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Predgovor*

V Raziskovalnem sektorju smo od za~etka tretjega mandatnega obdobja Dr`avnega

zbora Republike Slovenije - od konca oktobra 2000 do konca leta 2001 - na `eljo poslan-

cev, delovnih teles Dr`avnega zbora, po naro~ilu generalne sekretarke in na lastno po-

budo pripravili 114 bolj ali manj ob{irnih in tematsko zelo raznovrstnih nalog. Izmed

teh smo za objavo v zborniku Raziskovalnega sektorja, ki je pred vami, izbrali 37 nalog,

za katere ocenjujemo, da so zanimive za {ir{i krog javnosti, ki spremljajo delo zakono-

dajne veje oblasti. Dodali pa smo tudi register vseh nalog, ki smo jih v tretjem mandatu

Dr`avnega zbora pripravili v sektorju.

V teko~emmandatu je mogo~e opaziti nekaj zanimivosti. Predvsem se je ob~utno po-

ve~alo {tevilo naro~il. V prej{njem mandatu je bilo v pribli`no 36 mesecih pripravljenih

140 nalog, v tem mandatu pa je v 14 mesecih {tevilo naro~il `e doseglo {tevilko 114. Po

na{emmnenju to potrjuje pravilnost ocene, da poslanci potrebujejo tovrstno strokovno

pomo~. Potrjuje tudi pri~akovanja, da se z vsakimmandatom ve~a zanimanje poslancev

za bolj poglobljeno strokovno spremljanje problemov, ki jih Dr`avni zbor obravnava in

ureja v okviru svojih zakonodajnih in drugih pristojnosti. Hkrati pa se krepi tudi zaveda-

nje nujnosti ve~je samostojnosti in strokovne neodvisnosti Dr`avnega zbora, h ~emur

prav gotovo pripomore tudi Raziskovalni sektor s svojimi strokovnimi in politi~no ne-

pristranskimi informacijami. Raziskovalni sektor je, po na{i oceni in tudi oceni tistega

dela strokovnjakov, ki stalno spremljajo delo Dr`avnega zbora in procese njegove mo-

dernizacije in institucionalizacije, uspel s svojimi nalogami vzpostaviti dovolj odprt in

strokoven pretok informacij za tiste, ki v odlo~evalskem procesu sodelujejo in ki so jim

tovrstne informacije nujno potrebne pri oblikovanju celovite slike dolo~enega proble-

ma in mo`nih re{itev.

V tem mandatu je opaziti dokaj izena~eno povpra{evanje poslancev iz vrst opozicije in

koalicije, kar je v primerjavi s prej{njim obdobjem pomembna sprememba.

Velik del nalog, ki jih pripravimo v sektorju, se nana{a na prikaz ureditev dolo~ene

problematike v dr`avah ~lanicah Evropske unije in prikaz pravnih podlag, ki so v zako-

nodaji Evropske unije. V teko~emmandatu je takih nalog kar 80%, kar potrjuje, da so in-

formacije o normativni ureditvi dru`benega in gospodarskega `ivljenja v evropskih

dr`avah zelo zanimive za poslance. Ker je kar znaten dele` novosprejete zakonodaje v

Dr`avnem zboru neposredno ali pa vsaj posredno vsebinsko vezan na usklajevanje z

* Tatjana Kra{ovec, pomo~nica generalne sekretarke, vodja Raziskovalnega sektorja
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zakonodajo Evropske unije, poslanci pri~akujejo, da so jim na voljo dovolj kvalitetni

primerjalni pregledi o `e uveljavljenih re{itvah v dr`avah ~lanicah Evropske unije. Vla-

da sicer redno posreduje informacije o tem, ali je dolo~en predlog zakona usklajen z za-

konodajo Evropske unije, poslanci pa si poleg teh informacij `elijo {e bolj obse`ne vse-

binske preglede. V vlogi zbiralca podatkov o nacionalnih zakonskih re{itvah in u~inkih

teh re{itev se vse pogosteje najde Raziskovalni sektor

Za ilustracijo o obsegu dela, naro~nikih in vsebinskih sklopih smo se odlo~ili prikaza-

ti nekaj statisti~nih podatkov o delu sektorja. Prikazani so podatki za mandatno obdob-

je 1996-2000 (z opombo, da sektor deluje od srede 1998. leta) in za teko~e mandatno

obdobje.

