnem sistemu. Ve~inski del poteka po sistemu relativne

ve~ine. Pri delitvi mandatov po proporcionalnem na~elu pa sodelujejo le liste, ki so do-

segle najmanj 4% glasov celotnega volilnega telesa.(Grad: 1996, stran 96 in 97).

V Zdru`enem kraljestvu volijo le ~lane spodnjega doma in sicer po sistemu relativ-

ne ve~ine. (Grad: 1996, stran 91,92).

Volilni prag ni predviden. (Europäisches Parlament: 1989, stran 27).

V Belgiji ( proporcionalni volilni sistem), na Danskem (proporcionalni volilni si-

stem), na Irskem (proporcionalni volilni sistem), v Luxemburgu (proporcionalni vo-

lilni sistem) ni predvidenega volilnega praga. Za [panijo (proporcionalni volilni si-

stem) podatka ni izrecno navedenega (glej Europäisches Parlament: 1989, stran 15),

vendar pa je iz zakona o volitvah mogo~e razbrati, da morajo kandidature v danem

okro`ju dobiti vsaj 3% glasov, sicer se ne upo{tevajo. (Zbornik: Volilna zakonodaja:

1996, stran 326).

V Gr~iji velja prav tako proporcionalni sistem. Stranke, koalicije strank, liste neodvi-

snih ali samostojni kandidati, ki niso dosegli 3% vseh glasov, nimajo pravice do ka-

kr{negakoli sede`a v parlamentu. (Zbornik: L'Evolution des Regimes Electoraux en

Gréce, stran 75).

2. Dr`ave v Vzhodni in Srednji Evropi

V Bolgariji je v veljavi proporcionalni sistem s 4% volilnim pragom.(European Parlia-

ment:1994; stran 3)

Tudi na ^e{kem velja proporcionalni sistem, vendar so se pred kratkim zaradi te`av

pri delovanju aktualne vlade (manj{inska vlada) za~ele resne razprave o uvedbi ve~in-

skega sistema. Prag za vstop je 5%, za koalicijo dveh strank 7%, treh strank 9%, za koali-

cijo {tirih in ve~ strank pa velja 11% volilni prag. (European Parliament:1994; stran 8).

Enako velja tudi na Slova{kem.

Na Poljskem je v veljavi proporcionalni sistem. Velja 5% volilni prag ( za koalicijo ve-

lja 8% volilni prag). Tudi v Romuniji imajo proporcionalni sistem in 5% volilni prag.

(European Parliament:1994; stran 19, 21).

Mad`arska ima kombinirani volilni sistem - 176 poslancev po ve~inskem sistemu,

152 po proporcionalnem volilnem sistemu. (Grad: 1996, stran 103). Po nekaterih novej-
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{ih podatkih naj bi bilo razmerje malo druga~no in sicer od 386 sede`ev je 45% sede`ev

rezerviranih za poslance, ki so izvoljeni v volilnih enotah po ve~inskem sistemu, 55% pa

po proporcionalnem. (Zajc: 2000, stran 40).

Volilni prag v volilni enoti je 4%. (Grad: 1996, stran 103; European Parliament:1994;

stran 12).

IV. ZAKLJU^EK

Ustrezna zastopanost dru`benih interesov v parlamentu je pomembno merilo demo-

krati~nosti sodobnih politi~nih sistemov, saj je s tem zakonodajni veji oblasti omogo~e-

no, da na urejen in demokrati~en na~in razre{uje nasprotja in konflikte med interesi, ki

so v aktualni dru`bi in med nosilci posameznih interesov. Na stopnjo reprezentativnosti

parlamenta pa v ve~ji ali manj{i meri vpliva izbira dolo~enega volilnega sistema in v do-

lo~eni meri tudi vi{ina volilnega praga /zapore.

Primerjalni pregled volilnih sistemov v dr`avah, ~lanicah Evropske unije in dr`avah

Vzhodne in Srednje Evrope je pokazal, da je v precej{njem delu dr`av v veljavi 5% volil-

ni prag, nekaj dr`av ima 4%. Obstojajo pa tudi primeri 3% volilnega praga. Relativno ve-

lik dele` dr`av pa volilnega praga nima dolo~enega.
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Korupcija - podkupovanje*

Geslo: Volilna zakonodaja; Klavzula volilnega praga

I. UVOD

Pojav korupcije je stalen in zelo raznolik spremljevalec ~love{ke dru`be, ki lahko –

razra{~en in apati~no toleriran – predstavlja resno nevarnost za dru`bo in dr`avo. (Ko-

ro{ec, 2000:8). Pojem korupcije in podkupovanja presega okvire eti~nih meril in stan-

dardov. Gre za kazniva dejanja, ki so predmet obravnav na sodi{~ih.

Dr`ave se razli~no bojujejo proti silovitemu razra{~anju korupcije – podkupovanju. K

uspehu pa pripomore medsebojno - mednarodno sodelovanje. To predstavlja dobro

osnovo za nadaljevanje preventivnih ukrepov in aktivnosti proti korupciji. Mno{tvo

mednarodnih sre~anj, konferenc, delavnic in seminarjev na to temo ka`e na zavedanje

problema in ob~utek odgovornosti za prepre~evanje zla, katerega nekateri imenujejo

»razra{~ajo~a se bolezen.« (gl. Koro{ec, 2000)

V nalogi poleg opredelitve pojmov navajamo nekaj klju~nih aktivnosti boja proti ko-

rupciji v svetu, kratko povzemamo najnovej{i dokument Sveta Evrope – kazenskopravna

konvencija proti korupciji in predstavljamo normativno ureditev tega podro~ja pri nas.

II. KORUPCIJA IN PODKUPOVANJE

Pojem korupcija izhaja iz latin{~ine »corruptio« (pokvarjenost, izprijenost, na-

pa~nost) in pomeni dajanje ali sprejemanje nagrad zaradi hitrej{ega, ugodnej{ega, na-

vadno nezakonitega re{evanja uradnih zadev. V slab{alnem smislu govorimo o korup-

ciji kot o moralni izprijenosti, pokvarjenosti zaradi dajanja ali sprejemanja nagrad.1

Podkupovanje pomeni namero ali poskus dajanja ali samo dajanje podkupnine.

Podkupovanje je kaznivo dejanje proti uradni oziroma slu`beni dol`nosti, ki se pojavlja

v dveh osnovnih oblikah:

• trpna, pasivna – sprejemanje podkupnine

• dejavna, aktivna – dajanje podkupnine.
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Podkupljivost pa pomeni pripravljenost za prejemanje ali pa samo prejemanje pod-

kupnine. Kaznivo dejanje pasivne podkupljivosti napravi uradna oseba, ki zahteva ali

sprejme darilo ali kaj drugega koristnega, ali ki sprejme obljubo darila ali ~esa drugega

koristnega, da bi v okviru svojih pooblastil opravila ali opustila dolo~eno uradno

dejanje.

Kaznivo dejanje aktivnega podkupovanja stori vsak, kdor uradno osebo podkupi, t.j.

ji izro~i ali obljubi darilo ali kaj drugega koristnega z namenom, da bi le-ta opravila ali

opustila dolo~eno uradno dejanje.2

III. SVET V BOJU PROTI KORUPCIJI

Korumpiranost ali koruptnost je pogost pojav v politi~nem `ivljenju. O korupcijskih

aferah, ki pretresajo mnoge de`ele – od najrevnej{ih do najbolj razvitih in najbogatej{ih,

od ~isto mladih dr`av do tistih, ki obstajajo `e stoletja je mogo~e veliko sli{ati. Vendar:

»Ni najhuj{e, ~e prihaja v neki dr`avi do pojavov korupcije, najhuj{e je, ~e v ljudeh ni

ve~ politi~ne volje, pripravljenosti in poguma, da se s tem zlom soo~ijo, spopadejo. Ko-

rupcija lahko na~ne katerokoli politi~no institucijo, katerokoli osebnost, katerokoli

vejo oblasti. ^e se ji ozave{~eni politi~ni subjekti ne postavijo dosledno po robu, lahko

razkraja drugo za drugo politi~ne stranke, ustanove, zakonodajne, pravosodne in iz-

vr{ne oblasti ter razli~ne slu`be dr`avne uprave itd.« (Sruk, 1995:169-170)

Boj proti korupciji (kot »slogan« ga lahko zasledimo tudi v predvolilnih kampanjah) je

v svetu zelo odmeven. Odvijajo se {tevilna sre~anja in simpoziji na to temo, sprejeti so

bili {tevilni dokumenti - deklaracije, konvencije o boju proti korupciji.

Na tem podro~ju so zelo aktivni Zdru`eni narodi. Omenimo na primer:

• deveti kongres skup{~ine v Kairu, Egiptu, ki je bil posve~en korupciji;

• sprejem Deklaracije zdru`enih narodov o korupciji in podkupovanju v transnacio-

nalnih trgovinskih dejavnostih leta 1996;

• sprejem mednarodnega kodeksa obna{anja za javne uslu`bence leta 1996;

• organizirali so ve~ mednarodnih sre~anj o organiziranem kriminalu, vklju~no s ko-

rupcijo, ki so se odvijale marca 1997 v Buenos Airesu, Argentini, julija 1997 v Dakar-

ju, Senegal, marca 1998 na Manili, Filipini;

• v Budimpe{ti sta aprila1997 in maja 1998 potekala dva seminarja o strategiji proti ko-

rupciji za srednjo in vzhodno Evropo…
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Na tem podro~ju je dejaven tudi Svet Evrope. Na primer leta 1996 so oblikovali pro-

gram dejavnosti proti korupciji, ki vsebuje podrobnej{e dogovore o boju proti korupci-

ji, izobra`evanju in programih izmenjave ter predlog za oblikovanje evropskega kodek-

sa obna{anja za javne uslu`bence.3

Med najnovej{e akte na to temo sodi pravni akt Sveta Evrope »Kazenskopravna

konvencija o korupciji« (v nadaljevanju konvencija), ki je bila sprejeta 27.01.1999.4

To konvencijo je ratificiral tudi Dr`avni zbor Republike Slovenije, dne 29. februarja

letos.

V konvenciji je uvodoma poudarjeno, da pojav korupcije ogro`a pravno dr`avo, de-

mokracijo in njene institucije, ~lovekove pravice, enakopravnost, spodkopava dr`avno

upravo, konkurenco, ekonomski razvoj in same moralne temelje dru`be. Zato je po

mnenju Sveta Evrope nujno pospe{eno mednarodno sodelovanje na podro~ju

preventive.

Konvencija predpisuje, katera ravnanja morajo dr`ave podpisnice v interesu boja

proti korupciji razglasiti za kazniva dejanja in jih preganjati z ustreznimi sankcijami zno-

traj ali zunaj kazenskega prava. Konvencija vsebuje tudi ve~ postopkovnih vpra{anj

boja proti korupciji (izro~anje, mednarodna pravna pomo~, ban~na tajnost itd.), med-

narodni nadzor nad bojem proti korupciji v dr`avah podpisnicah, sodelovanje pristoj-

nih organov na mednarodni ravni.

Poleg uvodnih definicij v prvem poglavju (pravna oseba, uradna oseba, sodnik) kon-

vencija v drugem poglavju vsebuje definicije nekaterih ravnanj, ki naj jih dr`ave podpi-

snice prepovejo in u~inkovito preganjajo v boju proti korupciji. Glede dajanja in je-

manja podkupnine konvencija pravi, da naj dr`ave podpisnice na ravni kaznivega

dejanja prepovedo naklepno obljubljanje, ponujanje in dajanje podkupnine v nepo-

sredni ali posredni obliki. Podkupnina pomeni kakr{nokoli protipravno korist

za kogarkoli. Jemanje podkupnine pomeni `e sprejem ponudbe ali obljube podkup-

nine. Dr`ave podpisnice morajo jemanje podkupnine razglasiti in preganjati kot kazni-

vo dejanje – po kazenskem pravu.

Tretje in ~etrto poglavje je posve~eno vpra{anju imunitete storilca, izro~itvi, jurisdik-

ciji, zagotavljanju dokazov v kazenskem postopku vklju~no z ban~no tajnostjo in med-

narodno pravno pomo~jo. Konvencija spodbuja, naj dr`ave podpisnice ustanavljajo

specializirane organe in telesa za spremljanje in pregon podkupovanja na nacionalni in
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mednarodni ravni.5 Po 29. ~lenu morajo dr`ave podpisnice ustanoviti posebno nacio-

nalno telo za mednarodno sodelovanje na podro~ju boja proti korupciji.

IV. AKTIVNOST SLOVENIJE IN NORMATIVNA UREDITEV

Slovenija je na mednarodnem podro~ju zelo aktivna, saj sledi vsem pomembnej{im

mednarodnim dogajanjem in se aktivno udele`uje razli~nih mednarodnih sre~anj in

konferenc. Glede korupcije in podkupovanja omenimo sre~anje predsednikov parla-

mentov dr`av ~lanic Srednjeevropske pobude na Poljskem, marca letos. Ena izmed

osrednjih tem bo podkupovanje. Tega sre~anja se bodo udele`ili tudi slovenski

predstavniki.

V na{i zakonodaji je podkupovanje urejeno v kazenskem zakoniku (Ur. l. RS {t. 63/94,

70/94, 23/99), ki posebej obravnava neupravi~eno sprejemanje in dajanje daril pri izva-

janju gospodarske dejavnosti (v ~lenih 247 in 248) ter posebej opredeljuje jemanje in

dajanje podkupnine uradnih oseb.

Kazenski zakonik posebej v 168. ~lenu govori o sprejemanju podkupnine pri voli-

tvah. »Kdor za to, da pri volitvah ali glasovanju ne glasuje, ali da glasuje za dolo~en

predlog ali proti njemu ali da ne glasuje veljavno, terja ali sprejme nagrado, darilo ali

kak{no drugo premo`enjsko ali nepremo`enjsko korist zase ali za koga drugega, se

kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Sprejeta nagrada, darilo ali

druga premo`enjska korist se vzamejo.«

O jemanju podkupnine govori 267. ~len kazenskega zakonika. Za kr{itelje je pred-

videna zaporna kazen od enega do pet let. In sicer:

• Uradna oseba, ki terja ali sprejme darilo ali kak{no drugo korist ali sprejme obljubo

darila ali kak{ne druge koristi, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila urad-

no dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila uradnega dejanja, ki bi

ga morala ali smela opraviti, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.

• Uradna oseba, ki terja ali sprejme darilo ali kak{no drugo korist ali sprejme obljubo

darila ali kak{ne druge koristi, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila deja-

nje, ki bi ga tudi sicer morala ali smela opraviti, ali ne bi opravila dejanja, ki ga

tudi sicer ne bi smela opraviti, se kaznuje z zaporom do treh let.
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• Uradna oseba, ki potem, ko opravi oziroma ne opravi uradnega dejanja, omenje-

nega v prej{njih primerih, terja ali sprejme v zvezi s tem darilo ali kak{no drugo ko-

rist se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

Sprejeto darilo se vzame.

Dajanje podkupnine je opredeljeno v 268. ~lenu kazenskega zakonika:

• Kdor uradni osebi da, poskusi dati ali obljubi darilo ali kak{no drugo korist, da bi v

mejah svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali

da ne bi opravila uradnega dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti, ali kdor po-

sreduje pri takem podkupovanju uradne osebe, se kaznuje z zaporom do treh let.

• Kdor uradni osebi da, poskusi dati ali obljubi darilo ali kak{no drugo korist, da bi v

mejah svojih pravic opravila uradno dejanje, ki bi ga tudi sicer morala ali smela

opraviti, ali da ne bi opravila uradnega dejanja, ki ga tudi sicer ne bi smela opravi-

ti, ali kdor posreduje pri takem podkupovanju uradne osebe, se kaznuje z zaporom

do enega leta.

Storilcu kaznivega dejanja, ki je dal podkupnino na zahtevo uradne osebe, pa je deja-

nje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je zvedel, da je odkrito, se sme kazen

odpustiti.

Dano darilo se vzame, v primerih iz prej{njega odstavka pa se sme vrniti tistemu, ki je

dal podkupnino.

O nezakonitem posredovanju govori 269. ~len kazenskega zakonika:

• Kdor sprejme darilo ali kak{no drugo korist, da bi izkoristil svoj uradni ali dru`be-

ni polo`aj in vpliv in posredoval, da se opravi ali ne opravi kak{no uradno dejanje,

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Enako se kaznuje, kdor

izrabi svoj uradni ali dru`beni polo`aj in vpliv in posreduje, da bi se opravilo urad-

no dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se

moralo opraviti.

• ^e storilec za posredovanje sprejme darilo ali kak{no drugo korist se kaznuje z za-

porom do treh let.

Sprejeto darilo se vzame.

O korupciji oziroma podkupovanju govori tudi zakon o nezdru`ljivosti opravlja-

nja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l. RS {t. 49/92), ki v tretjem ~lenu

dolo~a, da funkcionar v zvezi z opravljanjem funkcije ne sme sprejemati daril. »Funkcio-

nar si med ~asom, ko opravlja funkcijo, ne sme pridobivati ugodnosti, ki bi lahko vpli-

vale na njegovo ravnanje pri opravljanju funkcije. Prepoved sprejemanja daril in pri-
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dobivanja ugodnosti velja tudi za funkcionarjevega zakonca oziroma osebo, s katero

`ivi v izvenzakonski skupnosti, pa tudi za otroke in posvojence, star{e, vnuke, brate in

sestre, ki `ivijo z njim v istem gospodinjstvu. Funkcionar ni odgovoren, ~e doka`e, da

ni mogel vplivati na ravnanje oseb iz prej{njega odstavka, oziroma ~e doka`e, da dari-

lo ali ugodnost ni v zvezi z opravljanjem njegove funkcije.«

Zakon v nadaljevanju dolo~a (4. ~len), da se za opravljanje nalog po tem zakonu usta-

novi posebna komisija.6

V parlamentarni proceduri je tudi predlog zakona o lobiranju, ki v 26. ~lenu dolo-

~a, da lobist pri opravljanju svoje dejavnosti ne sme ravnati proti predpisom, ki dolo~ajo

prepoved sprejemanja daril in pridobivanja posebnih ugodnosti v zvezi z opravljanjem

javne funkcije ter prepoved poslovanja dr`ave, javnih podjetij in javnih zavodov z gos-

podarskimi dru`bami, podjetji in zavodi, katerih lastnik ali delni lastnik je funkcionar,

njegov zakonec ali oseba, s katero `ivi v izvenzakonski skupnosti, ter njihovih dru`in-

skih ~lanov.

Ravnanje lobista, ki je v nasprotju z dolo~bami prej{njih ~lenov, funkcionar prijavi re-

gistrskemu organu. Registrski organ po{lje prijavo komisiji za nadzor v osmih dneh po

prejemu prijave.

Predlog zakona o lobiranju predvideva tudi naslednje sankcije za kr{itelje:

• pisni opomin,

• prepoved nadaljnjega opravljanja lobisti~ne dejavnosti v dolo~eni zadevi,

• prepoved opravljanja lobisti~ne dejavnosti za dolo~en ~as, ki ne sme biti kraj{i od

treh mesecev in ne dalj{i od {estih mesecev,

• prepoved obnovitve vpisa v register za naslednje registrsko obdobje.

Sankcije izre~e komisija za nadzor s sklepom.

V. ZAKLJU^EK

Oblike korupcije – podkupovanje so prisotne {irom po svetu. Dr`ave se proti korup-

ciji borijo skozi formalne in neformalne institute. Formalno preko kazenskih norm, ne-

formalno pa z oblikovanjem eti~nih pravil oziroma kodeksov in posebnih komisij in od-

borov za boj proti korupciji. Poleg tega je vedno ve~ja pozornost namenjena mednarod-

nemu sodelovanju na tem podro~ju. V ta namen je bilo sprejetih ve~ dokumentov. Med
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najnovej{imi je v ospredju dokument Sveta Evrope - Kazenskopravna konvencija proti

korupciji, katero je ratificirala tudi Slovenija.

Iz normativnega vidika je v Sloveniji tej tematiki namenjeno najve~ prostora v kazen-

skem zakoniku. Nekatere dolo~be proti korupciji oziroma podkupovanju pa vsebuje

tudi zakon o nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo in pred-

log zakona o lobiranju, ki je v parlamentarni proceduri.

V bli`nji preteklosti je bilo tudi nekaj poizkusov za oblikovanje eti~nega kodeksa za

poslance, vendar do uresni~itve te namere zaenkrat {e ni pri{lo. Korak naprej je mogo-

~e pri~akovati tudi s sprejemom predloga zakona o javnih uslu`bencih, ki je v pripravi.

Prav tako ni izklju~eno oblikovanje enotnih eti~nih norm za vse javne uslu`bence pri

nas.

LITERATURA, VIRI:
1 (2000): Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili B. Penka in K. Stroliga in stvarnim kazalom V. Jakulina.

Uradni list Republike Slovenije. Ljubljana.

2 Koro{ec, Damjan (2000): Svet Evrope o korupciji. Predstavitev Kazenskopravne konvencije proti korup-

ciji (ETS {t.:173). Pravna praksa {t. 1/2000.
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4 Predlog zakona o lobiranju. Poro~evalec Dr`avnega zbora Republike Slovenije. [t. 57/1999.

5 Sruk, Vlado (1995): Leksikon politike. Zalo`ba Obzorja Maribor.
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Informacijska dru`ba - pribli`evanje zakonodaje

dr`avljanom*

Geslo: Zakonodaja; Dostop do informacij

I. UVOD

V zadnjih letih je informacijska tehnologija ponudila vrsto prilo`nosti, da vsaka

dru`ba postane bolj pravna. Eden najpomembnej{ih vidikov pravne dr`ave pa je ravno

dostopnost pravnih pravil. V informacijski dru`bi je postalo izvedljivo, da so vsi po-

membni pravni viri po elektronski poti dostopni dr`avljanom. Svetovno gospodarstvo

se pomika od prete`no industrijske dru`be proti informacijski dru`bi, kar se pogosto

ozna~uje kot nova ekonomija. Digitalne tehnologije prina{ajo vedno cenej{i in la`ji do-

stop do podatkov, obdelavo, hranjenje in prenos podatkov. Preoblikovanje digitalnih

informacij v ekonomsko in socialno vrednost je osnova novega gospodarstva, ki spre-

minja ostale in globoko vpliva na `ivljenje dr`avljanov.

II. ELEKTRONSKA EVROPA

Konec leta 1999 je Evropska komisija sprejela politi~no pobudo Elektronska Evropa

(eEurope), s katero bi dr`avljanom EU zagotovili koristi, ki izvirajo iz sprememb, ki jih

prina{a informacijska dru`ba. Klju~ni cilji elektronske Evrope so naslednji:

• Vsakega dr`avljana, dom in {olo, vsako podjetje in upravo pripeljati v digitalno

dobo in »on-line«

• Ustvariti digitalno pismeno Evropo, podprto s podjetni{ko kulturo in pripravljeno fi-

nancirati in razvijati nove zamisli

• Zagotoviti, da je celoten proces dru`beno vklju~evalen, da gradi zaupanje potro{ni-

ka in krepi dru`beno povezanost.

Evropska unija je na podro~ju informacijske tehnologije razvila dialog z Vzhodno in

Srednje evropskimi dr`avami s ciljem promovirati evropski model informacijske dru`be

izven Evropske unije, predvsem v kontekstu {iritvenega procesa in ekonomskega

sodelovanja.
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Pojav globalne informacijske dru`be se je izkazal kot pomemben instrument za po-

ve~ano produktivnost, pridobivanje informacij, znanja in storitev. V poslovnem svetu

se to ka`e predvsem v pove~ani konkuren~nosti, u~inkovitosti in globalizaciji ekono-

mije. Informacijska tehnologija pa je tudi pripomogla k ve~ji u~inkovitosti v dr`avni

upravi predvsem v odnosu do dr`avljanov.

III. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA V DR@AVNEM ZBORU

Na podro~ju zakonodajne veje oblasti je uvajanje informatizacije zelo pomembno

predvsem z vidika spremljanja zakonodajnega postopka. Ve~ina dokumentov in do-

godkov v parlamentu je vezanih na zakonodajni postopek. Poslanci in strokovni delav-

ci v dr`avnem zboru imajo celovit vpogled v vse dokumente, ki spremljajo posamezen

zakon oziroma akt v vseh fazah obravnave. Poleg predlogov zakonov in aktov lahko

poslanci vidijo vsa mnenja in poro~ila slu`b in delovnih teles, vse predlagane amand-

maje in tudi ostale pobude in predloge.

Vpogled v dokumente dr`avnega zbora, ki nastajajo v zakonodajnem postopku je omo-

go~en tudi vladi in ministrstvom, preko Interneta pa tudi {ir{emu krogu uporabnikov.

Dr`avni zbor je na Internetu predstavljen s tekstovnim in slikovnim gradivom v dveh

jezikih, slovenskem in angle{kem, ki vsebuje vse va`nej{e informacije o nastanku, zgo-

dovini, delu in organizaciji dr`avnega zbora. Na doma~ih straneh je mo`no najti posnet-

ke sej, dobesedne zapise sej, zapisnike in sklice sej dr`avnega zbora in delovnih teles,

predloge zakonov in predloge aktov, sprejete zakone od osamosvojitve do danes, po-

datke o poslancih, poslanskih skupinah, delovnih telesih, vodstvu dr`avnega zbora, za-

poslenih, publikacijah, ki jih izdaja dr`avni zbor, pogleda pa se lahko tudi fotodoku-

mentacija nekaterih dogodkov povezana z dr`avnim zborom. Uporabnik si lahko na

svojem ra~unalniku ogleda publikacijo v isti obliki kot je tiskana izdaja. Na ta na~in je

publikacija hitro dosegljiva in je ni potrebno po{iljati po po{ti ali hraniti v knji`nici.

Tako so stro{ki distribucije zelo nizki.

V Sloveniji je v pripravi projekt »Spremljanje zakonodaje RS«, ki bo zagotovil spremlja-

nje zakonodajnega postopka tako v dr`avnem zboru kot tudi v celotni vladi. V dr`av-

nem zboru je `e uveden informacijski sistem, ki med drugim omogo~a elektronski pre-

tok dokumentov, ki nastajajo v zakonodajnem postopku v dr`avnem zboru. Ker pa v

zakonodajni postopek ni vklju~en samo dr`avni zbor, je obstoje~o informacijsko pod-

poro nujno raz{iriti tudi na vlado in druge dr`avne organe, ki v postopku aktivno sode-

lujejo. S celovito informacijsko podporo vsem aktivnim udele`encem zakonodajnega

postopka, bi se poenostavilo sodelovanje med njimi, kar bi prispevalo k ve~ji u~inkovi-
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tosti celotnega postopka. Informacijska podpora bi omogo~ala tudi predstavitev neka-

terih dokumentov in podatkov {ir{emu krogu uporabnikov, ki zakonodajni postopek

pasivno spremljajo.

Elektronsko poslovanje v dr`avni upravi je sestavni del informacijske podpore pribli-

`evanju Slovenije Evropski uniji, ter tudi kvalitetno sredstvo informiranja dr`avljanov o

delu vlade in dr`avnega zbora.

IV. NEPOSREDNI PRENOSI SEJ DR@AVNEGA ZBORA PO INTERNETU

Septembra 1999 se je Slovenija pridru`ila Norve{ki in Veliki Britaniji, ki seje svojih parla-

mentov neposredno prena{ajo preko Interneta. S tem je vsem zainteresiranim javnostim,

predvsem pa Slovencem v zamejstvu in po svetu, konzularnim in gospodarskim pred-

stavni{tvom, {tudentom in drugim omogo~eno neposredno poslu{anje in gledanje zase-

danj sej dr`avnega zbora. V ~asu, ko poteka zasedanje dr`avnega zbora lahko uporabniki

neposredno preko Interneta spremljajo sliko in zvok na svojem osebnem ra~unalniku.

V. ZAKLJU^EK

Bolj{e javne on-line informacije bi naredile Internet koristnej{i pri vsakodnevnem `iv-

ljenju in bi zato pove~ale {tevilo uporabnikov Interneta, ki bi nadalje imeli korist od

svoje ve~je udele`be v informacijski dru`bi. S tem bi bila zagotovljena popolna pregled-

nost dejavnosti in odlo~anja dr`avne uprave za dr`avljane in sprejemanje teh odlo~itev

bi bilo kolikor je mogo~e odprto. Vzpostavitev spletnih strani bi morala zagotoviti

on-line dostop do vladnih in zakonodajnih informacij vsem dr`avljanom. Strani bi bilo

potrebno oblikovati tako, da ustrezajo potrebam netehni~nih uporabnikov in omogo-

~ajo dostop do pravnih in upravnih informacij.

VIRI:
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verze v Ljubljani, seminarska naloga, januar 2000

2. Topli{ek J., Informacijska dru`ba in pravna dr`ava, Pravna praksa, {t. 9, 30. marec 2000
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Parlamenti in tehnolo{ka presoja*

Geslo: Parlament; Znanost

I. UVOD

Znanstvene in tehnolo{ke spremembe imajo vedno ve~ji vpliv na dru`bo in obstoje~i

sistem vrednot. Njihove politi~ne, ekonomske, eti~ne, moralne in okoljske posledice so

postale tako vsesplo{ne, da se jih tisti, ki so odgovorni za politi~no odlo~anje, morda

sploh ne zavedajo. Kako lahko javnost in njeni izvoljeni predstavniki ocenijo mo`nosti

in stro{ke novih tehnologij, ki lahko mo~no vplivajo na prihodnost dru`be, kak{ne so

dru`bene in moralne posledice genetskega in`eniringa, reprodukcijske tehnologije,

kloniranja? Tehnolo{ka presoja je postala ena najpomembnej{ih metodologij analizira-

nja in presoje teh vpra{anj pri informiranju parlamentov. Tehnolo{ka presoja ne pred-

stavlja nujno zgolj visoko strokovna mnenja, temve~ je zanjo zna~ilno, da je oblika kon-

tinuiranega spremljanja znanstveno tehnolo{kega razvoja in stalnega seznanjanja od-

lo~evalcev/parlamentarcev z nevarnostmi in tudi mo`nostmi, ki jih razvoj prina{a, ter

opozarjanje na te vidike razvoja.

Osnovni namen tehnolo{ke presoje je pravo~asno identificiranje tehnolo{ko pogoje-

nih tveganj in analiziranje vrsto mo`nih socialnih, ekonomskih, pravnih, politi~nih, kul-

turnih in ekolo{kih u~inkov novih tehnologij in ozave{~anje odlo~evalcev.

II. TEHNOLO[KA PRESOJA

1. Institucionalizacija tehnolo{ke presoje

Obstajajo trije razli~ni modeli, ki se razlikujejo glede na

1. uporabnike in finan~no pomo~

2. izvr{evanje analiz in {tudij

3. stopnjo javne udele`be
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Klasi~ni model, ki so ga imeli do leta 1995 v Zdru`enih dr`avah Amerike, je znan po

strokovni naravnanosti, visokem strokovnem znanju in posredni udele`bi razli~nih in-

teresnih skupin. Urad (US Office of Technology Assessment), ki je deloval v okviru

ameri{kega kongresa, je bil tesno povezan z izvr{ilno vejo oblasti.

Drug model institucionalizacije je poseben sekretariat, kot na primer v nizozemskem

parlamentu. Institucionalno je to nekak{en me{an in{titut, financiran s strani izvr{ilne

veje oblasti in odgovoren parlamentu. Njegovo delovanje nadzira Kraljeva akademija

za znanost.

Tretji model je model udele`be, katerega zgled je Danski tehnolo{ki svet. Ta svet je te-

sno povezan s parlamentom, vendar je njegov glavni namen posredovanje splo{ne

dru`bene razprave o tehnolo{kem napredku. Zna~ilnost tega modela je nizka stopnja

notranje raziskovalne dejavnosti in mo`nost javne udele`be.

2. Resolucija Sveta Evrope

Parlamentarna skup{~ina Sveta Evrope je dne, 23. aprila 1996, sprejela Resolucijo {t.

1083 o parlamentih in presojanju znanstvenih in tehnolo{kih mo`nosti, v kateri vabi

parlamente dr`av ~lanic, da naj pri~nejo s postavljanjem teles za tehnolo{ko presojo.

Resolucija tudi poziva dr`ave ~lanice, da naj zagotovijo neodvisnost tehnolo{kega pre-

sojanja ter, da naj se na podlagi posameznih vsebin vklju~ujejo v aktivnosti EPTA (Euro-

pean Parliamenary Technology Assessment Network).

3. EPTA

V Evropi obstaja na podro~ju tehnolo{ke presoje posebna evropska parlamentarna

mre`a (European Parliamentary Technology Assessment), ki je sestavljena iz institucij

posameznih evropskih dr`av in sicer iz: Danske, Finske, Francije, Gr~ije, Italije, Nem~i-

je, Nizozemske, Velike Britanije in Evropske unije. Institucije, ki imajo status opazoval-

ke so v Avstriji, Belgiji, ^e{ki republiki in [vici. EPTA je bila formalno ustanovljena leta

1990 pod pokroviteljstvom predsednika evropskega parlamenta. V mre`i EPTA so

zdru`ene institucije, ki pripravljajo {tudije s podro~ja znanstvene in tehnolo{ke presoje,

z namenom svetovati nacionalnim parlamentom o mo`nih socialnih, ekonomskih,

okoljskih vplivih novih tehnologij. Institucije udele`enke so konstitucionalno in meto-

dolo{ko heterogene, vse skupaj pa si prizadevajo za neodvisna in visokokvalitetna po-

ro~ila in {tudije o podro~jih, kot so biotehnologija, zdravstvo, okolje in energija, indu-

strija, itd.
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Mre`o EPTA vodi Svet EPTA, ki je sestavljen iz poslancev ter direktorjev raziskovalnih

institucij ~lanic EPTA.

4. Pregled po dr`avah

V nadaljevanju naloge bomo prikazali delovanje in organizacijsko obliko institucij za

tehnolo{ko presojo v posameznih dr`avah, s poudarkom na sodelovanju z nacionalni-

mi parlamenti.

AVSTRIJA

V Avstriji deluje na podro~ju tehnolo{ke presoje In{titut za tehnolo{ko presojo. In{ti-

tut se ukvarja z interdisciplinarnim znanstvenim raziskovanjem vpliva novih tehnologij

na dru`bo.

Rezultati raziskav omogo~ajo podlago za sprejemanje odlo~itev na najvi{jih ravneh.

In{titut deluje v okviru avstrijske akademije za znanost. Zaposluje pribli`no dvanajst

znanstvenih raziskovalcev s podro~ja ekonomije, managementa, sociologije, politi~nih

ved, informacijske tehnologije, psihologije, filozofije, telekomunikacij, molekularne

biologije, medicine, genetike, fizike, kemije in prava. Glavna skupina je sestavljena iz

uslu`bencev in{tituta, katerim po potrebi nudijo pomo~ zunanji strokovnjaki.

Delovanje in{tituta financira avstrijska akademija za znanost ter zvezno ministrstvo za

promet, inovacije in tehnologijo kot tudi avstrijski fond za znanstveno raziskovanje in

evropska komisija.

DANSKA

Na Danskem obstaja poseben sekretariat za tehnologijo, ki je za~el sodelovati z odbo-

rom za raziskave danskega parlamenta v letu 1995. Sodelovanje poteka v obliki zasli-

{anj oz. prezentacij, ki jih pripravijo strokovnjaki sekretariata. Zasli{anje, ki ga organizi-

ra sekretariat, se za~ne na pobudo parlamentarnih delovnih teles, ki `elijo obravnavati

dolo~eno zadevo s podro~ja znanosti ali tehnologije. Sekretariat zagotavlja neposreden

dostop do ekspertnega znanja s podro~ja, ki je predmet zasli{anja. Najpomembnej{e pri

zasli{anju je dejstvo, da so v ospredju politiki. Politiki odlo~ajo o tem, katere strokovnja-

ke bodo povabili na zasli{anje. Strokovnjaki v razpravi na kratko predstavijo svoje po-

glede o dolo~enem vpra{anju, vsak ima na voljo pet minut za ustno predstavitev, iz~rp-

no pa so njihove {tudije pripravljene v pisni obliki. Po kratki predstavitvi imajo poslanci
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pravico, da postavljajo strokovnjakom vpra{anja. Poro~ilo o zasli{anju se razdeli vsem

poslancem zainteresiranih delovnih teles.

Zasli{anja danskega sekretariata za tehnologijo za potrebe tehnolo{ke presoje v dan-

skem parlamentu:

• estrogene substance

• genetika

• kloniranje `ivali

• izlivanje strupenih snovi v vode

• spremembe energetskega sektorja

• kopenhagenski metro

• ekolo{ki nadzor nad odpadki

• salmonela.

FINSKA

Finski parlament je leta 1996 ustanovil poseben Odbor za prihodnost (Committee for

the Future), ki je sestavljen iz 17 poslancev. V okviru tega odbora pa deluje poseben po-

dodbor za tehnolo{ko presojo. Naloga pododbora za tehnolo{ko presojo je, da po pos-

vetu z drugimi odbori izbere podro~je, ki bo predmet tehnolo{ke presoje. Tehnolo{ka

presoja je na~elno financirana iz prora~una finskega parlamenta, lahko pa jo delno ali v

celoti financira neodvisna raziskovalna institucija. Tehnolo{ko presojo izvaja neodvisna

raziskovalna institucija, izbrana na podlagi javnega nate~aja. Tehnolo{ka presoja se iz-

vaja pod nadzorom posebne skupine, ki jo imenuje Odbor za prihodnost finskega par-

lamenta in sicer za vsak projekt posebej. ^lani te skupine so poslanci iz vsakega zainte-

resiranega odbora. Ko je tehnolo{ka presoja kon~ana, se o njej razpravlja na plenarni

seji finskega parlamenta.

FRANCIJA

V francoskem parlamentu so `e leta 1983 ustanovili parlamentarni urad za tehnolo{ko

presojo (Office parlamentaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, v

nadaljevanju OPECST). ^lani OPECST so imenovani v skladu s proporcionalno zasto-

panostjo politi~nih strank v parlamentu tako v spodnjem domu kot v senatu. Urad se-

stavlja 8 ~lanov spodnjega doma in 8 senatorjev. Vsak ~lan ima nadomestnega ~lana z

enakimi pravicami, vendar ima pravico glasovati samo v odsotnosti ~lana, ki ga nado-

me{~a. Predsednik urada je lahko ~lan spodnjega doma ali senata in je imenovan za
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dobo treh let. Notranja pravila dolo~ajo, da je podpredsednik urada ~lan drugega doma

kot predsednik.

Dolo~ene zadeve lahko uradu predlo`ijo komisije obeh domov (na podlagi pro{nje

vodje poslanske skupine ali na pobudo 60 ~lanov spodnjega doma ali 40 senatorjev), ali

pa posebni in stalni odbori.

Podro~ja, s katerimi se je doslej ukvarjal urad, so bila: energija, okolje, nove tehnolo-

gije in vede o `ivljenju.

OPECST deluje kot posrednik med politiko in znanostjo. Delovanje urada podpira

odbor za znanost, ki odra`a {tevilne znanstvene in tehnolo{ke discipline.

Za vsako zadevo, ki jo predlo`ijo uradu, je imenovan poseben poro~evalec. Poro~e-

valec sestavi {tudijo, v kateri je predstavljeno znanje o nekem podro~ju in v kateri so

predstavljene mo`ne smeri raziskav ter ocenjene mo`nosti za pridobitev rezultatov v

dolo~enem roku. Poro~evalec nato ugotovitve iz {tudije predlo`i ~lanom OPECST. Po-

ro~evalec pri svojem delu zbira podatke in mnenja, ki mu jih posredujejo zainteresirane

osebe in institucije. Pri njegovem delu mu pomaga parlamentarni uslu`benec, po potre-

bi pa posebna strokovna delovna skupina, katero ne sestavljajo uslu`benci parlamenta.

Poro~evalec pa lahko najame francoske ali tuje neodvisne strokovnjake in svetovalce

za nadaljnje raziskave. Podatke mu lahko posredujejo tudi sindikati, profesionalne or-

ganizacije in dobrodelne organizacije za za{~ito okolja in varstvo potro{nikov.

Zaklju~ki poro~ila urada za tehnolo{ko presojo so delo ~lanov parlamenta in lahko

vsebujejo ne le same informacije, ampak tudi predloge in priporo~ila.

GR^IJA

V gr{kem parlamentu deluje stalni odbor za tehnolo{ko presojo, v katerem je od 30

do 60 poslancev iz vseh poslanskih skupin. Njegovo delo se nana{a na vse zadeve v ok-

viru tehnolo{kega razvoja, kot tudi dajanje nasvetov o strate{kih vpra{anjih s tehno-

lo{kega podro~ja. Odbor je na za~etku delovanja dolo~il pet podro~ij, s katerimi se bo

ukvarjal: delo, okolje, kmetijstvo, biotehnologija in vsakdanje `ivljenje. Za vsako od teh

podro~ij je bil ustanovljen poseben pododbor, sestavljen iz predstavnikov stalnega od-

bora. Znanstveno podporo njegovemu delu trenutno nudi direktorat za raziskave

gr{kega parlamenta.

ITALIJA

V okviru italijanskega parlamenta deluje Odbor za znanstveno in tehnolo{ko presojo

(Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e technologiche – VAST). Odbor je
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bil ustanovljen z odlokom predsednika poslanske zbornice dne, 28. februarja 1997. Na-

loga odbora je preu~evanje mo`nih u~inkov novih tehnologij in znanstvenih raziskav,

tako z eti~nega kot socialnega in ekonomskega vidika. Glavni cilj odbora je pomo~ in

svetovanje v procesu odlo~anja v italijanskem parlamentu. V ta namen bo odbor tudi v

prihodnje navezoval stike s podobnimi odbori in uradi.

Odbor je zadol`en za preu~evanje vpra{anj, ki jih spro`a tehnolo{ki razvoj na po-

dro~jih, kot so ra~unalni{ko omre`je in komunikacije, okolje, naravni in energetski viri

in njihov vpliv na dru`bo kot rezultat sprememb, ki jih povzro~ajo. Odbor lahko obliku-

je predloge in dolo~a smernice ter jih posreduje dolo~enim komisijam, pristojnim za

obravnavo zadev, ki se nana{ajo na znanost in nove tehnologije. Lahko pa tudi priprav-

lja kon~ne analize o uporabnosti inovacij in novih tehnologij, ki so v pomo~ parlamentu

pri njegovem delu.

V odboru za znanstveno in tehnolo{ko presojo je petnajst poslancev iz vrst pozicij-

skih in opozicijskih strank. Delo odbora je v pomo~ obema domovoma parlamenta ter

vsem zainteresiranim delovnim telesom.

Institucionalno je VAST vezan na predsedstvo poslanske zbornice in nima statusa stal-

nega odbora, sredstva pa dobiva za vsak projekt posebej in sicer preko administrativnih

organov predsedstva.

NEM^IJA

V Nem~iji izvaja tehnolo{ko presojo Urad za tehnolo{ko presojo pri nem{kem Bunde-

stagu (Büro für Technikfolgen-Abschätzung bei dem Deutschen Bundestag - v nadalje-

vanju TAB). TAB je bil ustanovljen leta 1990 s ciljem izbolj{ati informacijsko podlago za

znanstveno in tehnolo{ko svetovanje v procesu odlo~anja v parlamentu.

TAB je organizacijska enota ITAS (Institut für Technikfolgen-Abschätzung und Syste-

manalyse des Forschungszentrums Karlsruhe) v Karlsruhu.

Naloga TAB je predvsem konceptualizacija in izvajanje projektov tehnolo{ke presoje

in spremljanje ter analiziranje razvojnih trendov na podro~ju znanosti in tehnologije in

v dru`bi kot celoti.

Cilji TAB pri izvajanju tehnolo{ke presoje so:

• analizirati potenciale znanstveno-tehnolo{kega razvoja ter ugotoviti, kak{ne so

dru`bene, gospodarske in ekolo{ke implikacije - riziki in prilo`nosti,

• razumevanje in dolo~itev pravnih, gospodarskih in dru`benih okvirov ter meja/limi-

tov znanstveno-tehnolo{kega razvoja,
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• odkrivanje, napovedovanje in analiziranje potencialnih u~inkov-posledic novih

znanstvenih in tehnolo{kih dose`kov; analiza mo`nosti in oblikovanja strategije

uporabe dose`kov ter za zmanj{anje rizikov njihove uporabe,

• oblikovanje alternativnih politik.

Aktivnosti TAB so v soglasju s parlamentarnimi delovnimi telesi in poro~evalci za teh-

nolo{ko presojo iz poslanskih skupin usmerjene predvsem na napovedovanje in vred-

notenje prilo`nosti in mo`nosti, ki ga daje tehnolo{ki razvoj in dolo~itev njegovih okvi-

rov in v manj{i meri na opozarjanje na rizike, ki jih spro`a razvoj znanosti in tehnologije.

TAB je izrazito usmerjen v zadovoljevanje informacijskih potreb Bundestaga in njego-

vih delovnih teles. Naro~nik je odbor za vzgojo, izobra`evanje in tehnolo{ko presojo, ki

tudi odlo~a o klju~nih podro~jih delovanja TAB. Ostala parlamentarna delovna telesa

tudi lahko prijavijo svoje potrebe za tehnolo{ko presojo.

Direktor TAB je odgovoren za znanstveno naravnanost delovanja TAB.

Poro~evalci (iz enega ali ve~ odborov Bundestaga ) spremljajo TAB projekte in poma-

gajo pri prena{anju rezultatov TAB projektov v delo odborov.

Nekaj naslovov projektov, ki jih je TAB pripravil po naro~ilu Bundestaga:

• ravnanje z gospodinjskimi odpadki in predelava odpadkov

• varstvo podtalnice in preskrba z vodo

• genska analiza - mo`nosti in riziki genetske diagnostike

• biolo{ka varnost pri uporabi genske tehnike

• okoljske tehnologije in gospodarski razvoj

• raziskovalna in tehnolo{ka politika za trajnostni razvoj.1

Poleg projektov pa TAB izvaja tudi aktivnosti, ki jih lahko poimenujemo opazova-

nje-spremljanje (monitoring). Izdeluje “poro~ila o stanju” na dolo~enem podro~ju, tako

npr. o stanju na podro~ju genske terapije, genske diagnostike, medicinske tehnologije,

podro~je trajnostnega razvoja, izvozne mo`nosti za obnovljive energetske vire ipd.2

Rezultati projektov tehnolo{ke presoje in drugih aktivnosti TAB so praviloma pred-

stavljeni v obliki TAB delovnih poro~il. Kon~no poro~ilo pa TAB objavi za javnost v

publikacijah Bundestaga. Od leta 1996 so na voljo kon~na poro~ila o tehnolo{ki presoji

v knji`ni zbirki “Studien des Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen

Bundestag”. Dvakrat letno izide TAB - Brief (TAB pismo), v katerem so vklju~ene vse in-
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formacije o delovnem programu TAB in predstavljeni rezultati TAB projektov in TAB

monitoringa.

NIZOZEMSKA

Na Nizozemskem so leta 1986 ustanovili Nizozemsko organizacijo za tehnolo{ko pre-

sojo (Netherlands Organization for Technology Assessment), ki se je leta 1994 preime-

novala v In{titut Rathenau. Delovanje in{tituta subvencionira Kraljeva nizozemska aka-

demija znanosti in umetnosti. In{titut Rathenau podpira dru`beno in politi~no obliko-

vanje mnenj o vpra{anjih znanstvenega in tehnolo{kega razvoja. Rezultati projektov so

posredovani nizozemskemu parlamentu. Podro~ja, s katerimi se ukvarja in{titut, so:

• informacijska tehnologija

• veda o ~loveku, `ivalih

• ekosistem

• okolje

[VICA

V [vici je tehnolo{ka presoja v pristojnosti [vicarskega znanstvenega sveta - Schwei-

zerische Wissenschaftsrat (SWTR). SWTR je posvetovalni organ Bundesrata za vsa vpra-

{anja s podro~ja znanstvene, raziskovalne in tehnolo{ke politike. Ima 13 ~lanov, ki jih

imenuje Bundesrat, in so najvidnej{i predstavniki iz znanstvene in tehnolo{ke sfere.

Naloge SWTR so naslednje:

• definiranje podlag za znanstveno, raziskovalno in tehnolo{ko politiko na ravni

federacije,

• izdelava skupnih konceptov in ukrepov, ki zajamejo celotno sfero in veljajo na fede-

ralni ravni,

• opredeljevanje do znanstvenih, raziskovalnih in tehnolo{kih na~rtov, ki imajo

vse{vicarski pomen,

• izvajanje {tudij tehnolo{ke presoje.

[vicarski model za tehnolo{ko presojo so pri~eli izgrajevati v letu 1991. Pred kratkim

so se odlo~ili za nadaljnjo institucionalizacijo in tehnolo{ko presojo ~vrsto umestili med

ostale naloge SWTR ter ji namenili posebno enoto znotraj SWTR. Ta enota je takoimeno-

vani Upravljalni odbor - Leitungsausschuss, ki kot posebno telo skrbi za izvajanje teh-

nolo{ke presoje. Opredelili so naslednje naloge:
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• preko {tudij tehnolo{ke presoje javnosti in parlamentu zagotavljati pomo~ pri oce-

njevanju posledic znanstveno-tehnolo{kega razvoja in podporo pri odlo~anju o

mo`nih ukrepih,

• z vidika tehnolo{ke presoje spremljati raziskave, ki jih subvencionirajo na zvezni

ravni,

• vodenje politi~ne debate o pozitivnih in negativnih vidikih znanstveno-tehnolo{ke-

ga razvoja,

• kontakti s podobnimi institucijami v dr`avi in predvsem sodelovanje z institucijami

za tehnolo{ko presojo v tujini.

Nad projekti tehnolo{ke presoje bdi vodstvo Leitungsausschussa, ki projekte tehno-

lo{ke presoje tudi koordinira in skrbi za izvajanje programa tehnolo{ke presoje (TA).

Program TA ima definirana naslednja podro~ja spremljanja:

• tehnolo{ka presoja na podro~ju bio - znanosti ( biotehnologija, medicina, genska

tehnologija, ultrazvok tehnologija...)

• informacijska dru`ba ( delo na daljavo, patentno varstvo in ra~unalniki, informacij-

ska tehnologija in zdravstveni sistem ...)

• energija in mobilnost (omejenost energetskih virov, razli~ni vidiki uporabe nuklear-

ne energije, razvoj na podro~ju prometa)

• participativne metode - imenovani javni forumi - PubliForum. Gre za razvoj razli~nih

metod sodelovanja zainteresiranih dr`avljanov v razpravah o nadaljnjem razvoju na

razli~nih dru`benih podro~jih (scenario workshops, delavnice o prihodnjem razvo-

ju, konsenzualne konference ipd.)

• metodolo{ki TA projekti, s katerimi naj bi pridobili dodatna metodolo{ka znanja za

izvajanje tehnolo{ke presoje. V teku je sodelovanje v projektu evropske mre`e teh-

nolo{ke presoje, imenovanem EUROPTA, v katerem nacionalne organizacije za teh-

nolo{ko presojo izmenjujejo izku{nje in razvijajo nove metode delovanja. Pozornost

je usmerjena zlasti na nadaljnji razvoj participativnih metod.

VELIKA BRITANIJA

V britanskem parlamentu imajo parlamentarni urad za znanost in tehnologijo, ki ga

sestavljajo ~lani obeh domov parlamenta (Parliamentary Office of Science and Techno-

logy). Urad je zadol`en, da priskrbi objektivne analize s podro~ja znanosti in tehnologi-

je s podro~ij, ki so pomembna za delo parlamenta. Definicija znanosti in tehnologije je

zelo {iroka, zato urad pripravlja {tudije s podro~ja obrambe, transporta, okolja, zdravja

in socialne politike, novih tehnologij, itd.
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Urad za znanost in tehnologijo je bil ustanovljen leta 1987 s finan~no pomo~jo dobro-

delnih fundacij, privatnih podjetij in {tevilnih individualnih poslancev. Od leta 1993 je

urad za znanost in tehnologijo ena izmed strokovnih slu`b parlamenta, financiran iz

prora~una. Urad vodi direktor. Urad je sestavljen iz ~lanov obeh domov in vseh parla-

mentarnih strank, pomo~ pa jim nudijo ugledni znanstveniki in in`enirji razli~nih strok

in interesov. Urad skupaj z direktorjem dolo~i podro~je, o katerem bo sestavil poro~ilo.

EVROPSKA UNIJA

V evropskem parlamentu deluje v okviru generalnega direktorata za raziskave poseb-

na enota imenovana Scientific and Tecnological Options Assessment Unit (v nadaljeva-

nju STOA). STOA opravlja raziskave za posamezne odbore evropskega parlamenta, ki

se ukvarjajo s podro~ji znanosti in tehnologije. Primeri projektov, s katerimi se ukvarja

STOA, so: informacijska dru`ba, avtomobilska industrija, biomedicina, eti~na in social-

na vpra{anja, ekologija, itd.

^eprav je STOA organ evropskega parlamenta, {tudije pripravljajo zunanji strokov-

njaki, in sicer posamezni raziskovalci, raziskovalni in{tituti in laboratoriji, s katerimi

evropski parlament sklene individualne avtorske pogodbe. Odbor STOA-e je politi~no

odgovoren za delo STOA. V odboru so ~lani evropskega parlamenta, ki so predstavniki

17 stalnih odborov. Odbor STOE pripravi letni na~rt dela. Projekti morajo biti v nepo-

sredni zvezi s sprejemanjem zakonodaje in prora~una. Odbor se sestane enkrat me-

se~no, kjer oceni, kako napredujejo projekti. Tem sestankom lahko prisostvujejo vsi

~lani evropskega parlamenta, pravico glasovanja pa imajo le ~lani odbora. Sestanki so

odprti za javnost.

V STOA je zaposlenih dvanajst ljudi, od tega sedem uradnikov evropskega parlamen-

ta, ostali pa so gostujo~i raziskovalci.

STOA sodeluje tudi z relevantnimi generalnimi direktorati evropske komisije in skup-

nega raziskovalnega centra ter mednarodnimi organizacijami kot so WHO, UNEP in

OECD.

ZDRU@ENE DR@AVE AMERIKE

V ameri{kem kongresu je bil leta 1972 ustanovljen Urad za tehnolo{ko presojo – OTA

(The Congressional Office of Technology Assessment). Urad so zaprli 29. septembra

1995, ker je 104. kongres odlo~il, da ne bo ve~ financiral delovanje urada.

V 23-ih letih delovanja je urad za tehnolo{ko presojo pripravljal objektivne analize o

zelo zapletenih znanstvenih in tehnolo{kih vpra{anjih 20. stoletja. Urad za tehnolo{ko
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presojo je predstavljal edinstveno kongresno slu`bo. Za razliko od splo{ne ra~unovod-

ske slu`be, ki se ukvarja predvsem s cenitvijo teko~ih projektov ter kongresno razisko-

valno slu`bo, ki nudi hitre podatke o zakonodajnih zadevah, je urad za tehnolo{ko pre-

sojo posredoval obse`ne, iz~rpne in tehni~no dovr{ene analize. Urad je postal klju~ni

vir podatkov o tehnolo{kih vpra{anjih za ~lane kongresa in kongresne uslu`bence. »Za-

pu{~ino« urada je mogo~e najti v mnogih zakonih, ki jih je sprejel ameri{ki kongres. Nji-

hove {tudije je mogo~e najti v {tevilnih publikacijah, tudi v elektronski obliki na splet-

nih straneh in CD-romih.

Urad za tehnolo{ko presojo je vodil kongresni Svet za tehnolo{ko presojo, v katerem

je bilo {est senatorjev in {est predstavnikov spodnjega doma s proporcionalno zastopa-

nostjo obeh politi~nih strank. Svet je imenoval direktorja urada za dobo {estih let. Urad

je imel posebno svetovalno telo z desetimi uglednimi strokovnjaki iz sveta industrije,

akademiki in drugimi strokovnjaki, delujo~imi izven zvezne vlade. Urad je delal {tudije

na podlagi naro~ila predsednika kateregakoli kongresnega odbora. Predsednik je izdal

naro~ilo sam ali v imenu ve~ine ~lanov odbora. [tudije je lahko naro~il tudi Svet za teh-

nolo{ko presojo ali njegov direktor. Zaposleni na uradu so po pregledu naro~il dolo~ili,

kateri podatki so dostopni, katere podatke lahko urad pridobi in ~e je naro~ilo v {ir{em

interesu in nepristransko. Direktor urada je naro~ilo posredoval Svetu za tehnolo{ko

presojo, ki je dokon~no odlo~il o nadaljevanju postopka za izdelavo {tudije. Svet je

pred izdajo tudi pregledal in ocenil pomembnej{e {tudije.

Raziskave in pisanje {tudij je opravljalo pribli`no 200 zaposlenih na uradu, od katerih

je bilo dve tretjini profesionalnih raziskovalcev. Urad je pri svojem delu upo{teval tudi

javno mnenje in sicer preko posvetovalnega telesa, sestavljenega iz predstavnikov zain-

teresirane javnosti in strokovnjakov. S tem je bila zagotovljena objektivnost poro~il. Po-

ro~ila so bila posredovana relevantnim odborom, povzetki poro~il pa vsem ~lanom

kongresa, {ele nato pa so bila poro~ila dostopna {ir{i javnosti.

Organiziranost urada za tehnolo{ko presojo je bila v svojem ve~ kot dvajsetletnem de-

lovanju ve~krat spremenjena. Do leta 1995 je bil razdeljen na dva analiti~na oddelka, od

katerih je imel vsak po tri raziskovalne programe.

III. ZAKLJU^EK

V pregledu organiziranosti in vsebine tehnolo{ke presoje po posameznih dr`avah je

mogo~e ugotoviti, da v prikazanih dr`avah obstajajo institucije, ki pripravljajo {tudije s

podro~ja znanstvene in tehnolo{ke presoje, z namenom svetovati nacionalnim parla-

mentom o mo`nih socialnih, ekonomskih, okoljskih vplivih novih tehnologij. Te insti-
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tucije so v razli~nih dr`avah razli~no organizirane ter financirane, skupna zna~ilnost

vseh pa je, da pripravljajo visoko strokovne in neodvisne {tudije s podro~ja znanosti in

tehnologije.

Organizacijsko so te institucije najve~krat uradi za tehnolo{ko presojo, ki delujejo v

okviru parlamenta, ali pa delujejo kot posebna svetovalna telesa parlamenta. Oblike fi-

nanciranja teh institucij so razli~ne, odvisno od tega ali delujejo v okviru parlamenta ali

neodvisno od njega. Ponekod institucije za tehnolo{ko presojo financirajo tudi akade-

mije za znanost in umetnost. Institucije za tehnolo{ko presojo zaposlujejo za izdelavo

{tudij visoko kvalificiran kader, najve~krat doktorje znanosti s podro~ij, za katera se pri-

pravljajo {tudije, ali pa po potrebi sklenejo avtorske pogodbe s strokovnjaki iz znans-

tvene sfere.

Najpomembnej{a zna~ilnost teh institucij je, da so posredniki med znanostjo in politi-

ko, kajti slednja odlo~a o pomembnih vpra{anjih dru`be in sistema vrednot v dru`bi,

velikokrat pa se ta vpra{anja nana{ajo na znanost in nove tehnologije.

VIRI:
1. The Institute of Technology Assessment (Avstrija)

http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene3/e2-1b.htm

2. The Danish Board of Technology (Danska)

http://www.tekno.dk/eng/us.htm

3. Committee for the Future (Finska)

http://www.eduskunta.fi/fakta/vk/tuv/fc1.htm

4. Parliamentary Ofice for Evaluation of Scientific and Technological Options (Francija)

http://www.senat.fr/opecst/english.html

5. Greek Permanent Committee of Technology Assessment (Gr~ija)

http://epta.camera.it/gpcta.htm

6. Odgovor Odbora za znanstveno in tehnolo{ko presojo v italijanskem parlamentu

7. VAST (Italija)

http://epta.camera.it/vast.htm

8. TAB: Büro für Technikfolgen-Abschätzung bei dem Deutschen Bundestag (Nem~ija)

http://tab.fzk.de/Kurzinfo.htm

9. Rathenau Institut (Nizozemska)

http://www.knaw.nl/01instit/rathuk00.htm

10. Schweizer Wissenschaftsrat SWTR ([vica)

http://www.admin.ch/swr/

11. POST- United Kingdom Parliament, Parliamentary Office od Science and Technology

http://www.parliament.uk/post/welcomemain.htm
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12. Office of Technology Assessment (ZDA)

http://www.wws.princeton.edu/~ota

13. STOA Scientific and Technollogical Options Assessment in the European Parliament

http://www.europarl.eu.int/dg4/stoa/en

14. EPTA European Parliamentary Technology Assessment

http://www.atkinsoft.ndirect.co.uk/epta

15. Parliaments and Technology

http://www.sunypress.edu.sunyp/backads/html/c43035.html

PRILOGA:

Parlamentarna skup{~ina SVETA EVROPE: PACE –Resol 1083

RESOLUCIJA 1083(1996) o parlamentih in presojanju znanstve-
nih in tehnolo{kih mo`nosti

1. Izjemni vzpon znanstvenega in tehnolo{kega napredka jasno ka`e, da bodo v pri-

hodnosti gospodarstva slonela na znanju. Tehnolo{ke re{itve, do katerih bo prihaja-

lo v prihajajo~ih letih, bodo imele odlo~ujo~ vpliv na gospodarsko konkuren~nost

in tako tudi na `ivljenje ljudi.

2. Znanstvene in tehnolo{ke spremembe imajo vedno ve~ji vpliv na dru`bo, saj spre-

minjajo tradicionalni na~in `ivljenja, pa tudi obstoje~i sistem vrednot. Njihove poli-

ti~ne, ekonomske, eti~ne, moralne in okoljske posledice so postale tako vsesplo{ne,

da se jih tisti, ki so odgovorni za politi~no odlo~anje, morda sploh ne zavedajo.

3. Nadzor nad spremembami, predvidevanje njihovih dru`benih posledic in njihovo

usmerjanje je postalo ne samo dol`nost politi~nih voditeljev, ampak tudi izziv mo~i.

Uporaba znanosti in tehnologije je torej odvisna od zmo`nosti odlo~ujo~ih politikov

za presojanje tako kompleksnih zadev.

4. Medtem ko so v zadnjih desetih letih znanstveni in tehnolo{ki dose`ki pripeljali do

drasti~nih sprememb v zakonodaji, ve~ina parlamentarcev zaradi pomanjkanja zna-

nja ali primernih izku{enj ni bila sposobna odlo~ati se med razli~nimi mo`nostmi,

pred katere so jih postavljali strokovnjaki.

5. Obstaja nevarnost, da postane demokrati~ni sistem neuravnote`en, saj parlamenti

postopno izgubljajo celotna podro~ja odlo~anja v prid vladnim telesom in strokov-

njakom, ki imajo ustrezno znanje.
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6. Po eni strani politikom ne sme biti dovoljeno uporabljati znanstvena in tehnolo{ka

odkritja v lastne politi~ne namene, ne da bi pri tem upo{tevali demokrati~ne princi-

pe. Po drugi strani pa je treba prepre~iti vplivanje znanstvenikov na politi~ne odlo~i-

tve z namenom, da bi izvajali raziskave, ki ne bi bile pod demokrati~nim nadzorom.

7. Upo{tevajo~ ta izziv, morajo potekati znanstvene izbire v duhu odprtosti in javne

razprave. Dol`nost parlamentov je, da se informirajo in upo{tevajo vse vidike tehno-

lo{kih inovacij z namenom, da izberejo tiste, ki najbolj prispevajo skupnemu dobru.

8. Odgovor je bil uvajanje novih, pogosto institucionaliziranih oblik sodelovanja med

svetovoma znanosti in politike, obi~ajno z vsebino, ki jo razumemo pod izrazom

tehnolo{ka presoja – TP (Technology Assessment) – TA).

9. ^eprav je izvirno TP nastala iz preventivnih ali celo negativnih ozirov, so metode

dela vse bolj odra`ale `eljo po izbolj{anju `ivljenjskih pogojev z usmerjanjem tehno-

lo{kega razvoja na podlagi {iroko razvejanih posvetovanj med relevantnimi

partnerji.

10. Tehnolo{ka presoja je oboje: je oblika preiskave in zakonodajni proces. Ocenjuje

posledice tehnolo{kega razvoja in prispeva k nacionalnemu procesu odlo~anja o

tehnolo{kih strategijah in njihovih tehnolo{kih in ekonomskih posledicah.

11. Kljub razlikam v organiziranosti imajo telesa za tehnolo{ko presojo (TP) skupen cilj:

nuditi parlamentom visoko kakovostno, neodvisno informacijo o znanstvenih in

tehnolo{kih problemih. Njihov cilj je ~im bolj prilagoditi tehnologijo dru`beni potre-

bam z izpostavljanjem parametrov tveganja posameznih re{itev in posledic takih re-

{itev.

12. V Evropi so parlamentarna telesa za tehnolo{ko presojo {e v povojih. Samo pet dr-

`av je ustanovilo take organizacije. [e vedno ostaja veliko odprtih vpra{anj, zlasti v

zvezi z razvojem primernih delovnih metod. Vsaka dr`ava mora ustanoviti svojo

lastno organizacijo za tehnolo{ko presojo tako, da upo{teva svoje lastne posebne

dru`bene, ekonomske, politi~ne, znanstvene in kulturne zna~ilnosti.

13. Skup{~ina zato vabi

A. parlamente dr`av ~lanic, kjer je to mo`no:

• naj takoj pri~nejo s postavljanjem teles za tehnolo{ko presojo, pri ~emer naj izha-

jajo iz obstoje~ih izku{enj, jih prilagodijo razpolo`ljivim materialnim in ~lo-

ve{kim mo`nostim in dolo~ijo jasne prioritete;

• naj spodbujajo transparentnost in javne razprave o sprejetih znanstvenih in teh-

nolo{kih re{itvah;

• naj pospe{ujejo ve~jo stopnjo zavedanja o potrebi po tehnolo{ki presoji tako v

referen~nih skupinah kot v splo{ni javnosti in na ta na~in stimulirajo kreativnost

takih teles;
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• naj zagotovijo neodvisnost tehnolo{kega presojanja;

• naj omogo~ijo novo ustanovljenim telesom za tehnolo{ko presojanje v dr`avah

srednje in vzhodne Evrope dostop do dolo~enih dragih projektov, ki so v drugih

dr`avah `e na razpolago in jim na ta na~in pomagajo pri u~inkovitej{em upravlja-

nju prioritetnih podro~ij.

B. njihove ustrezne odbore:

• naj organizirajo kolokvije ali seminarje in vzpodbujajo izmenjavo informacij in

stikov, da bi tako olaj{ali ustanovitev in delovanje teles za tehnolo{ko presojanje

v razli~nih dr`avah;

• naj pomagajo pri ustanavljanju teles za tehnolo{ko presojanje v dr`avah srednje

in vzhodne Evrope, s ~imer bi pospe{ili njihovo vklju~evanje v evropsko

gospodarstvo;

• naj vzpodbujajo mednarodno sodelovanje na podro~ju tehnolo{kega presojanja

in, kjer je to primerno, pripomorejo k izmenjavi informacij med telesi za tehno-

lo{ko presojo ter jim preko mednarodnih organizacij pomagajo soo~iti se s prob-

lemi globalnega pomena in izogniti se napa~no usmerjenim intelektualnim

naporom;

• naj se na podlagi posameznih vsebin vklju~ujejo v aktivnosti EPTA (European

Parliamentary Technology Assessment Network) in tako po mo`nosti postavljajo

temelje za tovrstni evropski informacijski center.

Resolucijo je sprejela Skup{~ina na 16. zasedanju dne 23. aprila 1996 pod {tev. 1083.
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@igosanje oro`ja*

Geslo: Strelno oro`je in strelivo, Evropska unija

I. UVOD

Naro~nik je `elel, da pripravimo podatke o tem, kako je v dr`avah Evropske unije, ki

so ~lanice Stalne mednarodne komisije za preizku{anje ro~nega strelnega oro`ja

(C.I.P.), ustanovljene na podlagi Konvencije o obojestranskem priznavanju `igov za

ro~no strelno oro`je, urejeno podro~je preizku{anja in `igosanja oro`ja in streliva glede

na:

• pravni polo`aj (status) organizacije, ki je poobla{~ena za izvajanje preizku{anja in

`igosanja,

• lastni{tvo organizacije (dr`avna ali zasebna last),

• dele`e lastni{tva v teh organizacijah (ve~inska last dr`ave ali ve~inska zasebna last).

Dr`ave ^lanice C.I.P., ki so obenem tudi ~lanice Evropske unije, so naslednje: Avstrija,

Belgija, Finska, Francija, Italija, Nem~ija, [panija ter Zdru`eno kraljestvo.

Pomembne podatke v zvezi z nalogo smo pridobili preko nekaterih veleposlani{tev

Republike Slovenije v na{tetih dr`avah, dolo~ene podatke pa {e pri drugih virih, tudi pri

vodstvu C.I.P.-a, ki ima sede` v belgijskem Liégu. Posebej smo kot zanimivost povzeli

tudi obstoje~o mad`arsko ureditev, ~eprav ta dr`ava {e ni ~lanica Evropske unije.

V prvem delu naloge prikazujemo nekaj osnovnih podatkov o ureditvi podro~ja

preizku{anja ro~nega strelnega oro`ja in `igosanje oro`ja in streliva na podlagi Konven-

cije o obojestranskem priznavanju `igov za ro~no strelno oro`je.

V nadaljevanju prikazujemo pravni status organizacij, ki so v zgoraj na{tetih dr`avah

poobla{~ene za podro~je preizku{anja in `igosanja oro`ja.

V zadnjem delu na kratko prikazujemo pravno ureditev in predlagane spremembe na

tem podro~ju v Republiki Sloveniji.
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II. KONVENCIJA O OBOJESTRANSKEM PRIZNAVANJU @IGOV ZA
RO^NO STRELNO ORO@JE

Konvencija o obojestranskem priznavanju `igov za ro~no strelno oro`je1 je bila spre-

jeta 1. julija 1969 v Bruslju, velja pa od 3. julija 1971. Konvencija med drugim dolo~a tudi

ustanovitev Stalne mednarodne komisije za preizku{anje ro~nega strelnega oro`ja2,

njene naloge in pristojnosti. Sestavni del konvencije je tudi poslovnik navedene

komisije.

Bistvo konvencije je v tem, da se v razli~nih dr`avah preizku{anje oro`ja izvaja na

predpisan na~in ter da se `igi posameznih zavodov za preizku{anje priznavajo tudi na

suverenem ozemlju drugih dr`av pogodbenic.

Zgoraj navedena komisija je v juniju 1984 na XVIII. plenarni seji sprejela sklepe3, ki pa

so bili predvsem tehni~ne narave.

Direktiva Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nad
pridobitvijo in posestjo oro`ja4

Ta direktiva med drugim dolo~a, da se mora pred prenosom oro`ja v drugo dr`avo

~lanico naznaniti, da je bilo oro`je preizku{eno v skladu s Konvencijo o obojestran-

skem priznavanju `igov za ro~no strelno oro`je z dne 1. julija 1969. S to direktivo je po

navedbah Vlade Republike Slovenije usklajen tudi predlog novega zakona o oro`ju, ki

je bil sprejet v zakonodajno obravnavo dne 26.4.2000.