Tabela 1

Prikaz nalog po naro~nikih

Naro~nik

[tevilo na-
ro~il
II. mandatno
obdobje
(od aprila
1998
do oktobra
2000)

[tevilo na-
ro~il
III. mandatno
obdobje
(november
-december
leta 2000)

[tevilo na-
ro~il
III. mandatno
obdobje
leto 2001

[tevilo na-
ro~il
III. mandatno
obdobje
SKUPAJ

Opozicija 49 1 31 32
Koalicija 20 1 31 32
Generalna
sekretarka*

39 7 21 28

Delovno telo
DZ

13 0 6 6

Raziskovalni
sektor

19 3 13 16

SKUPAJ 140 12 102 114

Vir: Baza podatkov:Raziskovalne naloge, Informacijski sistem Dr`avnega zbora RS v okolju Lotus Notes

Opomba:

* - velik del naro~il generalne sekretarke predstavljajo vpra{alniki, ki jih na Dr`avni zbor RS naslavljajo de-

lovna telesa in Parlamentarna skup{~ina Sveta Evrope in Interparlamentarna unija.
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Tabela {t. 2

Izdelki Raziskovalnega sektorja po vrstah izdelkov

Vrsta
izdelka 1998 1999 2000

SKUPAJ
II. mandat

2000 2001
SKUPAJ
III. mandat

OP 1 0 0 1 0 0 0
DP 5 6 7 18 1 9 10
PO 5 14 13 32 6 31 37
IN 8 13 17 38 0 16 16
PP 12 22 10 44 5 44 49
AN 2 4 1 7 0 2 2

SKUPAJ 33 59 48 140 12 102 114

Vir: Baza podatkov:Raziskovalne naloge, Informacijski sistem Dr`avnega zbora RS v okolju Lotus Notes

Legenda:

1- OP-opredelitev pojmov 2- DP-dokumentacija s povzetki

3- PO- podatki 4- PP-primerjalni pregled

5- IN -splo{na informacija 6- AN-analiza

Tabela {t.3

Naloge po vsebinskih podro~jih

Vsebinska
podro~ja

1998 1999 2000
SKUPAJ
II. mandat

2000
(odnovem.
2000)

2001
SKUPAJ
III.mandat

gospodarstvo,
finance

6 12 3 22 0 14 14

socialni sistemi 7 10 5 22 0 14 14
politi~ni sistem
in pravni
sistem

7 7 5 20 3 29 32

parlament,
poslanci,
volitve

9 24 21 57 8 39 47

varstvo okolja 3 3 2 9 0 2 2
mednarodni
odnosi

1 0 4 5 0 1 1

drugo 0 3 2 5 1 3 4
SKUPAJ 33 59 48 140 12 102 114

Vir: Baza podatkov:Raziskovalne naloge, Informacijski sistem Dr`avnega zbora RS v okolju Lotus Notes
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PARLAMENTARNA DELOVNA TELESA –

JAVNOST DELA*

I. UVOD

Sodobni parlamenti so z namenom racionalne organizacije in u~inkovitej{ega opravljanja

parlamentarnih funkcij ter osredoto~enja na probleme svoje delo razdelili po posamez-

nih delovnih telesih, s ~imer zagotavljajo hitrej{o in hkratno obravnavo ve~ zakonskih

predlogov, diferenciran pristop glede na specifi~nost problematik, neprekinjen proces

oblikovanja politik in razvejan sistem pridobivanja informacij. Delovna telesa omogo~ajo

la`je in bolj premi{ljeno odlo~anje, saj se za ~lanstvo v posameznih delovnih telesih od-

lo~ajo poslanci, ki jih podro~je, s katero se ukvarja dolo~eno delovno telo, zanima oziro-

ma so strokovnjaki za to podro~je. Praviloma poslovni{ka dolo~ila, ki urejajo nastanek,

vlogo in delovanje delovnih teles, dajejo mo`nost, da delovna telesa pridobijo vse razpo-

lo`ljive informacije o posameznih problemih, se z njimi seznanijo, jih pretehtajo in svoje

odlo~itve in argumente zanje, ki so rezultat strokovnih podlag in politi~nih interesov,

predstavijo parlamentu - plenumu, kjer se sprejme kon~na odlo~itev.1

Delovna telesa v parlamentih se imenujejo odbori in komisije, ime delovnega telesa pa

je pogosto povezano z nalogami, ki jih opravljajo. Delovna telesa so lahko stalna, ki se or-

ganizirajo za nedolo~en ~as ali za eno mandatno obdobje in so pogosto parlamentarni

odsev ministrskih resorjev. Obstojajo pa tudi nestalna delovna telesa, ki so ustanovljena

za dolo~eno dobo ali dolo~eno nalogo. Delovna telesa pa se lahko delijo tudi na splo{na

in specializirana. Franci Grad v ilustracijo delitve navaja, da so splo{ni odbori zna~ilni za

britanski parlament, specializirani pa so prevladujo~a oblika v kontinentalni Evropi.2