III. UREDITEV STATUSA POOBLA[^ENIH ORGANIZACIJ PO PO-
SAMEZNIH DR@AVAH

SPLO[NO

V teku izdelave naloge je bil za podatke zapro{en tudi direktor Stalne mednarodne

komisije za preizku{anje ro~nega strelnega oro`ja, g. Mario Centi. Iz njegovega odgovo-
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ra izhaja, da so preizku{evalnice ro~nega strelnega oro`ja in streliva v vseh dr`avah ~la-

nicah C.I.P.-a “bodisi dr`avne organizacije ali pa uradne organizacije pod kontrolo

dr`ave, njihovo delo pa je urejeno z zakoni in vladnimi uredbami. Preizku{evalnice v

smislu C.I.P.-a ne morejo biti zasebne dru`be, ki niso pod kontrolo dr`ave.” Tudi g.

Kocsárd Kemény5 navaja, da imajo preizku{evalnice v drugih dr`avah ~lanicah C.I.P.-a

podoben status, kot na Mad`arskem, vendar z nekaterimi odstopanji, kar pomeni, da v

njih zasebna lastnina prete`no ni dovoljena.6

MAD@ARSKA

Organizacija za preizku{anje oro`ja spada v tej dr`avi pod ministrstvo za gospodars-

tvo, nahaja pa se v glavnem mestu Budimpe{ti. Edini njen lastnik je dr`ava, ima pa prav-

no obliko dru`be z omejeno odgovornostjo7. Po sklepu, ki ga je sprejela mad`arska dr-

`ava, v tej dejavnosti ni dovoljena zasebna lastnina, pa tudi za v prihodnje niso predvi-

dene spremembe na tem podro~ju.

AVSTRIJA8

V Republiki Avstriji se, tako kot tudi v ve~ini dr`av Evropske skupnosti, s preizku{a-

njem in `igosanjem oro`ja in streliva ukvarjajo izklju~no dr`avne institucije. Ta dejav-

nost spada v pristojnost Ministrstva za gospodarske dejavnosti in Ministrstva za obram-

bo, pristojnosti pa so razdeljene. V Republiki Avstriji delujeta dve preizku{evalnici

ro~nega strelnega oro`ja in streliva, in sicer na Dunaju ter v Borovljah. @e ime (Beschus-

samt) pove, da gre v obeh primerih za urad. V uradih pa zasebna lastnina ni mogo~a.

Obstaja tudi mo`nost, da dunajski urad ob~asno opravi testiranja neposredno pri proi-

zvajalcu, torej v tovarni STEYR ali v tovarni GLOCK (za pi{tole). V praksi to izgleda tako,

da urad v eno od navedenih tovarn za nekaj dni po{lje svoje uradnike, ki, v izogib pre-

velikim stro{kom, na kraju samem opravijo testiranje in `igosanje ve~jih koli~in oro`ja.

Preizku{anje voja{kega oro`ja, streliva in bojnih razstreliv za potrebe oboro`enih sil Re-

publike Avstrije pa je v izklju~ni pristojnosti Ministrstva za obrambo.
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6 Glej nadaljevanje.

7 Odgovor g. Kocsárda Keményja.

8 Odgovor Veleposlani{tva Republike Slovenije na vpra{anje Raziskovalnega sektorja z dne 7. junija 2000.



V Republiki Avstriji ne obstajajo zakonske mo`nosti, po katerih bi preizku{anje

oro`ja, streliva in eksploziva lahko opravljal nekdo izven uradnih dr`avnih institucij

(podjetje kakr{ne koli pravne oblike ali zasebnik).

BELGIJA

V Belgiji ima edina preizku{evalnica sede` v mestu Liege, kjer je tudi sede` C.I.P.-a. Je

v lasti dr`ave.9

FINSKA

Na Finskem se edina preizku{evalnica ro~nega strelnega oro`ja in streliva nahaja v

glavnem mestu Helsinkih. V tem trenutku je ta preizku{evalnica (imenovana tudi labo-

ratorij) {e del podjetja “Inspecta Ltd.”, katerega popolni lastnik je finska vlada, z dnem

1.9.2000 pa naj bi bila podrejena neposredno ministstvu za notranje zadeve. Preizku{a-

nje in `igosanje ro~nega strelnega oro`ja in streliva se torej v tej dr`avi ne more izvajati v

podjetjih, ki bi bila v zasebni lasti.

Navedena preizku{evalnica se ukvarja samo s preizku{anjem civilnega oro`ja.10

FRANCIJA

Edina preizku{evalnica v Franciji se imenuje “Banc d'Épreuve Officiel de Saint-Étien-

ne”, ki je v zasebni lastnini in je del tamkaj{nje trgovinske zbornice. Tarife, s katerimi se

financira, ji odobrava ministrstvo za gospodarstvo, finance in industrijo.11

ITALIJA

V Italiji je poznana preizku{evalnica Gardone (Il Banco nazionale di prova per le

Armi da Fuoco Portatili e per le Munizioni Commerciali di Gardone Valtrompia)12, ki se

ukvarja s preizku{anjem in ozna~evanjem navadnega strelnega oro`ja. Obveznost
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preizku{anja za tako oro`je je predpisana v zakonu. Voja{ko oro`je se v tej preizku{e-

valnici preverja samo na posebno zahtevo. Za nadzor nad to preizku{evalnico je pristoj-

na Generalna direkcija za razvoj proizvodnje in konkurenco pri ministrstvu za industri-

jo, trgovino in obrt.13

Navedena preizku{evalnica je pravna oseba javnega prava, ki pa je v celoti v zasebni

lastnini (konzorcij). Financira se izklju~no s predpisanimi tarifami. Ima direktorja in

12-~lanski upravni svet, sestavljen iz predstavnikov razli~nih resorjev in organizacij, ki

kontrolira njeno upravljanje. Upravni svet predlaga tudi tarife za preverjanje, ki jih nato

odobri ministrstvo za industrijo, trgovino in obrt.14

NEM^IJA

V Zvezni republiki Nem~iji15 deluje 7 uradov za preizku{anje strelnega oro`ja in streli-

va (Beschußämter), in sicer v Hannovru, Kielu, Kölnu, Mellrichstadtu, Münchnu, Ulmu

ter v Suhlu. Ti uradi so vklju~eni v uprave zveznih de`el, zato se konkretni izvedbeni

predpisi v zvezi z njihovim polo`ajem med seboj nekoliko razlikujejo. Gre izklju~no za

dr`avne institucije, ki izvajajo preizku{anje in ozna~evanje strelnega oro`ja in streliva za

civilne namene. Uradi delujejo v skladu z javnopravnimi predpisi, financirajo pa se z za-

ra~unavanjem pristojbin, ki so predpisane v posebni uredbi Zveznega ministrstva za

notranje zadeve o na~inu oblikovanja in priznavanja stro{kov za to dejavnost. Ker gre

za pravne osebe javnega prava, so ti uradi v izklju~nem lastni{tvu dr`ave.

V Zvezni republiki Nem~iji je v na~elu sicer mo`no, da se dr`avne naloge prenesejo

na zasebna podjetja oziroma na pravne osebe zasebnega prava, ki so poobla{~ena pod-

jetja (“Belihene Unternehmen”). Tudi preizku{anje strelnega oro`ja in streliva bi bilo

lahko preneseno na zasebna podjetja, vendar pa bi bilo treba v tem primeru predhodno

spremeniti nekaj zakonskih dolo~il. Taka re{itev pa na obravnavanem podro~ju ni

predvidena, pri ~emer se kot argument navaja izredni pomen neposredne dr`avne kon-

trole in dosledno ter enotno uresni~evanje tehni~nih in varnostnih standardov.

365

13 Internet stran: http://www.minindustria.it/newpres/direzioni/newdgspc.htm

14 Odgovor Dr.Ing. Antonia Girlanda, direktorja preizku{evalnice v Gardoneju, na vpra{anje Raziskovalnega
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[PANIJA

V [paniji je edina preizku{evalnica ro~nega strelnega oro`ja in streliva v mestu Ei-

bar.16 Gre za vladno ustanovo v povsem dr`avni lasti, v njej pa se preizku{ajo samo ci-

vilna oro`ja.17

ZDRU@ENO KRALJESTVO18

V Zdru`enem kraljestvu delujeta dve preizku{evalnici, in sicer v Londonu in Birming-

hamu. Gre za z zakonom19 ustanovljena urada, ki sta neodvisni in neprofitni organizaci-

ji, organizirani v obliki cehovskih zdru`enj. Dejavnost preizku{anja in `igosanja ro~ne-

ga strelnega oro`ja regulira dr`ava tudi z dolo~itvijo tarife za opravljanje storitev. Obe

preizku{evalnici sta kot zdru`enji obrtnikov v zasebni lastnini. Po omenjenem zakonu

imata zakonska pooblastila, financirata pa se s sredstvi oro`arske industrije, s ~emer naj

bi se zagotovila dobra kvaliteta izdelkov. Za izvr{evanje zakona je sicer odgovorno Mi-

nistrstvo za trgovino in industrijo (The Department of Trade in Industry), vendar pa lah-

ko tudi sami preizku{evalnici aktivno sodelujeta pri kazenskopravnem pregonu tistih,

ki bi kr{ili njegove dolo~be.

Preizku{evalnico v Londonu upravljajo sami proizvajalci oro`ja. Ustanovljena je bila s

kraljevim dekretom iz leta 1637 in spada med londonske obrtni{ke cehe. Preizku{eval-

nica v Birminghamu pa je bila ustanovljena v letu 1813 na zahtevo mnogih pu{karjev, ki

so takrat delovali v tem mestu.

Voja{ko oro`je, kot so na primer juri{ne pu{ke, preizku{ajo v Zdru`enem kraljestvu

na enaki osnovi kot civilno oro`je, ve~je vrste voja{kega oro`ja pa preizku{a samo

obrambno ministrstvo.
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sektorja z dne 12. junija 2000

19 Gun Barrel Proof Act iz let 1868, 1950 in 1979.



IV. PRAVNA UREDITEV OBRAVNAVANEGA PODRO^JA V
REPUBLIKI SLOVENIJI IN PREDLAGANE SPREMEMBE

V Republiki Sloveniji veljajo na tem podro~ju naslednji predpisi:

1. Zakon o preizku{anju in `igosanju oziroma zaznamovanju ro~nega strelnega oro`ja

in streliva (ZPZOS)20 {e iz leta 1973, ki med drugim dolo~a, da morata biti ro~no

strelno oro`je in strelivo preizku{ena in `igosana oziroma zaznamovana po njego-

vih dolo~bah, preden se izro~ita v promet. Pri preizku{anju gre za potrjevanje brez-

hibnosti in kakovosti ro~nega strelnega oro`ja po predpisanih standardih, pri streli-

vu pa tudi za varnost v prometu in pri uporabi. Pri tem se preverja pravilnost delova-

nja oro`ja ter brezhibnost njegovih sestavnih delov, kontrolira pa se tudi vzdr`ljivost

cevi pod dolo~enim tlakom. @igosanje pomeni vtiskovanje predpisanega `iga na

dolo~ene dele oro`ja, kot so cevi in zapirala. Poleg `iga se izda tudi pisno potrdilo o

izidu preizkusa. To dejavnost lahko opravljajo podjetja, ki jih pooblasti Ministrstvo

za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije. Za opravljanje te dejavnosti je treba

imeti opremo in kadre. Pravice oziroma pooblastila za izvajanje te dejavnosti ne

more dobiti tisti, ki sam izdeluje oro`je ali strelivo. Tarifa mora biti dolo~ena v so-

glasju z dr`avnim organom, pristojnim za cene. Republi{ki tr`ni in{pektor opravlja

neposredno nadzorstvo nad tem, ali poobla{~ene organizacije izpolnjujejo predpi-

sane pogoje glede tehni~ne opremljenosti in strokovnosti. V primeru neizpolnjeva-

nja pogojev pa republi{ki sekretariat za gospodarstvo (Ministrstvo za gospodarske

dejavnosti Republike Slovenije) poobla{~eni organizaciji vzame pravico preizku{a-

nja in `igosanja oziroma zaznamovanja.

Po obstoje~em sistemu imajo torej lahko poobla{~ene organizacije za preizku{anje

in `igosanje ro~nega strelnega oro`ja in streliva pravno obliko gospodarskega

subjekta.

2. Pravilnik o preizku{anju in `igosanju oziroma zaznamovanju ro~nega strelnega

oro`ja, streliva, aparatov in naprav21 obravnava tehni~ne vidike samega preizku{a-

nja, o samem statusu organizacij, ki to izvajajo, pa v njem ni posebnih dolo~b.

3. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovne delovne organizacije za

preizku{anje in `igosanje oziroma zaznamovanje ro~nega strelskega oro`ja in streli-

va,22 med drugim dolo~a, da se smejo s to dejavnostjo ukvarjati samo strokovne de-
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lovne organizacije, ki glede tehni~ne opremljenosti in strokovne izobrazbe kadrov

izpolnjujejo pogoje, dolo~ene v tem pravilniku.

Dne 21.4.2000 je Vlada Republike Slovenije Odboru za mednarodne odnose Dr`av-

nega zbora poslala pobudo za pristop Republike Slovenije h Konvenciji o medseboj-

nem priznavanju `igov za ro~no strelno oro`je. Biv{a skupna dr`ava SFRJ je bila namre~

do septembra leta 1992 ~lanica Stalne mednarodne komisije za preizku{anje ro~nega

strelnega oro`ja. Ta pa je takrat ugotovila, da SFRJ kot dr`ava ne obstaja ve~ in jo je iz-

klju~ila iz ~lanstva, uveljavljanje nasledstva pa po njenem mnenju ni mo`no. Po mnenju

Vlade Republike Slovenije je pristop h konvenciji pomemben, saj dr`avi omogo~a do-

stop do preizku{anja ro~nega strelnega oro`ja po metodah C.I.P.-a, ki so v veljavi v ve~i-

ni dr`av Evropske unije.

Vlada Republike Slovenije ima v na~rtu tudi pripravo osnutka besedila novega zako-

na, ki bo nadomestil zakon iz leta 197323.

V na{i dr`avi ima preizku{evalnico za lovsko {ibrno strelivo Jo`e Bratina iz Kri`ev-

cev24. Gre za ra~unalni{ko podprt laboratorij, ki naj bi ga kot skladnega z njenimi pred-

pisi najprej priznala Stalna mednarodna komisija za preizku{anje ro~nega strelnega

oro`ja (C.I.P.), zdaj pa z akreditacijsko listino tudi na{a dr`ava oziroma vsa Evropska

unija, saj je bila akreditacija opravljena po evropskih normah, preglede pa je opravil

nem{ki poobla{~eni strokovnjak. Pregledi tega strokovnjaka se sicer opravljajo dvakrat

letno, pla~evati pa jih mora Bratina sam. Po besedah tega strokovnjaka naj bi {lo za “prvi

akreditirani balisti~ni laboratorij za merjenje notranje balistike {ibrnega streliva v

Evropi”.

Pristop Republike Slovenije h Konvenciji o medsebojnem priznavanju `igov za ro~no

strelno oro`je in sprejetje novega zakona bosta verjetno bistveno pripomogla k ureditvi

tega podro~ja v na{i dr`avi.

V. ZAKLJU^EK

Iz razpolo`ljivih virov lahko ugotovimo, da je dr`ava povsod aktivno vklju~ena v re-

gulacijo podro~ja preizku{anja in `igosanja ro~nega strelnega oro`ja in streliva. Na Ma-

d`arskem, v Avstriji, Belgiji, Nem~iji in v [paniji je dr`ava izklju~ni lastnik teh preizku{e-
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valnic. V zasebni lastnini so preizku{evalnice v Zdru`enem kraljestvu, Italiji in Franciji.

Za Finsko pa `al ni bilo mogo~e pridobiti ustreznih podatkov.

V relativno znatnem {tevilu obravnavanih primerov je torej dr`ava edini lastnik preiz-

ku{evalnic, kar ka`e na resnost, ki jo dr`ave o~itno pripisujejo tej dejavnosti, pri ~emer

prav gotovo ne ka`e prezreti predvsem varnostnega vidika.

LITERATURA IN VIRI:
1. Uredba o ratifikaciji konvencije o medsebojnem priznavanju `igov za ro~no strelno oro`je (Uradni list
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2. Uredba o ratifikaciji sklepov Stalne mednarodne komisije za preizku{anje ro~nega strelnega oro`ja, ki jih

je sprejela na XVIII. plenarni seji v juniju 1984 (Uradni list SFRJ, {t. 6/89 - mednarodne pogodbe);

3. Zakon o preizku{anju in `igosanju oziroma zaznamovanju ro~nega strelnega oro`ja in streliva (ZPZOS);

4. Pravilnik o preizku{anju in `igosanju oziroma zaznamovanju ro~nega strelnega oro`ja, streliva, aparatov

in naprav;

5. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovne delovne organizacije za preizku{anje in `igosa-

nje oziroma zaznamovanje ro~nega strelskega oro`ja in streliva;

6. Odgovor g. Maria Centija, direktorja C.I.P.-a na vpra{anje Raziskovalnega sektorja z dne 14.junija 2000 ter

telefonski razgovor z imenovanim z dne 14. junija 2000;

7. Odgovor Veleposlani{tva Republike Slovenije v Republiki Avstriji na vpra{anje Raziskovalnega sektorja z

dne 7. junija 2000.

8. Odgovor Veleposlani{tva Republike Slovenije v ZRN na vpra{anje Raziskovalnega sektorja z dne 26.

maja 2000;

9. Odgovor Veleposlani{tva Republike Slovenije v Zdru`enem kraljestvu na vpra{anje Raziskovalnega sek-

torja z dne 24. maja 2000;

10. Odgovor g. Richarda Wortha iz britanskega notranjega ministrstva (Home Office) na vpra{anje Razisko-

valnega sektorja z dne 12. junija 2000;

11. Odgovor, ki ga je dne 29.5.2000 na vpra{anje Raziskovalnega sektorja podal g. Kocsárd KEMÉNY, direk-

tor Dru`be z omejeno odgovornostjo za preizku{anje ro~nega strelnega oro`ja in streliva v Budimpe{ti

ter vodja mad`arske delegacije C.I.P.-a;

12. Pobuda Vlade Republike Slovenije za pristop h Konvenciji o medsebojnem priznavanju `igov za ro~no

strelno oro`je, {t. 222-06/2000-1 z dne 21. aprila 2000;

13. Predlog zakona o oro`ju, sprejet v zakonodajno obravnavo dne 26. aprila 2000;

14. Direktiva Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nad pridobitvijo in posestjo oro`ja;

15. Razgovor z g. Vinkom Poli~nikom, dr`avnim podsekretarjem v Ministrstvu za notranje zadeve;

16. ^lanek v ~asopisu Delo z dne 24. maja 2000 z naslovom: “Zasebnik je z balisti~nim laboratorijem prehitel

dr`avo” avtorja Jo`eta Pojbi~a;

17. Prüfzeichenverordnung 1999 (Republika Avstrija);
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18. Doma~a stran urada za preizku{anje na Dunaju (Beschußamt Wien) z dvema dodatnima stranema:

19. http://www.user.xpoint.at/m.macht/bsa/default.html;

20. http://www.user.xpoint.at/m.macht/bsa/cip.htm;

21. http://www.user.xpoint.at/m.macht/bsa/wum.htm;

22. Zakon o oro`ju Zvezne republike Nem~ije (Waffengesetz) iz leta 1978;

23. Strani, ki se nana{ajo na italijansko preizku{evalnico oro`ja v Gardoneju, v povezavi z `igi vseh obravna-

vanih dr`av:

- http://www.studionet.it/banco.htm;

- http://www.minindustria.it/newpres/direzioni/newdgspc.htm;

- http://www.armaiolibresciani.org/banco_prova/banco1.htm;

- http://www.armaiolibresciani.org/banco_prova/ungh.htm (Mad`arska);

- http://www.armaiolibresciani.org/banco_prova/austriam.htm (Avstrija);

- http://www.armaiolibresciani.org/banco_prova/belgiom.htm (Belgija);

- http://www.armaiolibresciani.org/banco_prova/finlandm.htm (Finska);

- http://www.armaiolibresciani.org/banco_prova/francia.htm (Francija);

- http://www.armaiolibresciani.org/banco_prova/italiam.htm (Italija);

- http://www.armaiolibresciani.org/banco_prova/rft.htm (Nem~ija);

- http://www.armaiolibresciani.org/banco_prova/spagna.htm ([panija);

- http://www.armaiolibresciani.org/banco_prova/inghil.htm (Zdru`eno kraljestvo);

24. Odgovor Dr.Ing. Antonia Girlanda, direktorja preizku{evalnice v Gardoneju, na vpra{anje Raziskovalne-

ga sektorja z dne 15. junija 2000;

25. Internet stran: http://www.verney-carron.com/tfr/pages-fr/s_faq.htm;

26. Telefonski razgovor z uslu`benko v kabinetu g. M. Salasa, direktorja “Banc d'Épreuve Officiel de

Saint-Étienne”;

27. Internet stran za ureditev v [paniji: http://www.mir.es/segurida/armas/armas.htm;

28. Odgovor, ki ga je dne 16. junija 2000 na vpra{anje Raziskovalnega sektorja posredoval po elektronski po-

{ti direktor preizku{evalnice v Eibarju, g. Antonio J. Cabello Oliva;

29. Odgovor, ki ga je dne 19. junija 2000 na vpra{anje Raziskovalnega sektorja posredoval po elektronski po-

{ti vodja preizku{evalnice v Helsinkih, g. Aki Saari;
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IV.

VARSTVO

OKOLJA



Uporaba azbestno cementnih cevi*

Geslo: Azbest; Cevi

I. UVOD

Naloga je zastavljena tako, da smo zbrali osnovne podatke o azbestu kot snovi, ki je

dokazano {kodljiva za zdravje. Pregledali smo {tudije o vplivih na zdravje ljudi, zakono-

dajno ureditev za azbest pri nas in v evropski uniji. V nalogi smo uporabili “draft” verzijo

Nacionalnih smernic za azbest, ki so bile izdelane 7.4.1999 in na osnovi gradiv medre-

sorske komisije za nevarne odpadke. Le ta ima podkomisijo za azbest, ki je predlog za

te smernice obravnavala 6.5.1999. Smernice izdeluje In{titut za varovanje zdravja RS.

Mednarodna agencija za raziskavo raka v Evropi - IARC ( International Agency for Re-

serarch on cancer), uvr{~a azbest v prvo skupino rakotvornosti. To pomeni, da je azbest

nedvoumno rakotvoren oziroma, da je vzro~na povezava med izpostavljenostjo azbe-

stu in nastankom plju~nih malignomov dokazana (prim.7) . Pojavljajo se, poleg mezote-

lioma-maligne plevre, pluj~nega raka, raka na ustni sluznici in grlu, tudi na gastrointe-

ralnem traktu in ledvicah (prim.9). Vsi omenjeni raki se pojavljajo 10 do 40 let po prvi iz-

postavitvi azbestu, zato je bila pot za uvrstitev azbesta med rakotvorne snovi zelo dolga.

II. OSNOVNA POJMOVANJA

Azbest (A) je vlaknasta oblika mineralnih silikatov, ki sodijo v skupino amfibolov

skal~natih (kristalnih) mineralov, ki vklju~ujejo:

• aktinolit,

• amozit (rjavi azbest)

• antofilit oz.krizolit (beli azbest),

• krokidolit (modri azbest),

• tremolit ali

• katerakoli me{anica, ki vsebuje razli~ne vrste azbestnih vlaken.

Azbestni prah so delci A, ki lebdijo v zraku.
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Respirabilna azbestna vlakna so azbestna vlakna s premerom manj kot 3 mikrometre

in je razmerje med dol`ino in premerom ve~je kot 3:1. Merijo se smo vlakna, ki so dalj{a

od 5 mikrometrov.

Izpostavljenost azbest pomeni izpostavljenost respirabilnemu azbestnemu prahu ali

azbestnim vlaknom, ki lebdijo v zraku ali azbestnega prahu, ~e izhaja iz azbestnih vla-

ken ali mineralov, materialov ali izdelkov, ki vsebujejo azbest na delovnem mestu.

Poklicna ekspozicija izpostavljenost {kodljivim vplivom na delovnem mestu. Izpo-

stavljenost se poka`e {ele ~ez 15,30 ali celo 40 let.

Mejna vrednost izpostavljenosti je tista koncentracija snovi v zraku, obi~ajno izra`ena

kot 8-urna ali 40-urna tedenska koncentracija, ki je {e zakonsko dovoljena in predstav-

lja minimalno ali sploh nobenega tveganja za zdravje.

III. IZPOSTAVLJENOST AZBESTU

Azbest je nedvoumno karcinogen na dolgi rok, ~e lebdi v zraku in njegovi delci preko

dotrajanih cevi pridejo v ~lovekovo telo. Azbestu smo prvenstveno izpostavljeni takrat,

ko lebdi v zraku. vodi oziroma hrani. Mesto izpostavljenosti: delo z azbestom, gibanje v

bli`ini industrijskih obratov, ki vgrajujejo azbest v svoje proizvode, v stavbah preko izo-

lacijskih materialov, ometov ter kritine (salonitke- valovita kritina iz Salonit Anhovo), ki

vsebujejo v svoji sestavi azbest. Lokacije: okolica industrijskih obratov (v Sloveniji 14)

na zelo prometnih kri`i{~ih ( tesnila zavor vsebujejo azbest ). Posamezna azbestna vlak-

na je mogo~e najti tudi v vodah, ki se pretakajo po azbestnih ceveh (Nacionalne smerni-

ce za azbest str. 9 in Dodi~-Fikfak M, Mnenje o odstranitvi azbestno-cementnih cevi iz

uporabe za ormo`, 1996).

Azbest v vodi in pija~ah

^lovek je z azbestom ogro`en predvsem pri vdihovanju azbestnih vlaken. Azbest

zato ve`ejo na karkoli, da ni lebde~, in s tem preneha biti nevarne. Ponovno pa postane

nevaren, ko se za~ne spro{~ati iz vezave bodisi z razpadom ali lomljenjem materialov

na katere je vezan .

Koncentracije azbesta v vodi so zelo razli~ne, ve~ino,a so manj{e od 1 000 000 vlaken

na liter (ali 1MFL - milijon fibers per liter). Vrednosti nad 100 MFL so dobili samo tam,

kjer so cevi `e za~ele razpadati zaradi dotrajanosti ali fizi~nih po{kodb. Azbest, ki se

spro{~a iz azbestno cementnih cevi je odvisen od “agresivnosti vode”, predvsem od pH

in trdote vode. Agresivna voda lahko cev po{koduje in azbestna vlakna se za~nejo
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spro{~ati (M.Dodik-Fikfak, NPA,1999str.4). v litru vode so od 1 do 10MFL. Ve~ina doslej

analiziranih azbestnih vlaken je bila kraj{a od 5 mikrometrov. Trajnost azbestno-ce-

mentnih cevi je od 30-45 let. To pa je `e skoraj starost ve~ine teh cevi v upravne enote

Slovenije.

Spoznanja o nevarnosti azbesta so vodila do razli~nih re{itev. Ru{enje hi{, ki so imela

vgrajen azbest, je bilo ocenjeno kot bolj tvegano v primerjavi z obstoje~im stanjem.

IV. AZBESTNO CEMENTNE CEVI ZA VODO V UPRAVNIH
ENOTAH (UE)

V Sloveniji je, po podatkih In{titut za varovanje zdravja RS, bilo izdelanih v zadnjih

50-letih 1,5 mio. azbestno cemetnih cevi (AC). Po oceni iz predloga nacionalnih smer-

nic za azbest je v Sloveniji ostalo 800.000 AC (podatek 6.5.1999).

Podatki In{tituta za varovanje zdravja RS., 30.april 1999, kjer navajajo ocene upravnih

enot o dol`ini vodovodnih cevi, ki vsebujejo azbest. podatke so dobili na osnovi vpra-

{alnika. Odgovore so dobili od 49. upravnih enot. V vpra{alniku so jih spra{evali o az-

bestu in med temi podatki so tudi naslednji podatki o azbestno cemetnih ceveh.

Azbestno-cementne cevi po upravnih enotah

U E AC v km

_________________________________________________

Tolmin 380 km

Nova Gorica 220 km

Ptuj 70 km

Cerknica 45 km

Trebnje 43 km

Postojna 44 km

[kofja Loka 30 km

Slovenska Bistrica 20 km

Gornja Radgona 18 km

Radlje pri Dravi 11 km

Jesenice 10 km

Dravograd 10 km

Ru{e 8 km

Ormo` 1,5 km
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Graf za to tabelo In{tituta za varovanje zdravja RS je v prilogi naloge, kjer je tudi opo-

zorjeno na starost cevi in na problem odlaganja. Te azbestno cemetne cevi so poseben

odpadek in za te v Sloveniji {e ni urejena zakonodaja in tudi ne lokacije za odlaganje.

V. ZAKONODAJA

Evropa

Direktiva Sveta EU 83/477/EEC 19.9.1983, dopolnitev 91/382/EEC 25.6.1991

Vsebina: za{~ita delavcev pred tveganji z azbestom na delovnem mestu.

Italija

Zakonski odlok 15.8.1991, {t.277

Vsebina: izpostavljenost azbestu pri delu ter dolo~itev mejnih vrednosti

Nem~ija

Tehni~na pravila za nevarne snovi 517- Azbest, 1988, izdal Zvezni uradni list za delo,

september 1988

Vsebina: izpostavljenost azbestu pri delu ter dolo~itev mejnih vrednosti

Amerika

Zakonodaja o mejnih vrednostih izpostavljenosti azbestu na delovnem mestu

Occupational Safety and Health Admin.,- OSHA, 1993

Izdajatelj: Code of federal regulations

Vsebina: Zakoni in predpisi za splo{no uporabo:

• kriti~ne vrednosti,

• dovoljena mejna ekspozicijska vrednost,

• maksimalne kratkotrajne koncentracije

Slovenija

V Sloveniji je z zakonom prepovedana izdelava in promet z azbestnimi izdelki.
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Slovenija upo{teva direktive EU, ki so navedene v to~ki 4.1. V Sloveniji je 9 podjetij, ki

ima koncesijo za opravljanje meritev azbesta.

Predpis: Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda

Izdajatelj: UL RS, {t.75; 5. 12. 1997

Vsebina: Uredba dolo~a posebne zahteve v zvezi z emisijo v zrak in vodo ter dolo~e-

na je mejna koncentracija.

VI. ZAKLJU^EK

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je v Sloveniji zelo visok odstotek azbestno-cementnih

cevi. Te cevi so poseben odpadek in so {kodljive, ~e so:

- dotrajane ali po{kodovane,

- voda oziroma zemlja imata visoko vsebnost pH.

V Sloveniji nimamo urejenega odlagali{~a za posebne in nevarne odpadke in tudi za-

konodaja ni. V tujini se niso odlo~ali za mno`i~ne zamenjave azbestno cementnih cevi,

ker so lahko nadomestne plasti~ne cevi zelo nevarne, v kolikor vsebujejo dolo~ene kar-

cinogene snovi. O tem ni zaslediti posebnega zakona.

Po mnenju Dodi~-Fikfak M je : “ odlo~itev odvisna od koristi in stro{kov, kjer vstopa

tudi zdravje. .Nujno je spremljanje - meritve , in sicer {tevilo in velikost delcev azbesta z

uporabo TEM ( transmission electron microscopy). Splo{na doktrina v svetu je, da se

cement -azbestni proizvodi (tudi cevi) ne odstranjujejo, v kolikor to ni nujno potrebno,

pa~ pa je potrebna ve~ja pozornost pri vzdr`evanju tovrstnih proizvodov” (glej

prilogo).
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Od{kodnine lokalnim skupnostim ter urejenost

okolice nuklearnih elektrarn*

(primerjalni pregled)

Geslo: Jedrska elektrarna

I. UVOD IN OPREDELITEV POJMOV

Uvod

Nuklearne elektrarne so sestavni del energetske verige, predvsem v Zdru`enih dr`a-

vah Amerike in v Evropi. Energetsko najve~ja uporabnica nuklearno proizvedene elek-

tri~ne energije je Francija. V veliki meri so navezani na tovrstno dostavo elektri~ne ener-

gije tudi Nemci. Raziskovalni sektor je na podlagi naro~ila pripravil primerjalni pregled

o dajatvah in od{kodninah, ki jih morajo nuklearne elektrarne pla~evati lokalnim skup-

nostim, na ozemlju katerih delujejo. Naloga predstavlja zbirko dosegljivih podatkov o

nuklearnih elektrarnah v Zdru`enih dr`avah Amerike, Nem~iji in Franciji. Prikazani so

tudi podatki o lokacijah nuklearnih elektrarn predvsem za Nem~ijo in ZDA. V prilogi so

zbrane fotografije in ostali tehni~ni podatki, ki so bili dosegljivi preko interneta.

Histori~no so se jedrske elektrarne uveljavljale kot »naj~istej{a« oblika elektri~ne ener-

gije in dostikrat tudi kot najcenej{a oziroma cenena, in sicer v primerih, ko se niso {teli

tudi dodatni stro{ki varovanja, zavarovanja, vseh postopkov varnosti in za{~ite ter ne-

varnost za potencialno nesre~o. Mnenja med strokovnjaki in politiki so zelo deljena.

Jedrske elektrarne so »prilo`nost za razvoj lokalnih skupnosti«, hkrati pa so »tudi strah«

za lokalno in regionalno prebivalstvo.

Opredelitev pojmov

V naslednjem podpoglavju bomo opredelili osnovne pojme in izraze, ki so pomem-

bni za opredelitev in razumevanje naloge.
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Od{kodnina

Od{kodnina je kar se da, dobi:

a) za poravnavo {kode

b) za uporabo, obrabo

c) za storitev, delo

(Slovar slovenskega knji`nega jezika (SSKJ))

Od{kodnina je znesek ki se izpla~uje zavarovancu ali koristniku zavarovanja iz {kod-

nih rezerv za prijavljene a nelikvidirane {kode (dr. Vlado Leko i dr. Neven Mates,

Rje~nik bankarstva & finansija, Rijeka 1993).

Okoljska od{kodnina

V dostopni literaturi nismo na{li definicije za okoljsko od{kodnino. Lahko pa bi rekli,

da je to znesek, ki se ga dobi za poravnavo {kode na okolju ali za uporabo prostora.

Renta

Renta v ekonomski znanosti pomeni dohodek od nepremi~nin (dajanje poslovnih in

stanovanjskih prostorov v najem, z dajanjem zemlji{~a v zakup in podobno) ali na pod-

lagi denarnega kapitala (posojanje ali z nalaganjem v vrednostne papirje).

Taksa

Denarno nadomestilo za posebne in posami~ne storitve, ki jih dr`avni organi in insti-

tucije v okviru svojih pooblastil opravljajo na zahtevo fizi~nih in pravnih oseb. Predstva-

ljajo posebno vrsto javnih prihodkov, ki se pla~ujejo predvsem zaradi pokritja stro{kov,

ki za dr`avne organe nastajajo pri opravljanju dolo~ene storitve. Tako se razlikujejo od

davkov, pri katerih ne obstaja neposredna ekvivalentna storitev. (Ekonomska enciklo-

pedija, Savremena administracija, Beograd 1986)

V mnogih primerih velikost takse ni ekvivalentna stro{kom dr`avnih organov, pa~ pa

je ve~ja zaradi financiranja dr`avnih potreb in kot prepre~evanje prevelikega povpra{e-

vanja fizi~nih in pravnih oseb po storitvah dr`ave. (Ekonomska enciklopedija)

Obstajajo tudi taksna na~ela: legalnost, splo{no dolo~anje in enostavnost tarife. Takse

so lahko splo{ne in posebne, posamezne in pav{alne, stalne in spremenljive, dr`avne in

ob~inske, sodne in administrativne, katastrske, konzularne, carinske, fiskalne in urad-
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ni{ke. Takse se lahko pla~ajo v gotovini, z leplenjem taksnih znamk ali z uporabo dolo-

~enih formularjev na katerih je `e dolo~ena taksa.(Rje~nik bankarstva & finansija)

Lokalna okoljska taksa

Lahko bi jo definirali , da je to taksa, ki jo predpi{e lokalna skupnost za onesna`evanje

okolja.

Materialna nadomestila

Nadomestilo je znesek, ki se da, dobi za kaj drugega, pri~akovanega. (SSKJ)

Davki

Davek je obvezna dajatev dr`avi. Njegov namen je vplivati na:

• u~inkovitost preko alokacije sredstev (tako, da se proizvaja ve~ nekaterih in manj

drugih dobrin)

• pravi~nost preko redistribucije dohodka in premo`enja,

• ekonomsko stabilizacija,

• ekonomsko rast.

Dav{~ine

Dav{~ina je dajatev v obliki davka, pristojbine ali prispevka: nalo`iti nove dav{~ine;

pla~evati dav{~ino; davki, pristojbine in druge dav{~ine; ob~inske dav{~ine (SSKJ)

Dajatev je kar se obvezno daje v denarju ali naturalijah.

(Slovar slovenskega knji`nega jezika (SSKJ))

Lobiranje

Lobiranje so oblike in na~ini vplivanja interesnih organizacij na odlo~anje organov za-

konodajne in izvr{ilne oblasti pri sprejemanju zakonov, drugih predpisov in splo{nih

aktov ter drugih odlo~itev izven upravnega postopka.

V postopku je nov predlog zakona – glej Poro~evalec 57 iz 23.7.1999
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Opredelitve iz slovenske zakonodaje

V nadaljevanju navajamo naslednje opredelitve iz slovenske zakonodaje.

Stavbno zemlji{~e

1. ~len (Stavbna zemlji{~a po tem zakonu so:- zemlji{~a, ki so s srednjero~nim dru`be-

nim planom namenjena zagraditev objektov in naprav;- zemlji{~a, na katerih so zgrajeni

objekti in naprave in zemlji{~a, za katera so izdana predpisana dovoljenja zagraditev.)

Zakon o stavbnih zemlji{~ih (ZSZ)

Uradni list SRS, {t. 18-932/1984, SRS 32-1/1985 (popravek), SRS 33-1733/1989 (spre-

membe in dopolnitve), RS 24-1253/1992 (razveljavitev dolo~b 9. do 28. ~lena), RS

29-1356/1995 (prenos upravnih nalog, ki so v zakonu dolo~ene kot pristojnosti ob~in-

skih organov, na upravne enote), RS 44-2417/1997 (razveljavitev, razen dolo~b prve in

tretje alinee 41. ~lena ter dolo~b VI. poglavja o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-

lji{~a)

Nadomestilo za stavbno zemlji{~e

Za uporabo stavbnega zemlji{~a se pla~uje nadomestilo.Nadomestilo za uporabo

stavbnega zemlji{~a se pla~uje na obmo~ju mest in naselij mestnega zna~aja; na ob-

mo~jih, ki so dolo~ena za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev; na obmo~jih, za

katere je sprejet prostorski izvedbeni na~rt in na drugih obmo~jih, ki so opremljena z

vodovodnim in elektri~nim omre`jem.Obmo~je, na katerem se pla~uje nadomestilo za

uporabo stavbnega zemlji{~a, dolo~i ob~inska skup{~ina.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a dolo~i ob~inska skup{~ina v skladu z

dogovorom o usklajevanju meril in obmo~ij,na katerih se pla~uje nadomestilo in za do-

lo~anje nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a, ki ga sklenejo ob~ine, pri ~emer

upo{tevajo zlasti:- opremljenost stavbnega zemlji{~a s komunalnimi in drugimi objekti

in napravami in mo`nost priklju~itve za te objekte in naprave;- lego in namembnost ter

smotrno izkori{~anje stavbnega zemlji{~a;- izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem

dohodka v gospodarskih dejavnostih;- merila za oprostitev pla~evanja nadomestila za

uporabo stavbnega zemlji{~a.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a mora pla~ati neposredni uporabnik

zemlji{~a oziroma stavbe ali dela stavbe(imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik,
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najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).Na-

domestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a dolo~i zavezancu iz prvega odstavka ob~in-

ski upravni organ, pristojen za dru`bene prihodke. 63. ^len

Prihodki za financiranje javne porabe

Kot koristna informacija so tudi posamezni ~leni Zakona o financiranju javne porabe

(ZFJP)

Posamezni ~leni:

5. ~len:

Republiki pripadajo za financiranje javne porabe naslednji prihodki:

• davek od dobi~ka pravnih oseb,

• davek na izpla~ane osebne dohodke,

• prometni davek od prometa proizvodov in od pla~il za storitve,

• sodne takse,

• ekolo{ki davek,

• 6. povra~ila in od{kodnine na podlagi dolo~enih koli~inskih in

• drugih osnov v zvezi z uporabo nekaterih proizvodov, storitev

• oziroma javnih dobrin po posebnih predpisih,

• 7. drugi prihodki v skladu z zakonom.

6. ~len:

Ob~ini pripadajo za financiranje javne porabe naslednji prihodki:

• davek od premo`enja

• davek na dedi{~ine in darila,

• davek na dobitke od iger na sre~o,

• upravne takse

• komunalne takse,

• 6. denarne kazni,

• 7. nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,

• 8. drugi prihodki v skladu z zakonom.
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7. ~len:

Med republiko in ob~ine se za financiranje javne porabe

razporejajo naslednji prihodki:

• Dohodnina

• davek na promet nepremi~nin.

Razmerja za razporeditev prihodkov med republiko in ob~ine po

prej{njem odstavku se dolo~ijo s posebnim aktom Skup{~ine Republike Slovenije.

8. ~len:

Sistem davkov, taks in drugih dajatev iz prej{njih ~lenov sedolo~i z zakonom.

Davke, takse in druge dajatve iz prej{njih ~lenov uvaja

republika, razen komunalnih taks in nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji{~a, ki jih uvaja ob~ina.

II. TEORETI^NE IN ZAKONSKE PODLAGE

Teoreti~ne podlage

V sodobnem svetu se zaradi visokega razvoja tehnologije v naravo odvaja velike koli-

~ine nevarnih snovi, ki onesna`ujejo zrak, vodo, zemljo in s tem `ivalski, rastlinski in

~love{ki svet, kar se predvsem izra`a na obolenjih oseb.

Narava kot `ivljenjski prostor ~love{tva se porablja, in sicer v veliki meri. Utopi~na je

domneva, da bo ~love{tvo raven obremenitve lahko toliko zmanj{alo, da ne bodo ve~

potrebni nobeni novi posegi v okolje. Dejstvo pa je tudi, da lahko posegi ljudi v naravo

trajno negativno vplivajo na sposobnost funkcioniranja naravnih sistemov. Zato se

samo po sebi zastavlja vpra{anje optimalne uporabe narave, pri ~emer je kriterij opti-

malnosti treba {ele dolo~iti.

V mnogih primerih se posku{a izvesti vrednotenje okolja na temelju individualnih

preferenc posameznikov. Vendar je nujno pripomniti, da se individualne preference

spremenijo zaradi novih (znanstvenih) spoznanj.

Osnova antropocentri~nega pogleda na svet je seveda vrednotenje in ocena prizade-

tih ljudi. To pomeni, da nastane vrednost {ele po ovrednotenju s strani ljudi in vrednost

potemtakem ni nekak{na intrinzi~na koli~ina, ki obstaja `e v stvareh samih.
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Cansier (1993) o tem pi{e:

»Individualne preference so v tr`nem gospodarstvu osnova za ekonomsko ovrednote-

nje zasebnih in javnih dobrin. Zato morajo tvoriti osnovo za ocenjevanje {kode v oko-

lju. Odpoved potro{nikovi suverenosti bi pomenila, da ima politika-zakonodajalec

proste roke pri oceni prizadetosti prebivalstva. Sledila bi predpostavka, da enako dobro

kot prebivalci sami tudi politika pozna individualne vrednostne ocene. Vendar pa je ta

predpostavka nerealna. S posebnimi postopki ocenjevanja je treba med ljudmi zbrati

informacije o njihovi oceni stanja okolja. Pri tem ne gre za te`nje po sprejemanju poli-

ti~nih odlo~itev, temve~ za ve~ racionalnosti v samem procesu iskanja cilja.«

Stanja kakovosti okolja oziroma njegove spremembe povzro~ajo posameznikom do-

lo~ene koristi oz. {kode; torej njihovo pove~anje oz. zmanj{anje. Le-te je treba izmeriti.

Merjenje se opravi v obliki ovrednotenja v denarju, saj je denar najbolj priro~na merska

koli~ina.

Mnogokrat ne bo treba ovrednotiti le stanja v okolju, temve~ celoten projekt, ki ima

tudi posledice za okolje. Ocena se lahko izvede s pomo~jo analize stro{kov in koristi,

pri kateri se stro{ki in {koda projekta primerjajo s spremembami koristi in dobi~ka.

Tako so na primer znani stro{ki naprave jedrskih elektrarn, stro{ki vzdr`evanja in npr.

izredna vzdr`evanja, kot je zamenjava vparjalnikov, posebnost jedrske elektrarne

Kr{ko pa je, da ima na sami lokaciji obratovanja tudi skladi{~e srednje in visoko radi-

oaktivnih odpadkov.

Te`ave se pri~nejo, ko `elimo dolo~iti neposredne prizadete (koristnike). Ni namre~

popolnoma jasno, kdo je zaradi posegov v okolje oziroma zaradi nekega projekta priza-

det. Primer ali je povpre~ni Slovenec zaradi nacionalnega parka Triglav pozitivno priza-

det – ima torej korist in to v kak{ni meri in na kak{en na~in.

Pri tem moramo upo{tevati, da ima v mnogih primerih sprememba kakovosti neke

dobrine okolja lahko za razli~ne uporabnike razli~ne posledice. Sprememba lahko pri-

vede do pozitivnih posledic v eni kategoriji in negativnih v neki drugi kategoriji. In to

pri razli~nih skupinah oseb ali pa v eni sami skupini oseb. Za cilj si je treba postaviti ob-

se`en pregled vseh vidikov: pregledati razli~ne kategorije, koristnosti in jih nato ovred-

notit z ustreznim postopkom Cropper in Oates (1992) razvr{~ata koristi v skupine.

Stro{ke lahko tolma~imo tudi kot izgubo koristi.

Skupine koristi: zdravstvene koristi, izraba prostega ~asa (gozd, jezera, narodni par-

ki), vidne koristi (mi{ljeno, da se kakovost `ivljenja v mestih izbolj{a, ~e se izbolj{a ka-

kovost zraka, saj se izbolj{a vidljivost, razen tega se zmanj{a tudi nevarnost, da ljudje

zbolijo, kar prinese zdravstvene koristi, k temu je potrebno pri{teti {e narodnogospo-
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darsko koristi, ki jo prinese zdravje posameznikov )ni stro{kov zaradi bolezni, ve~ji do-

hodki od davkov zaradi dalj{e zaposlenosti itd.)

Ekolo{ke koristi so tista kategorija koristi, ki jo mnogi avtorji ocenjujejo kot neupo-

rabljene kategorije (Non-Use -Value). S tem so mi{ljene tiste komponente koristi, kijih

posameznik do`ivlja tako, da ve, da obstoje dolo~ene dobrine v okolju, dolo~eni viri,

ne da bih nameraval zdaj ali enkrat kasneje v katerikoli obliki izrabljati. Tak{en primer

je za{~ita izumirajo~ih `ivalskih vrst in darovanje prostovoljnih prispevkov zanje.

Opcijska vrednost je tisti znesek, ki ga je posameznik pripravljen pla~ati za pogodbo,

ki – za dolo~eno ceno – dovoljuje izrabo dobrine v prihodnosti. Pri tem prihodnja izraba

ne samo da ni izklju~ena, temve~ velja celo za utemeljitev vrednosti, zaradi ~esar se uvr-

stitev med ne-uporabljene dobrine vsaj ne zdi nujna.

S posegi v okolje v mnogih primerih nastanejo {kode, ki vplivajo na koristnost. Zaradi

tega je mo`no vplive na okolje kategorizirati, ne samo glede na komponente koristno-

sti, temve~ tudi po vrsti {kode. V literaturi zato obstoje razli~ni na~ini razdelitve. Upo-

rabne so razdelitve na stvarne in osebne {kode ali na izgube proizvodnje in zmanj{eva-

nje koristnosti. Problemi nastopijo zaradi pomanjkanja podatkov ali zaradi neustreznih

metod.

V ekonomskih analizah sku{amo nastale spremembe koristnosti izraziti v denarnih

enotah. To je mogo~e izvesti na razli~ne na~ine:

• s kompenzacijsko variacijo do dohodka,

• z ekvivalentno variacijo do dohodka,

• potro{ni{ko rento.

Postopki ovrednotenja se delijo na dve skupini:

• posredne tr`ne metode in

• analize pla~ilne pripravljenosti.

Posredne tr`ne metode posku{ajo ovrednotiti koristnost na podlagi dejansko izvede-

nih transakcij. Vsaka metoda privzame odnose med dobrinami v okolju in zasebnimi

dobrinami. Najpogostej{i postopki:

1. Metoda kompenzacije stro{kov,

2. Metoda izdatkov,

3. Hedoni~ni trgi.
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1. Metoda kompenzacije stro{kov

Ideja metode kompenzacije stro{kov, ki jo imenujejo tudi metodo zdravljenja, je da

gospodarski subjekti reagirajo na poslab{anje situacije v okolju tako, da sprejmejo dolo-

~ene za{~itne ukrepe, torej si s privatnimi dobrinami posku{ajo nadomestiti {kodo.

Enostaven primer: prebivalec velikega mesta ima zaradi slabe kakovosti zraka te`ave

pri dihanju; da bi ta u~inek kompenziral si kupi zdravila. Drugi primer, ve~ja izraba tal

kot proizvodnega faktorja, da bi nadomestili zmanj{an hektarski donos, ki je posledica

kislega de`ja.

Metoda kompenzacije stro{kov je uporabna samo tam, kjer se lahko {koda v okolju

nadomesti (vsaj deloma) z drugimi dobrinami in je stro{ke the drugih dobrin mogo~e

izra~unati. Bolj pomemben je problem tako imenovane povezane proizvodnje (joint

production). Ta problem nastopi takrat, ko se za{~itno sredstvo ne uporabi samo za

kompenzacijo {kode v okolju, temve~ tudi za druge namene. Tako n.pr. ni jasno kako

izvesti izra~un, ko nekdo (~e se vrnemo na primer ~loveka, ki ima zaradi onesna`enega

zraka te`ave pri dihanju) obi{~e zdravnika, pa se izka`e, da so te`ave pri dihanju samo

delno posledica slabe kakovosti zraka, saj so po drugi strani tudi posledica prehlada

prizadetega. Tak problem se pojavlja mnogokrat.

2. Metoda izdatkov – {ibka komplementarnost

Pri metodi izdatkov se uporabljajo obstoje~e komplementarne lastnosti med dobrina-

mi. Za ovrednotenje dobrin okolja ali stanj okolja je treba raziskati komplementarne po-

vezave med javno dobrino (kakovost okolja,) oziroma njenimi pojavnimi oblikami in

razli~nimi zasebnimi dobrinami. Primer: obisk kopali{kega jezera je odvisen od kako-

vosti vode.

Ta metoda izdatkov je uporabna samo pri prostorsko omejenih dobrinah okolja, kjer

ob uporabi tudi dejansko nastanejo stro{ki.

3. Hedoni~ni trgi

Ideja hedoni~nih trgov je, da je cena neke zasebne dobrine funkcija ve~ zna~ilnosti te

dobrine. V skladu s tak{nim razmi{ljanjem lahko ceno neke hi{e pojasnimo z razli~nimi

zna~ilnostmi, v konkretnem primeru n.pr. _velikost, lega, gradbeno stanje, kakovost

zraka, bli`ina {ol ali parkov, povezava z javnimi prevoznimi sredstvi ipd. ^e se ena od

opisanih zna~ilnosti, tudi zna~ilnost okolja spremeni, bi se to moralo odra`ati v spre-

membi cene opazovane dobrine, v na{em primeru hi{e.
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Pri porabi te metode, se v prvem koraku oceni tako imenovana hedoni~na funkcija

cene. Te`ava pri tem pa je dolo~itev funkcijske oblike in relevantnih spremenljivk, torej

zna~ilnosti, ki jih je v funkciji cene potrebno upo{tevati delne izpeljave hedoni~ne

funkcije cene po posameznih atributih (se imenujejo implicitne cene).

^e torej predpostavimo, da gospodinjstva, ~e ostanemo na primeru cene hi{e izvajajo

strategijo maksimiranja koristi, izberejo tisto hi{o, pri kateri so mejne pla~ilne priprav-

ljenosti za posamezne zna~ilnosti enake implicitnim cenam teh zna~ilnosti.

Glavna pomanjkljivost te metode je, da je treba sprejeti celo vrsto predpostavk, ki jih

je v praksi zelo te`ko ali celo nemogo~e izpolniti ) na primeru cen hi{ je bilo implicitno

predpostavljeno, da vlada popolna mobilnost in popolna informiranost. V stvarnosti pa

proti popolni mobilnosti delujejo selitveni stro{ki in tudi dru`bene povezave in navade.

Kot pri vsaki indirektni tr`ni metodi velja tudi tukaj, da se je potrebno opirati na dejan-

sko izpeljane transakcije ali tr`ne podatke, ~e so ti podatki razpolo`ljivi.

Ekonomski vidik je povzet po ~lanku Ekonomske metode za ocenjevanje vrednosti

okolja, kriti~ni pregled z nekaterimi primeri, avtor Martin Wagner; IB revija, {t. 8-9-10,

letnik XXXII, 1998, stran 3 do 13.

Zakonske podlage

Osnovo predstavljajo naslednji zakoni:

• Zakon o financiranju lokalnih skupnosti,

• Zakon o financiranju javne porabe (Ur.list RS 48-90, 34-91, 30-92, 52-92, 7-93, 43-93.

• Zakon o ra~unovodstvu za gospodarstvo in negospodarstvo,

• Izra~uni povzro~enih {kod na zraku, vodi in zemlji (Institut Jo`ef Stefan, Uprava za

jedrsko varnost, Ministrstvo za okolje in prostor)

III. IZBRANI PRIMERI PO POSAMEZNIH DR@AVAH

Za primerjave smo izbrali :

• Francijo,

• Nem~ijo in

• Zdru`ene dr`ave Amerike.
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1. Primer Francije

Organiziranost

Francoske jedrske elektrarne so v sklopu nacionalnega elektro-gospodarstva. Po pri-

lo`enih podatkih je razvidno, da imajo v Franciji kar 70 jedrskih reaktorjev- elektrarn.

Od teh jih je 58 v pogonu, 10 jih je za stalno ukinjenih in 2 sta razgrajeni. V na~rtu za iz-

gradnjo sta2 v na~rtu, prav tako sta bili 2 na~rtovani, vendar so na isti lokaciji opustili na-

~rt za novo elektrarno. Francija upravlja {e z 42 elkektrarnami v sosednjih dr`avah:Bel-

giji, Veliki Britaniji,Nem~iji, [paniji in [vici.

Lokacije elektrarn

Lokacije jedrskih elektrarn niso v zelo ne{posredni bli`ini urbanih aglomeracij, ven-

dar relativno bli`je kot v Zdru`enih dr`avah Amerike.

Davki, takse in nadomestila

Na~in obdav~itve, ki se uporablja za jedrske elektrarne, je ob~ega prava, a s pri-

dr`kom naslednjih dolo~b o lokalnih davkih:

• poklicna taksa (le taxe professionnelle) je lokalni davek, ki zavezuje podjetja in za

lokalne skupnosti predstavlja zelo velik vir dohodka, ki se pla~uje od leta priklju~i-

tve na omre`je energetskih obratov, ki proizvajajo elektri~no energijo, torej tudi na

omre`je jedrskih elektrarn. Za vsa podjetja velja splo{no pravilo o oprostitvi pla~ila

poklicne takse v letu njihove ustanovitve;

• vsak odsek jedrske elektrarne se za namene uporabe poklicne takse {teje za lo~en

obrat;

• najemna vrednost nepremi~nin, ki je podlaga za zemlji{ki davek od pozidanega pre-

mo`enja (drugi lokalni davek) in poklicno takso, je zni`ana za tretjino.

Zato pa se priliv od poklicne takse, katero morajo pla~evati jedrske elektrarne, soraz-

merno deli, da bi se izognili temu, da bi tega pomembnega vira bile dele`ne le lokalne

skupnosti, v katerih ti energetski obrati stojijo.

Mehanizem izravnave/delitve je mehanizem, ki se uporablja za vse pomembnej{e

obrate. To se pravi za vse tiste obrate, katerih dav~ne osnove za izra~un poklicne takse

na prebivalca ob~ine, v kateri ti obrati stojijo, dvakratno presegajo nacionalno pov-

pre~je ob~inskih dav~nih osnov za izra~un poklicne takse na prebivalca.
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Zunaj tega praga, izra~unanega za vsak obrat (in torej za vsak odsek jedrske elektrar-

ne), se priliv od poklicne takse (to je prese`ne osnove, pomno`ene z dav~no stopnjo

ob~ine, v kateri stoji obrat) vpla~a v departmajski izravnalni sklad.

Ta sklad, ki ga upravljajo lokalni voljeni funkcionarji, razdeli sredstva, ki so mu na vo-

ljo, v dobro

• ob~in, v katerih prebiva vsaj deset delavcev, zaposlenih v zadevnem obratu;

• ob~in, ki zaradi bli`ine obrata neposredno utgrpijo {kodo ali jih prizadene konkret-

na oz. dejanska obremenitev okolja;

• ob~in departmaja, ki so prizadete/prikraj{ane zaradi svojih nizkih dav~nih prihod-

kov ali visokih izdatkov

2. Primer Nem~ije

V Nem~iji je trenutno zelo neugodna politi~na klima za obratovanje jedrskih elek-

trarn. Glede na to, da se je Nem~ija odlo~ila, da bo toplogredne pline zmanj{ala kar za

25%, bo to najla`je dosegla z obratovanjem jedrskih elektrarn.

Organiziranost

V Nem~iji so jedrske elektrarne organizirane preko nacionalnega distributerja elek-

tri~ne energije.

Lokacije elektrarn

Po nem{kem zakonu o atomski energiji mora biti lokacija za jedrsko elektrarno izbra-

na tako, da ustreza vsem standardom za kvaliteto vode, zraka in tal in ne sme biti v nas-

protju z dru`benimi interesi. Lokacije so vedno skrbno izbrane. Lokacija, ki bi bila naj-

bolj primerljiva z lokacijo v Kr{kem je jedrska elektrarna Obrigheim. Poleg te pa so {e

slike iz interneta za Unterweser, Isar 1 in Biblis B.

Davki, takse in nadomestila

Pri tem je potrebno razlikovati med pla~ili in izbolj{avami stanja. Po zagotovilih Mini-

strstva za varstvo okolja, varstvo narave in jedrske varnosti, ne poznajo primera tovrst-

nega izpla~ila. Kompenzacije oziroma poravnave med pogodbenico, ki upravlja jedr-

sko elektrarno in lokalno skupnostjo, uradno ne poznajo. Neuradno pa je sli{ati, da gre

za zasebne dogovore med jedrsko elektrarno in lokalno skupnostjo. Te se nana{ajo, na
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primer na izbolj{ave socialnega standarda, vendar za to ni prav nobenih pravnih pod-

lag. Tovrstne pogodbe in dogovori se sklepajo na prostovoljni osnovi. O tem smo pov-

pra{ali tudi glavnega distributerja za jedrske elektrarne v Frankfurtu in ta nam je zatrdil,

da oni tudi nimajo internih aktov, ki bi pravno podpirali tovrstne kompenzacije. Ni~ pa

jim ni poznan obseg prostovoljnih finan~nih podpor.

3. Primer Amerike – Zdru`enih dr`av Amerike

Organiziranost

Jedrske elektrarne v Zdru`enih dr`avah Amerike so organizirane kot dobra podjetja.

Na ameri{kem trgu se kot lastnik elektrarn pojavlja tudi Electricite de France. V letu

1997 je dosegla posebno dobre poslovne rezultate.

Lokacije elektrarn

V Zdru`enih dr`avah Amerike so jedrske elektrarne locirane ve~inoma izven naselij,

ve~ kot 10 milj, ~e je le bilo mogo~e.

Najo`ja obmo~ja jedrskih elektrarn so kmetijske povr{ine. Le te so v nekaterih protije-

drskih lobijih ocenjene kot delno {kodljive. Obmo~ja med naselji in jedrsko elektrarno

tvorijo zelene povr{ine. To je delno tudi razvidno iz prilog: Point Beach nuklearka, v

Michiganu, New Yorku.

Davki, takse in nadomestila

Amerika ima nuklearne elektrarne organizirane na osnovi ekonomske in energetske

u~inkovitosti. Primerjalno z [vico, ne poznajo sistema kompenzacij za tiste, ki `ivijo v

bli`ini jedrskih elektrarn.

Kompenzacije, ki jih pla~uje jedrske elektrarne so prihodek poobla{~enih Agencij, ki

so zadol`ene, da ukrepajo za primer nesre~e. Radij, ki ga te agencije pokrivajo, je 10

milj. To so agencije, ki bodo organizirale evakuacijo v primeru radioaktivnega izpusta

oziroma jedrske nesre~e. Ta kompenzacija se pla~uje tem agencijam zato, ker so obi~aj-

no lokalne skupnosti tako majhne, da niso usposobljene, da bi primerno ukrepale v pri-

meru nesre~e. Tako pla~uje jedrska elektrarna pristojbino, ki je zasnovana na {tevilu

prebivalcev, ki jih servisira poobla{~ena agencija v krogu 10. Milj od nuklearne

elektrarne.
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Poleg tega obstaja tudi davek na nepremi~nine, tako kot mora tak davek pla~ati kate-

rikoli industrijski obrat v lokalni skupnosti. Vi{ino davka dolo~ijo tako, da dav~na upra-

va oceni kak{en odstotek bo primeren kot davek. Skoraj v vseh primerih to znese ve~

milijonov dolarjev letno ( vir:Kimble, R. iz Alabane, ZDA)

IV. ZAKLJU^EK

Iz navedenih treh primerjav sledi:

• nikjer ni zakonskih osnov za posebne kompenzacije oziroma davke pri normalnem

obratovanju jedrskih elektrarn,

• davki oziroma takse se izra~unavajo v okvirih nacionalnega oziroma lokalnega

dav~nega sistema,

• v ta sistem sodijo tudi davki na uporabo zemlji{~ oziroma nadomestila za uporabo

stavbnih zemlji{~.

Teoreti~ne osnove, predvsem ekonomske se razvijajo z razvojem potreb po obra~u-

nih in izra~unanih okoljskih rizikov in konkretnih {kod v okolju. Okoljska zakonodaja

je relativno nova, saj njeni za~etki segajo v 70-ta leta, vendar je na razpolago `e veliko

zakonodaje. Ve~ pa se je obetamo posebno po Riu 1992, ki je nekako “»uzakonil traj-

nostni razvoj«. Ta koncept pa {e ni ratificiran oziroma uzakonjen povsod.

Prostorsko so jedrske elektrarne zelo skrbno na~rtovane. Okolica je obi~ajno zeleni

pas, ki se izkori{~a intenzivno ali pa celo ekstenzivno za kmetijsko proizvodnjo.

VIRI IN LITERATURA
Odgovori dopisnikov parlamentov:

Amerika – g. Robinson

Francija - ga.I. Oriset

Nem~ija g. Tiegl

Andrej Luk{i~, Rizi~na tehnologija: izziv demokraciji; k politi~ni ekologiji, ^asopis za kritiko znanosti, XXVII,

1999, {t.193.

Vlado Leko i dr. Neven Mates, Rje~nik bankarstva & finansija, Rijeka 1993

Martin Wagner; IB revija, {t. 8-9-10, letnik XXXII, 1998, stran 3 do 13.

Poro~evalec 57 iz 23.7.1999

Slovar slovenskega knji`nega jezika (SSKJ)

Zakon o financiranju lokalnih skupnosti ( Ur.list Rs {t. 80-2893/94)

Zakon o financiranju javne porabe (Ur.list RS 48-90, 34-91, 30-92, 52-92, 7-93, 43-93.
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Zakon o ra~unovodstvu za gospodarstvo in negospodarstvo,

Izra~uni povzro~enih {kod na zraku, vodi in zemlji (Institut Jo`ef Stefan, Uprava za jedrsko varnost, Ministrs-

tvo za okolje in prostor)

Opombe:

Glavna delitev davkov je na neposredne in posredne.

Kot dodatno pomo~ navajamo {e nekaj ~lenov iz:

Zakon o financiranju javne porabe (ZFJP)

Uradni list RS-stari, {t. 48-2299/1990,

RS/I 17-599/1991 (uporaba denarne enote Republike

Slovenije), RS/I 34-1446/1991 (spremembe in dopolnitve), RS

23-1167/1992 (sklep o zadr`anju izvr{evanja dela dolo~b 17.

~lena), RS 30-1507/1992 (spremembe in dopolnitve), RS

52-2400/1992 (odlo~ba o razveljavitvi dela dolo~be 17.

~lena ter dolo~b 17.a in 17.b ~lena), RS 7-298/1993

(spremembe in dopolnitve), RS 13-587/1993 (valorizacija

zneskov), RS 43-1735/1993 (razveljavitev 17.a ~lena), RS

80-2893/1994 (31.12.1994 prenehajo veljati dolo~be, ki se

nana{ajo na ob~ine), RS 78-3694/1997 (razveljavitev

tretjega odstavka 11. ~lena in 21. ~lena)

Priloge:

Karte jedrskih elektrarn v ZDA, Franciji in Nem~iji posneti iz interneta.

I . Francija

1. Francoski jedrski reaktorji – zemljevid z opredelitvijo mo~i (slika),

2. Francoski jedrski reaktorji – zemljevid (slika),

3. Francoski jedrski reaktorji seznam bli`njimi reaktorji, izpis iz interneta,

II. Nem~ija

1. Nem{ki jedrski reaktorji – zemljevid (slika),

2. Nem{ki jedrski reaktorji s seznamom, izpis iz interneta,

3. Jedrski reaktor Obrigheim, podatki in slika,

4. Jedrski reaktor Unterweser, podatki in slika,

5. Jedrski reaktor Isar 1, podatki in slika,

6. Jedrski reaktor Biblis B, podatki in slika,
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III. ZDA

1. Jedrski reaktorji v ZDA – zemljevid (slika),

2. Jedrski reaktor Point Beach, izpis iz interneta in slika,

3. Jedrski kompleks Crystal River, izpis iz interneta,

4. Jedrski reaktor Crystal River 3, izpis iz interneta in slika,

5. Jedrski reaktor Nine Mile Point, izpis iz interneta,

6. Jedrski reaktor Michidgan, izpis iz interneta,
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V.

MEDNARODNI

ODNOSI



Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo*

Geslo: Mednarodno sodelovanje; Mednarodna pomo~; Pakt stabilnosti za JV Evropo

I. UVOD

Pri~ujo~i tekst smo v Raziskovalnem sektorju pripravili kot vsebinsko podporo za so-

delovanje predstavnikov Dr`avnega zbora RS na sre~anju parlamentov dr`av ~lanic

Srednjeevropske pobude, ki jo je organiziral poljski parlament na temo Pakt stabilnosti

za Jugovzhodno Evropo (24.-26.marec 2000).

Temu namenu je prilagojena tudi sama struktura teksta, ki naprej podaja temeljne us-

meritve v zunanji politiki Republike Slovenije, temu sledi kratka predstavitev pakta sta-

bilnosti, namena pakta, njegove strukture in nosilcev ter udele`encev pakta.

Osrednji del teksta predstavlja predstavitev vloge Slovenije v paktu stabilnosti.

II. USMERITVE V ZUNANJI POLITIKI REPUBLIKE SLOVENIJE

Temeljne vrednote in usmeritve zunanjepoliti~nega delovanja slovenske dr`ave je v

globalu dolo~ila `e Ustava RS iz leta 1991. Zaradi sprememb in novo nastalih situacij na

zunanjepoliti~nem podro~ju pa je Dr`avni zbor Republike Slovenije pred kratkim spre-

jel Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije (17. decembra 1999 na 17.redni

seji), ki podrobno dolo~a temeljne usmeritve zunanje politike Slovenije v skladu s spre-

menjenimi razmerami.

Deklaracija poudarja, da mora zunanja politika Slovenije zagotavljati dve temeljni

vrednoti: varnost in blaginjo dr`ave in njenih dr`avljanov in temeljiti na ohranjanju slo-

venske nacionalne identitete in hkratni odprtosti v svet.

V nadaljnjem tekstu smo se osredoto~ili zgolj na tiste dele deklaracije, ki ozna~ujejo

temeljne usmeritve, ki jim Slovenija sledi v mednarodnih odnosih, {e posebej v odnosih

do sosedov in do problematike Jugovzhodne Evrope.

V mednarodnih odnosih se Republika Slovenija zavzema za mirno re{evanje sporov

in zavra~a uporabo sile, zavzema se za krepitev sodelovanja in zaupanja ter za celovito

spo{tovanje ~lovekovih pravic, kot jih dolo~ajo mednarodne pogodbe in drugi medna-
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rodni akti oziroma obi~ajno mednarodno pravo. Pri urejanju nasledstvenih vpra{anj si

prizadeva za njihovo ureditev v skladu z mednarodnim pravom, upo{tevaje razpad

nekdanje dr`ave, enakopravno obravnavo vseh novih dr`av naslednic in sorazmeren

prevzem nasledstvenih pravic in dol`nosti. Zavzema se tudi za aktivno sodelovanje Slo-

venije pri stabilizaciji podro~ja Jugovzhodne Evrope in krepitev gospodarskega sodelo-

vanja na tem podro~ju.

Slovenski strate{ki interes in klju~ni element varnosti so urejeni odnosi s sosednjimi

dr`avami, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in intenzivnem vsestranskem sodelo-

vanju. Odnose s sosednjimi dr`avami Slovenija gradi na strpnosti, medsebojnem

spo{tovanju in iskanju obojestransko sprejemljivih re{itev.

III. SLOVENIJA IN JUGOVZHODNA EVROPA1

1. Na~elne opredelitve

Slovenija kot srednjeevropska dr`ava, ki se z Evropsko unijo (EU) pogaja za polno-

pravno ~lanstvo in je kandidatka za ~lanstvo v zvezi NATO, uresni~uje svoje strate{ke

nacionalno-politi~ne, varnostne in gospodarske interese v okviru evro-atlanstskih po-

vezav. V njenem interesu pa je tudi stabilnost Jugovzhodne Evrope in prav ta prostor je

tisti del Evrope, kjer se Slovenija skupaj s svojimi strate{kimi partnerji `eli uveljavljati

kot pomemben mednarodni dejavnik.

Politi~ni, varnostni, gospodarski ter drugi interesi in razlogi zahtevajo, da je Slovenija

aktivno prisotna v Jugovzhodni Evropi in zato podpira napore in pobude mednarodne

skupnosti za stabilizacijo in razvoj tega podro~ja. @e od samega za~etka se je odlo~ila,

da bo aktivno sodelovala v Paktu stabilnosti za Jugovzhodno Evropo s posebnim pou-

darkom na gospodarskih projektih, vpra{anjih varstva ~lovekovih pravic in manj{in in

na humanitarnem podro~ju pri odpravljanju posledic vojne. Predstavniki Slovenije za-

stopajo stali{~e, da `eli Slovenija aktivno sodelovati v paktu stabilnosti kot srednjee-

vropska dr`ava, ki le`i v bli`ini kriznega obmo~ja. Sodelovanje v paktu stabilnosti razu-

me kot pozitiven prispevek k njenim prizadevanjem za vklju~evanje v Evropsko unijo

in NATO.

Slovenija vseskozi zastopa stali{~e, da bo z znanjem in izku{njami sodelovala pri pro-

jektih, pri katerih vidi svoj interes, ne pa pri projektih, ki bi jo na kakr{en koli na~in po-

stavljali v neenakopraven polo`aj oziroma v polo`aj dr`ave, potrebne pomo~i.
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V njenem interesu je, da razvija odnose z obema entitetama Bosne in Hercegovine

(federacija in Republika Srbska) ob hkratni ~vrsti podpori uresni~evanju daytonskega

sporazuma, in da nadaljuje z razvojem odnosov z Makedonijo, Albanijo in drugimi dr`a-

vami regije. Slovenija se z aktivno vlogo in podporo demokrati~nim procesom v tem

prostoru uveljavlja kot pomemben in verodostojen partner mednarodne skupnosti pri

urejanju razmer v tem delu Evrope.2

V interesu Slovenije je tudi razvoj gospodarskega, kulturnega in drugega sodelovanja

s partnerji v Srbiji, podobno kot `e uspe{no poteka s partnerji iz ^rne Gore. Slovenija si

bo, ob ustreznem zavarovanju interesov Republike Slovenije, prizadevala normalizirati

odnose z Zvezno republiko Jugoslavijo, vklju~no z vzpostavitvijo diplomatskih odno-

sov takoj, ko bo tudi v Srbiji vzpostavljen demokrati~en sistem.

2. Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo

2.1 Pakt - okvir za sodelovanje

Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo je dolgoro~ni na~rt mednarodne skupnosti,

da dose`e stabilno stanje v Jugovzhodni Evropi in vzpostavi pogoje za dolgoro~ni raz-

voj gospodarstva in demokracije v tem predelu. Vodi ga Evropska unija. Namen pakta

stabilnosti je podpirati dr`ave v Jugovzhodni Evropi pri njihovih prizadevanjih za pos-

pe{evanje miru, demokracije, spo{tovanja ~lovekovih pravic in gospodarske blaginje in

jim pomagati pri notranjih reformah, gospodarski obnovi, vzpostavljanju tr`nega gos-

podarstva, demokratizaciji in jim s~asoma omogo~iti vklju~itev v evro - atlantske

integracije.

Dr`ave udele`enke pakta so razvr{~ene v dr`ave prejemnice pomo~i (Albanija, Bo-

sna in Hercegovina, Makedonija, Hrva{ka, Romunija, Bolgarija, ZR Jugoslavija s ^rno

Goro, Kosovom in Srbijo) ter dr`ave donatorke (40 posameznih dr`av, med katerimi je

tudi Slovenija) in mednarodne institucije in organizacije (35 enot, med katerimi so po-

leg EU {e Svetovna banka, OVSE, ERBD, EIB itd.). Celoten proces koordinira posebni

koordinator za pakt stabilnosti Bodo Hombach, posamezne dr`ave udele`enke so ime-

novale svoje nacionalne koordinatorje.

Financiranje pakta poteka preko donatorskih konferenc. Pomembna je prioriteta pro-

jektov in na~in dela pri odobravanju projektov. Posamezne dr`ave bodo v skladu z do-

govorjenimi prioritetami financirale posamezne dvostranske in skupne projekte. Pri

tem so zelo pomebne opredelitve posameznih dr`av do vklju~evanja v procese pomo~i
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v takoimenovanih “nacionalnih strategijah”, kjer dr`ave poleg vsebinskih okvirov dolo-

~ijo tudi finan~ni okvir svojega sodelovanja v posameznih projektih pakta stabilnosti3.

Za ve~je projekte bodo organizirani mednarodni tenderji, ki jih bodo razpisale za to us-

posobljene agencije.

Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo deluje preko regionalne okrogle mize (Ju-

govzhodnoevropska okrogla miza), ki je ustanovljena kot glavno koordinacijsko in

posvetovalno telo, in preko treh delovnih omizij ( Delovno omizje za demokratizacijo

in ~lovekove pravice, Delovno omizje za gospodarsko obnovo, razvoj in sodelovanje in

Delovno omizje za varnostna vpra{anja).

Pakt stabilnosti je od svoje ustanovitve na ministrski konferenci o paktu v Kölnu (junij

1999) opravil vrsto sre~anj, zlasti dejavna so bila posamezna omizja. Treba pa je pouda-

riti, da mora pakt stabilnosti preiti od sprejemanja na~elnih politi~nih stali{~ v konkret-

no delovanje, zlasti pa natan~neje in prakti~no dolo~iti mo`ne oblike pomo~i pri demo-

krati~ni in gospodarski prenovi in zagotoviti finan~na sredstva.

2.2 Evropski “New Deal” za Balkan

Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo je okvir za sodelovanje {tevilnih subjektov

pri vzpostavljanju miru, stabilnosti in gospodarskem razvoju v Jugovzhodni Evropi. Ob

uradno dogovorjenih pobudah pa se v politi~ni in zlasti {e v strokovnih javnostih pojav-

ljajo tudi druge pobude in predlogi. Vsem je skupna predvsem ugotovitev, da zgolj hu-

manitarna in finan~na pomo~ ne moreta v celoti zagotoviti dolgoro~ne stabilnosti in

miru na Balkanu. Mir terja temeljne politi~ne in ekonomske reforme, pri katerih pa lah-

ko pomo~ Zahoda predstavlja le enega od instrumentov za dosego trajnega miru in

razvoja.

Vreden pozornosti oziroma natan~nej{ega spremljanja zaradi morebitnih posledic za

Slovenijo je konkreten na~rt povojne ureditve regije4, ki ga je pripravil Center za poli-

ti~ne {tudije iz Bruslja (nevladna organizacija).5 Izhodi{~e je pospe{eno vklju~evanje

dr`av te regije v evropske gospodarske in varnostne povezave, s tem da se elementi

predpristopne strategije raz{irijo na biv{o Jugoslavijo in Albanijo. Na tak na~in naj bi se

zmanj{ale razlike med dr`avami biv{e Jugoslavije, Albanijo in dr`avami, sedanjimi kan-

didatkami za ~lanstvo. Uvaja se nov termin: novi pridru`eni ~lan EU (New Associate
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Member of EU). Vklju~itev “novih pridru`enih ~lanov” bi potekala postopoma in zajela

vklju~itev v evropski gospodarski prostor (na za~etku multilateralna trgovina med dr`a-

vami na podro~ju Jugovzhodne Evrope, ki bi v nadaljevanju prek cone proste trgovine

in carinske unije vodila dr`ave do vklju~itve v enotni trg; kompenzacije v prora~une za-

radi izgube prihodkov iz naslova carin, brezcarinske kvote na podro~ju kmetijskih iz-

delkov itd.), vklju~itev v evropsko monetarno podro~je, ustanovitev podru`nice Evrop-

ske investicijske banke (Jugovzhodnoevropske agencije za obnovo in razvoj, ki bi so-

delovala pri financiranju programa obnove in investicij), pomo~ pri vzpostavitvi in de-

lovanju civilne dru`be, vzpostavitev evropskega obmo~ja svobode, varnosti in pravice

(namestitev carinske uprave in policijskih enot EU, kjer je potrebno), evropskega ob-

mo~ja voja{ke varnosti. Letni stro{ki naj bi bili na ravni 5 milijard evrov.

Podobna razmi{ljanja smo zasledili tudi v ~lanku, objavljenem v strokovni reviji Fo-

reign Affairs6, ki v opisu takoimenovanega New Deala oziroma “evropeizacije ” predla-

ga podobne ukrepe kot Center za evropske politi~ne {tudije, s katerimi bi bilo edino

mogo~e zagotoviti dolgoro~en mir in stabilnost na Balkanu. Ekonomska integracija re-

gije, ki predstavlja osnovo balkanskega New Deala, naj bi zajela vse dr`ave v regiji,

vklju~no Slovenijo (odprava ekonomskih barier med dr`avami).7

Na podlagi tovrstnih {tudij in strokovnih razprav je Komisija EU predlagala sklenitev

stabilizacijskih in asociacijskih sporazumov za dr`ave Jugovzhodne Evrope8 in pripra-

vila tudi `e poro~ila za nekatere dr`ave. V strokovnih javnostih, zlasti pa v politi~ni, so

te aktivnosti Komisije EU sicer pozitivno sprejete, vendar pa je mogo~e zaslediti tudi

bojazni, da tovrstnim na~rtom manjkajo izvedbene strategije, kjer pa bi bilo treba upo-

{tevati tudi cinizem oblastnikov v posameznih dr`avah v njihovem boju za ohranitev

oblasti.9

3. Slovenija in Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo

Republika Slovenija je glede na poznavanje regije, glede na svojo geografsko

ume{~enost in gospodarske interese `e od samega za~etka aktivno sodelovala v Paktu

stabilnosti za Jugovzhodno Evropo. Interes Slovenije je, da se podro~je Jugovzhodne
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Evrope ekonomsko in politi~no stabilizira in da se ustvarijo pogoji za gospodarsko so-

delovanje, ki bodo v obojestranskem dolgoro~nem interesu. Slovenija ima interes, da se

v pakt vklju~uje s konkretnimi projekti in sodeluje kot aktivna donatorka pomo~i regiji.

Ves ~as pa Slovenija zastopa stali{~e, da `eli aktivno sodelovati v paktu stabilnosti kot

srednjeevropska dr`ava, ki le`i v bli`ini kriznega obmo~ja in svoje sodelovanje v paktu

stabilnosti razume kot pozitiven prispevek k njenim prizadevanjem za vklju~evanje v

EU in NATO in kot dr`ava, ki lahko s svojimi izku{njami in znanjem sodeluje pri projek-

tih, pri katerih vidi svoj interes, ne pa pri projektih, ki bi jo na kakr{en koli na~in postav-

ljali v v polo`aj dr`ave, potrebne pomo~i. O tak{nem pristopu eksplicitno govorijo tudi

sklepi Dr`avnega zbora, ki jih je sprejel septembra 1999 ob obravnavi informacije Vlade

RS o sodelovanju Slovenije v paktu stabilnosti. Dr`avni zbor je vlado pozval, naj ~imprej

uresni~i konkretne slovenske predloge delovnih omizij v paktu stabilnosti. Izrecno pa

je poudaril, da so za Slovenijo nesprejemljiva vsa morebitna dejanja, ki bi Slovenijo in-

stitucionalno in politi~no ume{~ala med dr`ave Jugovzhodne Evrope.

Vlada je imenovala nacionalnega koordinatorja za pakt (dr. Ernest Petri~) in pa poob-

lastila ministra za ekonomske odnose in razvoj za spremljanje in koordiniranje vseh

gospodarskih aktivnosti v zvezi z gospodarsko obnovo Jugovzhodne Evrope (zlasti ve-

liko je bilo storjenega za pomo~ Bosni in Hercegovini) in z delom donacijskih konfe-

renc za obnovo Balkana v okviru pakta stabilnosti. Slovenija je v obdobju 1992-1999 za

razli~ne programe v BiH namenila cca 130 milijonov USD in svojo pomo~ BiH nadaljuje

tudi v okviru pakta stabilnosti in sicer predvsem v obliki tehni~ne pomo~i na podro~ju

izobra`evanja in usposabljanja, {tipendiranja, gospodarskih investicij, projektov obno-

ve dru`benega standarda in infrastrukturnih projektov in v obliki humanitarne pomo~i.

V letu 2000 je cca 50% sredstev, ki jih bo kot bilateralno pomo~ dala Slovenija dr`avam

Jugovzhodne Evrope, namenjenih pomo~i BiH. Slovenija je skozi bilateralno sodelova-

nje postala eden glavnih gospodarskih partnerjev BiH tako v blagovni menjavi kot tudi

v tujih investicijah.

Vlada RS je decembra 1999 sprejela strategijo vklju~evanja Slovenije v gospodarsko

obnovo Jugovzhodne Evrope kot usmeritev za nadaljnje aktivnosti na tem podro~ju.

Skupno je v prora~unu za leto 2000 predvideno za podporo projektom, ki jih bo Slove-

nija izvajala v Jugovzhodni Evropi, 550 milijonov SIT.

Na podlagi izku{nje iz sodelovanja z BiH je Slovenija prepri~ana, da ima realne

mo`nosti postati tudi eden vodilnih gospodarskih partnerjev dr`av, nastalih na po-

dro~ju nekdanje Jugoslavije in pomemben gospodarski partner Romunije, Bolgarije in

Albanije, saj ima za to ustrezne konkuren~ne prednosti. Vendar pa se Slovenija zaveda

svojih omejenih finan~nih in kadrovskih sposobnosti, ki postavljajo limite obsegu aktiv-

nega vklju~evanja na{e dr`ave v posamezne aktivnosti pakta stabilnosti. Kljub temu pa
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lahko Slovenija marsikaj ponudi, zlasti razpolaga s strokovnjaki in lastnimi izku{njami

pri na~rtovanju in izvedbi tranzicijskih procesov, usposabljanju dr`avne uprave, javnih

institucij, promociji vloge nevladnih organizacij in socialnih partnerjev, izobra`evanju

in usposabljanju in pomo~ pri pribli`evanju evropskim integracijam.

Slovenija je zelo aktivna v okviru delovnih omizij. Predlo`ila je ve~ kot 130 projektov

z razli~nih podro~ij.

V okviru Delovnega omizja za demokratizacijo in ~lovekove pravice (DOM 1) so bili

predlagani naslednji projekti (8):

• mednarodna univerza za Jugovzhodno Evropo,

• mednarodna konferenca o manj{inah ( konferenca je potekala v Portoro`u 16. in

17.marca 2000),

• ustanovitev mednarodnega centra za manj{ine in urejanje medeti~nih odnosov v Ju-

govzhodni Evropi,

• strokovna delavnica o dobrem upravljanju in izgrajevanju institucij,

• znanstvena konferenca o strategijah za re{evanje dru`benih kriz v Jugovzhodni

Evropi,

• ministrska konferenca o vlogi znanosti in izobra`evanja za razvoj regije,

• medijski center za Jugovzhodno Evropo v Ljubljani,

• ustanova za meduniverzitetno sodelovanje v Srednji in Jugovzhodni Evropi.

Sloveniji je bilo v okviru tega omizja na prvem zasedanju v @enevi (oktober 1999) zau-

pano vodenje delovne skupine za ~lovekove pravice in manj{ine.

V okviru Delovnega omizja za ekonomsko obnovo, razvoj in sodelovanje (DOM 2) je

Slovenija predlo`ila 22 projektov, predvsem s podro~ja cestne infrastrukture, gradbe-

ni{tva in druge infrastrukture, telekomunikacij, izobra`evanja in usposabljanja, infor-

matike, razvoja podjetni{tva, kmetijstva in finan~nih institucij. Velik interes in aktivnost

so poleg vladnih institucij pri tem pokazale Gospodarska zbornica Slovenije, ki je `e or-

ganizirala sre~anje predstavnikov zainteresiranih gospodarskih zbornic v Ljubljani,

Obrtna zbornica Slovenije, Slovenska izvozna dru`ba (program garancij za komercial-

ne in nekomercialne rizike), IEDC -Center Bled (izobra`evanje mened`erjev).

Slovenija je za Delovno omizje za varnostna vpra{anja (DOM 3) predlagala 4 projekte:

• {iritev delovanja fonda za razminiranje,

• izobra`evanje in usposabljanje policistov ter raziskovanje na podro~ju varnosti v dr-

`avah Jugovzhodne Evrope,

• nove metode odkrivanja minskih polj,

• delavnica o lahkem oro`ju (izvedena januarja 2000).
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IV. ZAKLJU^EK

Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo je v strokovnih in politi~nih krogih ocenjen

kot pomemben korak naprej v politiki Zahoda do re{evanja balkanskega problema.

Evropska unija je prvi~ pokazala dr`avam Jugovzhodne Evrope mo`nosti in pogoje za

njihovo enakopravno vklju~itev v sodobne evropske politi~ne in gospodarske poveza-

ve. Vendar pa {e niso dovolj opredeljeni mehanizmi, ki bi zagotavljali uresni~itev tovrst-

nih `elja, {e zlasti ne zagotavljajo pomembnih pozitivnih premikov v relativno kratkem

~asu .
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REGISTER

ARHEOLOGIJA

Zakonska za{~ita arheolo{ke, kulturne in zgodovinske dedi{~ine (32/2000)

AVSTRIJA

Odnos med cerkvijo in dr`avo (51/1999)

AZBEST

Uporaba azbestno cementnih cevi (17/1999)

BANKE

Problematika hipotekarnih bank – nem{ka ureditev (9/1998)

Temeljna na~ela za u~inkovit ban~ni nadzor (Bazelska temeljna na~ela) (23/1998)

BAN^NA VLOGA

Prihranki hrva{kih var~evalcev v Ljubljanski banki (7/2000)

BIOLOGIJA

Smernice Evropske unije/Mikrobiologija (6/98)

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)

Odnos med cerkvijo in dr`avo (51/1999)

CEVI

Uporaba azbestno cementnih cevi (17/1999)

^AS ZA POSLANSKA VPRA[ANJA

Neodgovorjena poslanska vpra{anja in pobude (49/1999)

Seznam neodgovorjenih poslanskih vpra{anj in pobud poslancev SDS (8/2000)
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^LOVEKOVE PRAVICE

Varuh ~lovekovih pravic (34/2000)

^ILE

^ilski pokojninski sistem in predlog Svetovne banke (8/1998)

DEMOKRATIZACIJA

Deseta obletnica prvih demokrati~nih volitev v Sloveniji – kronologija dogodkov

(27/2000)

Simpozij ob 10. obletnici prvih demokrati~nih volitev v Sloveniji (28/2000)

DELNI^ARSTVO ZAPOSLENIH

Pregled nekaterih tujih ureditev glede udele`be zaposelnih pri dobi~ku dru`be s pou-

darskom prikaza ureditve v Franciji in v skladu s priporo~ilom Sveta Evrope {t.

92/443/EEC (38/1999)

DELOVNO PRAVO

Disciplinski postopek (22/2000)

Posledice in pravice delavcev zaradi prenehanja delovnega razmerja pri metodi fi-

nan~ne reorganizacije (5/2000)

DIPLOMATSKO PREDSTAVNI[TVO

Primerjava sredstev za diplomatsko-konzularna predstavni{tva v prora~unih (45/1999)

DIREKTIVA

Direktiva EC o sestavi dogovora o star{evskem dopustu (Council directive 96/34/EC of

3 June 1996 on the Framework Agreement on Parental Leave concluded by Unice, Ceep

and Etuc.) (25/1999)

Predvidene spremembe direktiv Evropske unije s podro~ja investicijskih skladov

(33/1999)

DISCIPLINSKI POSTOPEK

Disciplinski postopek (22/2000)

DELOVNA ZAKONODAJA

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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DOSTOP DO INFORMACIJ

Informacijska dru`ba – pribli`evanje zakonodaje dr`avljanom (30/2000)

DOLO^ANJE PLA^

Zakonska ureditev minimalnih pla~ v dr`avah evropske zveze (32/1998)

DOL@NOST PRE@IVLJANJA

Pre`ivninski sklad (11/1998)

DRU@INSKA POLITIKA

Dru`inska politika (17/2000)

DR@AVNI PRAZNIK

Proslave nacionalnih/dr`avnih praznikov (40/2000)

DR@AVA

Prikaz odnosa med cerkvijo in dr`avo v Franciji (22/1998)

Odnos med cerkvijo in dr`avo (51/1999)

Podatki o dr`avah v tranziciji (19/2000)

DR@AVNA POMO^

Dr`avna pomo~ javnim medijem v Zahodni Evropi (3/1999)

Osnovne zna~ilnosti reguliranja dr`avnih pomo~i (53/1999)

Dr`avne pomo~i v Sloveniji in vklju~evanje v Evropsko unijo (58/1999)

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)

DVOSTRANSKI ODNOSI

Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko

Hrva{ko (6/2000)

EKONOMSKA ANALIZA

Makroekonomski kazalci RS (44/1999)
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EKSISTEN^NI MINIMUM

Eksisten~ni minimum (16/1999)

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)

Eksisten~ni minimum (16/1999)

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 ureditvei

(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)

Direktiva EC o sestavi dogovora o star{evskem dopustu (Council directive 96/34/EC of

3 June 1996 on the Framework Agreement on Parental Leave concluded by Unice, Ceep

and Etuc.) (25/1999)

Priprava Republike Slovenije za pristop k Evropski uniji, parlamentarne izku{nje in

ekonomski kazalci (26/1999)

Invalidsko varstvo v dr`avah Evropske unije (29/1999)
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Predvidene spremembe direktiv Evropske unije s podro~ja investicijskih skladov

(33/1999)

Polo`aj predsednika parlamenta v evropskih dr`avah, {e zlasti v ~lanicah Evropske uni-

je (40/1999)

Osnovne zna~ilnosti reguliranja dr`avnih pomo~i (53/1999)

Dr`avne pomo~i v Sloveniji in vklju~evanje v Evropsko unijo (58/1999)

Pristojnosti Komisije za evropske zadeve (10/2000)

Dru`inska politika (17/2000)

Direktive EU, ki urejajo ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi (36/2000)

@igosanje oro`ja (37/2000)

FARMACEVTSKA ZAKONODAJA

Registracija zdravil (26/2000)

FRANCIJA

Prikaz odnosa med cerkvijo in dr`avo v Franciji (22/1998)

GOSPODARSTVO

Prilagajanje Slovenije pravnemu redu EU – gospodarsko podro~je (48/2000)

GOSPODARSKI KAZALEC

Priprava Republike Slovenije za pristop k Evropski uniji, parlamentarne izku{nje in

ekonomski kazalci (26/1999)

Podatki o dr`avah v tranziciji (19/2000)

GOSPODARSKA STRUKTURA

Ekonomska informacija o ob~ini Ilirska Bistrica (29/2000)

HIPOTEKE

Problematika hipotekarnih bank – nem{ka ureditev (9/1998)

HRVA[KA

Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko

Hrva{ko (6/2000)

Prihranki hrva{kih var~evalcev v Ljubljanski banki (7/2000)
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INDEKSIRANJE PLA^

Zakonska ureditev minimalnih pla~ v dr`avah Evropske zveze (32/1998)

INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Invalidsko varstvo v dr`avah Evropske unije (29/1999)

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)

Okolje, zdravje, izobra`evanje (57/1999)

Izobra`evanje za ~lovekove pravice – vpra{alnik OZN (41/2000)

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 USLU@BENCI

Pla~e uslu`bencev v dr`avni in javni upravi (6/1999)

Kodeks etike uslu`bencev dr`avnega zbora (11/1999)

JAVNI USLU@BENEC

Kodeksi vedenja za parlamentarne uslu`bence (22/1999)

Status parlamentarnih uslu`bencev (55/1999)
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JEDRSKA ELEKTRARNA

Od{kodnina, renta in urejenost ob nuklearnih elektrarnah (27/1999)

KAZENSKA ZAKONODAJA

Parlamentarni in sodni nadzor nad uporabo posebnih operativnih metod in sredstev

(33/1998)

KLAVZULA VOLILNEGA PRAGA

Volilni prag v evropskih dr`avah (20/2000)

KODEKS RAVNANJA

Eti~ni kodeks poslancev Dr`avnega zbora Republike Slovenije (10/1999)

Kodeks etike uslu`bencev dr`avnega zbora (11/1999)

Kodeksi vedenja za parlamentarne uslu`bence (22/1999)

Eti~ni kodeksi parlamentarcev (50/2000)

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)

410



KORUPCIJA

Podkupovanje (24/2000)

KULTURNA DEDI[^INA

Zakonska za{~ita arheolo{ke, kulturne in zgodovinske dedi{~ine (32/2000)

KULTURNI PLURALIZEM

Ohranjanje nacionalne identitete znotraj Eropske unije (42/1999)

KULTURA

Financiranje javnih kulturnih zavodov (2/2000)

LOBIRANJE

Lobiranje v Sloveniji (21/2000)

LOKALNA SAMOUPRAVA

Pravne mo`nosti za posredovanje podatkov ob~inam (5/1998)

Lokalna samouprava in administracija (23/1999)

LOKALNA SKUPNOST

Pravne mo`nosti za posredovanje podatkov ob~inam (5/1998)

Lokalna samouprava v Sloveniji (45/2000)

Vloga in pristojnosti lokalnih skupnosti v razre{evanju ekolo{kih problemov – medob-

~insko povezovanje (47/2000)

LOKALNE VOLITVE

Lokalne volitve in dr`avljani ne-~lanic Evropske unije (23/2000)

MEDIJI

Dr`avna pomo~ javnim medijem v Zahodni Evropi (3/1999)

MEDNARODNI SPORAZUM

Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko

Hrva{ko (6/2000)

MEDNARODNO SODELOVANJE

Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo (25/2000)
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MEDNARODNA POMO^

Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo (25/2000)

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)

Socialna za{~ita poslancev (13/2000)

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)

MEDNARODNE ZADEVE

Parlament in nacionalna varnost (44/2000)

MIGRACIJA

Volilna pravica oseb nacionalnega porekla, ki niso dr`avljani doti~ne dr`ave (1/1999)

MIKROBIOLOGIJA

Smernice Evropske unije/Mikrobiologija (6/1998)

MINISTRSTVO

Lokalna samouprava in administracija (23/1999)

NACIONALNA NEODVISNOST

Ohranjanje nacionalne identitete znotraj Evropske unije (42/1999)

Deseta obletnica prvih demokrati~nih volitev v Sloveniji – kronologija dogodkov

(27/2000)
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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)

NA^IN FINANCIRANJA

Financiranje RTV v dr`avah Evropske unije (41/1999)

Na~in financiranja RTV (46/1999)

Financiranje javnih kulturnih zavodov (2/2000)

NEVARNA SNOV

Direktive EU, ki urejajo ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi (36/2000)

NALO@BA

Predvidene spremembe direktiv Evropske unije s podro~ja investicijskih skladov

(33/1999)

NOVEJ[A ZGODOVINA

Datum zbora odposlancev v Ko~evju (46/2000)

NOVINARJI

Parlament in novinarji /34/1999)

NEVLADNE ORGANIZACIJE

Parlament in nevladne organizacije (12/2000)

NARODNA MANJ[INA

Ureditev odnosov z izseljenci (18/2000)

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)

OBORO@ENE SILE

Sistem nabora in napotitve (28/1999)
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Parlamentarni nadzor nad oboro`enimi silami (3/2000)

Parlamentarni nadzor nad oboro`enimi silami (14/2000)

OBMEJNO OBMO^JE

Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko

Hrva{ko (6/2000)

OB^INA

Ekonomska informacija o ob~ini Ilirska Bistrica (29/2000)

OBRAMBNA POLITIKA

Parlament in nacionalna varnost (44/2000)

ODPADKI

Direktive EU, ki urejajo ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi (36/2000)

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)

Vloga in pristojnosti lokalnih skupnosti v razre{evanju ekolo{kih problemov – medob-

~insko povezovanje (47/2000)

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)
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OTROKOVE PRAVICE

Varuh za otrokove pravice (11/2000)

OZN

Izobra`evanje za ~lovekove pravice – vpra{alnik OZN (41/2000)

PAKT STABILNOSTI ZA JV EVROPO

Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo (25/2000)

PARLAMENT

Organiziranost varovaja 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)

Kodeksi vedenja za parlamentarne uslu`bence (22/1999)

Seznam neodgovorjenih poslanskih vpra{anj (24/1999)

Priprava Republike Slovenije za pristop k Evropski uniji, parlamentarne izku{nje in

ekonomski kazalci (26/1999)

Poro~ilo o delu dr`avnega zbora od 1996-2000 (30/1999)

Parlament in novinarji /34/1999)

Finan~na avtonomija parlamenta (39/1999)

Sodelovanje med parlamentom in strokovnimi institucijami (43/1999)

Neodgovorjena poslanska vpra{anja in pobude (49/1999)

Status parlamentarnih uslu`bencev (55/1999)

Preiskovalne komisije in obve{~anje javnosti (56/1999)

Parlamentarne preiskovalne komisije (4/2000)

Seznam neodgovorjenih poslanskih vpra{anj in pobud poslancev SDS (8/2000)

Parlament in nevladne organizacije (12/2000)

Parlamentarni nadzor nad oboro`enimi silami (14/2000)

Lobiranje v Sloveniji (21/2000)

Dr`avni zbor Republike Slovenije v tiskanih medijih od leta 1990 dalje (38/2000)

Parlamenti in presojanje znanstvenih in tehnolo{kih mo`nosti (39/2000)

Parlament in nacionalna varnost (44/2000)

Protokol in varnost v parlamentu (51/2000)
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PARLAMENTARNI NADZOR

Parlamentarni in sodni nadzor nad uporabo posebnih operativnih metod in sredstev

(33/1998)

Parlamentarni nadzor nad oboro`enimi silami (3/2000)

PARLAMENTARNI ODBOR

Podatki o delu delovnih teles (19/1999)

PLA^A

Status poslancev (20/1999)

PARLAMENTARNO VPRA[ANJE

Seznam neodgovorjenih poslanskih vpra{anj (24/1999)

PARLAMENTARNE VOLITVE

Prestopi poslancev dr`avnega zbora v mandatnem obdobju 1992-1996 (54/1999)

Sestava dr`avnega zbora - ponovno izvoljeni poslanci (42/2000)

POGOJI ZA UPOKOJITEV

Pokojninska politika pri dolo~enih kategorijah delavcev (1/2000)

PARLAMENTARNO GLASOVANJE

Podatki o glasovanju (9/2000)

PARLAMENTARNI ODBOR/KOMISIJA

Pristojnosti Komisije za evropske zadeve (10/2000)

PODATKI

Ekonomska situacija v Republiki Sloveniji (26/1998)

POLITI^NA STRANKA

Delovanje politi~nih strank v prostorih parlamenta (7/1999)

POLITI^NA MORALA

Svobodne in po{tene volitve (36/1999)
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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)

Status poslancev (20/1999)

Podatki o poslancih (31/1999)

Zdravstveno varstvo poslancev (35/1999)

Poslanska imuniteta – ureditev v ZDA (50/1999)

Prestopi poslancev dr`avnega zbora v mandatnem obdobju 1992-1996 (54/1999)

Socialna za{~ita poslancev (13/2000)

Program usposabljanja za poslance (33/2000)

Eti~ni kodeksi parlamentarcev (50/2000)

Poslanske izkaznice (52/2000)

POSLANSKA IMUNITETA

Poslanska imuniteta – ureditev v ZDA (50/1999)

POSLOVANJE Z NEPREMI^NINAMI

Vpra{anja pravic tujcev pri prometu z nepremi~ninami v dr`avah Evropske unije

(5/1999)
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PORO^ILO

Poro~ilo o delu dr`avnega zbora od 1996-2000 (30/1999)

POTNI LISTI

Zakon o tujcih in potnih listinah (7/1998)

PRAVICA DO OBVE[^ENOSTI

Preiskovalne komisije in obve{~anje javnosti (56/1999)

PRAVICE TUJCEV

Vpra{anja pravic tujcev pri prometu z nepremi~ninami v dr`avah Evropske unije

(5/1999)

PRAVILNIK ZA JAVNE USLU@BENCE

Status parlamentarnih uslu`bencev (55/1999)

PRAVNI RED SKUPNOSTI

Prilagajanje Slovenije pravnemu redu EU – gospodarsko podro~je (48/2000)

PRAZNIKI – VERSKI

Delo parlamenta v dneh pred velikono~nimi prazniki (18/1999)

PRISTOJNOSTI PARLAMENTA

Pristojnosti parlamenta v ~asu razpustitve (35/2000)

PREDSEDNIK

Organiziranost varovanja parlamenta in predsednika parlamenta (13/1998)

PREDSEDNIK PARLAMENTA

Polo`aj predsednika parlamenta v evropskih dr`avah, {e zlasti v ~lanicah Evropske uni-

je (40/1999)

PRISTOJNOSTI PREDSEDNIKA PARLAMENTA

PREDSEDNI[KE VOLITVE

Predsedni{ke volitve v Sloveniji (43/2000)
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PREISKOVALNA KOMISIJA

Preiskovalne komisije v dr`avah Evropske unije s poudarkom na nem{ki ureditvi

(4/1999)

Preiskovalne komisije in obve{~anje javnosti (56/1999)

Parlamentarne preiskovalne komisije (4/2000)

PRORA^UN

Izra~un prora~unskega primanjkljaja (4/1998)

Podatki o prora~unu Republike Slovenije (10/1998)

Prora~un 2000 – analiza po namenih (47/1999)

Prora~un ZRN (52/1999)

PRORA^UNSKA AVTONOMIJA

Finan~na avtonomija parlamenta (39/1999)

PRORA^UNSKI PRIMANJKLJAJ

Izra~un prora~unskega primanjkljaja (4/1998)

PROTOKOL

Protokol in varnost v parlamentu (51/2000)

RAST PREBIVALSTVA

Rast prebivalstva v Republiki Sloveniji med leti 1970 – 1977 (13/1999)

RAZDELITEV PRORA^UNSKIH SREDSTEV

Primerjava sredstev za diplomatsko-konzularna predstavni{tva v prora~unih (45/1999)

Prora~un 2000 – analiza po namenih (47/1999)

RAZISKOVALNI SEKTOR

Analiza potreb dr`avnega zbora in ocena raziskovalnih zmogljivosti raziskovalnega

sektorja (1/1998)

RAZPUSTITEV PARLAMENTA

Pristojnosti parlamenta v ~asu razpustitve (35/2000)
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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)

REGIJE

Lokalna samouprava v Sloveniji (45/2000)

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)

REGIONALNI RAZVOJ

Lokalna samouprava in administracija (23/1999)

SEJA PARLAMENTA

Delo parlamenta v dneh pred velikono~nimi prazniki (18/1999)

SLOVENCI

Iz zgodovine Slovencev (48/1999)

SLOVENIJA

Dr`avne pomo~i v Sloveniji in vklju~evanje v Evropsko unijo (58/1999)

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)
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Socialna za{~ita poslancev (13/2000)

SOFINANCIRANJE

Oblike samoprispevkov v evropskih dr`avah (16/2000)

SODSTVO

Parlamentarne preiskovalne komisije (4/2000)

SPOLNA MANJ[INA

Polo`aj homoseksualcev v dr`avah ~lanicah Sveta Evrope (59/1999)

SPREJEMANJE ZAKONA

Podatki o glasovanju (9/2000)

SREDSTVA LOKALNE SKUPNOSTI

Oblike samoprispevkov v evropskih dr`avah (16/2000)

SPREMEMBA POLITI^NEGA SISTEMA

Podatki o dr`avah v tranziciji (19/2000)

STANOVANJA

Stanovanjska politika v dr`avah Evropske unije /14/1999)

STANOVANJSKA POLITIKA

Stanovanjska politika v dr`avah Evropske unije /14/1999)

STAR[EVSKI DOPUST

Direktiva EC o sestavi dogovora o star{evskem dopustu (Council directive 96/34/EC of

3 June 1996 on the Framework Agreement on Parental Leave concluded by Unice, Ceep

and Etuc.) (25/1999)

STRELNO ORO@JE IN STRELIVO

@igosanje oro`ja (37/2000)

SVET EVROPE

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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STROKOVNA USPOSOBLJENOST

Program usposabljanja za poslance (33/2000)

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)

Polo`aj homoseksualcev v dr`avah ~lanicah Sveta Evrope (59/1999)

SVETOVNA BANKA

^ilski pokojninski sistem in predlog Svetovne banke (8/1998)

SVOBODA VEROIZPOVEDI

Duhovna oskrba vojakov in zapornikov (49/2000)

[TUDENT

Statisti~ni pregled {tudentov (8/1999)

Ureditev in organiziranost priznanih tujih univerz in {tudentska organiziranost (Evrop-

ska zveza, ZDA, Avstralija, itd.) (21/1999)

TELEVIZIJA

Financiranje RTV v dr`avah Evropske unije (41/1999)

Na~in financiranja RTV (46/1999)

TISK

Dr`avni zbor Republike Slovenije v tiskanih medijih od leta 1990 dalje (38/2000)

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)
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UDELE@BA PRI DOBI^KU

Pregled nekaterih tujih ureditev glede udele`be zaposelnih pri dobi~ku dru`be s pou-

darskom prikaza ureditve v Franciji in v skladu s priporo~ilom Sveta Evrope {t.

92/443/EEC (38/1999)

UPOKOJENEC

Pokojninska politika pri dolo~enih kategorijah delavcev (1/2000)

UPORABNI[KA PODPORA

Elektronska priprava zakonodaje (31/2000)

UGOVOR VESTI

Pravica do ugovora vesti pri slu`enju voja{kega roka (odgovori na vpra{alnik Parlamen-

tarne skup{~ine sveta Evrope) (29/1998)

Sistem nabora in napotitve (28/1999)

UNIVERZA

Ureditev in organiziranost priznanih tujih univerz in {tudentska organiziranost (Evrop-

ska zveza, ZDA, Avstralija, itd.) (21/1999)

URADNI DOKUMENT

Dvospolna dikcija v uradnih dokumentih (15/1999)

VARUH ^LOVEKOVIH PRAVIC

Varuh ~lovekovih pravic (34/2000)

VAROVANJE

Organiziranost varovanja parlamenta in njegovega predsednika (13/1998)

Protokol in varnost v parlamentu (51/2000)

VARNOST

Organiziranost varovanja parlamenta in njegovega predsednika (13/1998)

VARSTVO DEDI[^INE

Iz zgodovine Slovencev (48/1999)
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VARSTVO MANJ[IN

Ureditev odnosov z izseljenci (18/2000)

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)

Okolje, zdravje, izobra`evanje (57/1999)

VLADA

Organigram Dr`avnega zbora RS in Vlade RS (20/1998)

Lokalna samouprava in administracija (23/1999)

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)

VOJA[KO OSEBJE

Duhovna oskrba vojakov in zapornikov (49/2000)

VOJNI UJETNIK

Plaz z Vr{i~a 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)

Svobodne in po{tene volitve (36/1999)

Volilni okraji – seznam strokovnih institucij (15/2000)

Deseta obletnica prvih demokrati~nih volitev v Sloveniji – kronologija dogodkov

(27/2000)

Simpozij ob 10. obletnici prvih demokrati~nih volitev v Sloveniji (28/2000)

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)
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U~inki volilnih sistemov (32/1999)

VOLITVE-SISTEM

Volitve poslancev v dr`avah ~lanicah Evropske unije – primerjalni pregled glasovnic in

na~ina glasovanja (30/1998)

VOLILNA ZAKONODAJA

Volitve poslancev v dr`avah ~lanicah Evropske unije – primerjalni pregled glasovnic in

na~ina glasovanja (30/1998)

Volilni prag v evropskih dr`avah (20/2000)

Lokalne volitve in dr`avljani ne-~lanic Evropske unije (23/2000)

ZAKONODAJA

Odgovori na vpra{alnik »Questionnare on the Quality of the Legislation« (37/1999)

Informacijska dru`ba – pribli`evanje zakonodaje dr`avljanom (30/2000)

Zakonska za{~ita arheolo{ke, kulturne in zgodovinske dedi{~ine (32/2000)

ZAKONODAJNI POSTOPEK

Odgovori na vpra{alnik »Questionnare on the Quality of the Legislation« (37/1999)

Elektronska priprava zakonodaje (31/2000)

ZAPORNIK

Duhovna oskrba vojakov in zapornikov (49/2000)

ZAUPNA GRADIVA

Ravnanje z dokumenti in informacijami zaupne narave (2/1998)

Status poslancev (20/1999)

ZAVODI

Omejitve poslovanja javnih zavodov s podjetji v lasti sorodnikov (12/1998)

Organiziranost, status, izvajanje, financiranje kmetijskih zavodov in njihovih slu`b

(17/1998)

ZBIRANJE PODATKOV

Podatki o delu delovnih teles (19/1999)

Podatki o poslancih (31/1999)
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ZDRAVSTVENO VARSTVO

Zdravstveno varstvo poslancev (35/1999)

ZNANOST

Parlamenti in presojanje znanstvenih in tehnolo{kih mo`nosti (39/2000)

ZNANSTVENO SODELOVANJE

Sodelovanje med parlamentom in strokovnimi institucijami (43/1999)

ZDRAVILO

Registracija zdravil (26/2000)

ZGODOVINA

Iz zgodovine Slovencev (48/1999)

Datum zbora odposlancev v Ko~evju (46/2000)

ZVEZNA REPUBLIKA NEM^IJA

Preiskovalne komisije v dr`avah Evropske unije s poudarkom na nem{ki ureditvi

(4/1999)

Odnos med cerkvijo in dr`avo (51/1999)

Prora~un ZRN (52/1999)
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DR@AVNI ZBOR

REPUBLIKE SLOVENIJE

[tevilka: 040-03/89-1/28

Datum: 5.10.1998

Na podlagi 3. ~lena Odloka o organizaciji in delu slu`b Dr`avnega zbora (Ur. list RS,

{t. 19/97) izdajam naslednja

P R A V I L A

O OBDELOVANJU NARO^IL V RAZISKOVALNEM SEKTORJU

I. DELO RAZISKOVALNEGA SEKTORJA

1. ~len

Raziskovalni sektor naloge opravlja na dva na~ina:

• po naro~ilu pripravlja gradiva iz 2. ~lena tega pravilnika (v nadaljnem besedilu

“gradiva” ),

• po lastni presoji obdela aktualno problematiko.

Raziskovalni sektor ne izvaja pravnega svetovanja in ne pripravlja besedil zakonov

oziroma drugih aktov.

Raziskovalni sektor tudi ne daje informacij in podatkov iz pristojnosti delovnih teles

dr`avnega zbora oziroma njihovih strokovnih slu`b.

2.~len

Raziskovalni sektor pripravlja naslednja gradiva:

• OP - opredelitev pojmov

• DP - dokumentacija s povzetki (zbrana gradiva iz dokumentacije, Interneta in dru-

gih informacijskih virov s kratkimi povzetki vsebine)
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• 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

II. NARO^ILO IN OBDELAVA NARO^ILA

3.~len

Naro~ila Raziskovalnemu sektorju ( v nadaljnjem besedilu “naro~ila”) dajejo Dr`avni

zbor Republike Slovenije, njegova delovna telesa, poslanci in generalni sekretar dr`av-

nega zbora.

4. ~len

Naro~ilo se posreduje pomo~niku generalnega sekretarja za raziskovalni sektor ( v

nadaljnjem besedilu “vodja sektorja”) na posebnem obrazcu “Naro~ilo za Raziskovalni

sektor”, ki obsega podatke:

• o naro~niku,

• naslov naro~ila s kratkim opisom predmeta (teme),

• namen naro~ila,

• `eljeno obliko,

• datum naro~ila,

• pri~akovan rok izdelave oziroma skrajni rok, do katerega je naro~nik zainteresiran

za naro~ilo,

• morebitne opombe in

• podpis.

Naro~ilo se lahko posreduje tudi v elektronski obliki (elektronska po{ta dr`avnega

zbora v okolju Lotes Notes), vendar pa ga je treba naknadno potrditi z obrazcem v roku

treh dni. Naro~ila, ki posega na podro~je zaupnih podatkov, ni mogo~e oddati po elek-

tronski po{ti. V tem primeru je treba upo{tevati pravila za ravnanje s podatki in gradivi

zaupne narave, ki so v veljavi v Dr`avnem zboru.

V primeru nejasnosti oziroma nenatan~nega naro~ila se sestanejo naro~nik, vodja

sektorja in delavec, ki bo naro~ilo obdelal ( v nadaljnjem besedilu “raziskovalec”). O

tem se sestavi zabele`ka.
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Raziskovalec, ki naro~ilo obdeluje, lahko dodatna pojasnila pridobi direktno od na-

ro~nika. O vsebini razgovora se naredi uradna zabele`ka.

5. ~len

Naro~ila se evidentirajo v ro~ni oziroma elektronski datoteki v sektorju in opremijo z

zaporedno {tevilko naro~ila, klasifikacijsko {tevilko ter geslom.

Podatki o naro~nikih so interne narave in se evidentirajo le za potrebe datoteke naro-

~il v Raziskovalnem sektorju.

6.~len

Naro~ilo se zavrne, ~e vsebina naro~ila ni v zvezi s problematiko iz pristojnosti dr`av-

nega zbora.

Naro~ilo je mogo~e zavrniti tudi pri velikem obsegu naro~il, pri ~emer je za njegovo

izdelavo potrebno ve~je {tevilo delovnih ur (ve~ kot 80 ur na raziskovalca ) in ni mogo-

~e ugotoviti {ir{ega interesa za tovrstno informacijo med poslanci dr`avnega zbora.

Naro~nik, vodja sektorja in raziskovalec, se lahko dogovorijo, da se oblika zahtevane-

ga izdelka spremeni tako, da bo za njeno izpolnitev potrebno manj{e {tevilo delovnih

ur.

7.~len

Pri odlo~anju o prioritetah izvajanja naro~il se upo{teva :

• dospelost naro~ila,

• aktualnost oziroma {ir{i interes poslancev dr`avnega zbora,

Na podlagi navedenih kriterijev o prioritetah odlo~i vodja sektorja.

V primeru ve~jega {tevila naro~il poslancev imajo, ob upo{tevanju druge alineje prve-

ga odstavka tega ~lena ne glede na dospelost, praviloma prednost naro~ila opozicijskih

poslancev.

8. ~len

Izdelek podpi{e raziskovalec, ki obdeluje naro~ilo. ^e naro~ilo izvaja ve~ raziskoval-

cev, izdelek podpi{ejo vsi sodelujo~i.

Vodja sektorja preveri, ali je gradivo narejeno v skladu z naro~ilom in ga posreduje

naro~niku z dopisom, ki lahko vsebuje tudi potrebna opozorila in pojasnila.
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9. ~len

Morebitne spore v zvezi z naro~ili ali izdelanimi gradivi re{ujeta naro~nik in vodja

sektorja ob sodelovanju generalnega sekretarja Dr`avnega zbora. Po potrebi sodeluje

tudi raziskovalec, ki bo oziroma je izdelek realiziral.

^e spora iz prej{njega odstavka ni mogo~e re{iti sporazumno, se o tem obvesti kolegij

predsednika dr`avnega zbora, ki dokon~no odlo~i o sporu.

III. OBJAVA IN SHRANJEVANJE IZDELKOV

10. ~len

Raziskovalni sektor objavlja gradiva, ki niso zaupne narave, v posebni podatkovni

bazi v ra~unalni{ki mre`i dr`avnega zbora, brez navedbe naro~nika.

Za gradiva zaupne narave veljajo pravila za ravnanje s podatki in gradivi zaupne nara-

ve, ki so v veljavi v Dr`avnem zboru.

Raziskovalni sektor svoje izdelke enkrat letno objavlja tudi v posebni tiskani publika-

ciji sektorja.

V primeru, ko naro~nik, glede na namen naro~ila, ne `eli, da se gradivo objavi do do-

lo~enega roka, se to upo{teva, vendar najdlje 6 mesecev od izvedenega naro~ila.

11. ~len

Izdelek se pripravi v petih izvodih, od katerih enega prejme naro~nik, enega dobi ra-

ziskovalec, ki je naro~ilo izdelal, enega arhiv Raziskovalnega sektorja, dva izvoda pa se

shranita oziroma arhivirata v Dokumentacijsko - knji`ni~nem oddelku dr`avnega

zbora.

Generalna sekretarka

Jo`ica Veli{~ek, l.r.
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