Sodobna politi~na znanost, ki spremlja delo parlamentov, poudarja naslednje funkci-

je delovnih teles:3

11

* Tatjana Kra{ovec, pripravljeno: 26.3.2001; objavljeno: 29.3.2001

1 Smiselno povzeto po Zajc, Drago (2000): Parlamentarno odlo~anje - (Re)parlamentarizacija v Srednji in

Vzhodni Evropi, Funkcije novih parlamentov; FDV, Ljubljana; stran 175

2 Povzeto po Grad, Franc, (2000): Parlament in vlada; Uradni list Republike Slovenije; Ljubljana; stran 91

3 Povzeto po Zajc,Drago (2000): Parlamentarno odlo~anje - (Re)parlamentarizacija v Srednji in Vzhodni Evro-

pi, Funkcije novih parlamentov; FDV, Ljubljana; stran 176-177
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• funkcija specializacije - razvejena struktura delovnih teles z razli~nimi pristojnostmi in

podro~ji dela omogo~a, da se poslanci la`je, temeljiteje in stalno seznanjajo s proble-

matikami in bolj kvalitetno sodelujejo v procesih oblikovanja politik na posameznih

podro~jih. S tem se pove~uje u~inkovitost zakonodajnega dela;

• zagotavljanje neprekinjenega zakonodajnega dela in stabilnosti oblikovanja politik -

gre za zagotavljanje institucionalnega ravnote`ja in za prepre~evanje vpliva spre-

memb pri oblikovanju politik, ~e pride do spremembe ve~ine, kar prispeva k dolo~e-

ni kontinuiteti;

• pridobivanje informacij - delovna telesa pridobivajo ve~ji obseg informacij o posa-

meznih problemih, se z njimi seznanjajo in jih v obliki predlogov odlo~itev posredu-

jejo plenumu;

• medstrankarsko usklajevanje - sestava delovnih teles praviloma odra`a sestavo ple-

numa in mo~ posameznih poslanskih skupin oziroma parlamentarnih frakcij poli-

ti~nih strank.V delovnih telesih se vodi razprava in usklajujejo stali{~a med poslanci,

predstavniki politi~nih strank, ki so strokovnjaki za posamezno problematiko. Tudi

preko tovrstnega delovanja se soo~ajo mnenja in interesi politi~nih strank, ki se

odra`ajo v predlogu odlo~itev delovnega telesa plenumu;

• omogo~anje pogajanj oziroma pridobivanje pogajalskih koristi - ~lani delovnih teles

so izbrani glede na to, da so strokovnjaki za dolo~eno problematiko, zato so jim skup-

ne tudi {tevilne vrednote (ne tako redko tudi zaradi dolgoletnega ~lanstva v delov-

nem telesu) in specifi~ni cilji, povezani s podrobnim poznavanjem vsebine in dinami-

ke problema. Pri odlo~anju v konkretnih situacijah sicer sledijo osnovnim usmeri-

tvam politi~ne skupine, ki ji pripadajo, in posku{ajo dose~i prakti~ne kompromise, ~e

lahko pri~akujejo podobno ravnanje druge strani. ^lani delovnih teles pogosto zaradi

temeljitej{ega poznavanja problemov sledijo skupnim vrednotam in skupaj postavlja-

jo vi{je zahteve, ki koristijo podro~ju in politikam podro~ja. Stalna delovna telesa so

lahko mesto iskanja produktivnih pristopov in razre{evanja nasprotij.

[tevilo delovnih teles, njihova sestava, vsebinsko podro~je dela in hkrati obseg pripa-

dajo~ih zadev in opravljenega dela so pomembni elementi, ki jih sodobna politi~na

znanost opredeljuje kot kriterije za ocenjevanje mo~i delovnih teles. Mo~ se izra`a

predvsem tudi skozi pristojnosti, ki jih imajo delovna telesa v zakonodajnem postopku

in pristojnosti, ki jih poslovnik dolo~a na splo{no za vsa delovna telesa in pristojnosti za

posamezna delovna telesa. Mo~ delovnih teles je opredeljena tudi z na~inom njihovega

dela - ali delujejo na zaprtih sejah ali na odprtih sejah.

“K ve~ji mo~i delovnih teles prispeva tudi na~in dela - praviloma zaprte seje delovnih

teles naj bi omogo~ale bolj neposredno soo~anje argumentov in olaj{evale iskanje kom-

12
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promisov ob nujnih popu{~anjih, ki so v~asih videti kot nena~elna. Na sejah, ki so od-

prte za javnost in mno`i~na ob~ila, poslanci pogosto sku{ajo pove~ati svojo priljublje-

nost.” (Zajc, 2000, stran181).

Veljavni poslovnik Dr`avnega zbora Republike Slovenije dolo~a v 162. ~lenu, da so seje

delovnih teles praviloma odprte za javnost. Dolo~a tudi mo`nost, da se seja ali del seje

zapre za javnost ter postopek v zvezi z odlo~itvijo o tem, da se seja zapre. V 163. ~lenu je

dolo~eno, na kak{en na~in je novinarjem omogo~eno spremljanje odprtih sej (nepo-

sredno v prostoru ali preko tehni~nih sredstev). Naslednja dva ~lena poslovnika pa

opredeljujeta ravnanje ~lanov delovnega telesa v zvezi s podatki z zaprtega dela seje,

prav tako pa tudi na~in ravnanja s podatki zaupne narave.4

Tudi v predlogu novega poslovnika so predvidene odprte seje delovnih teles, ~eprav

je v strokovni javnosti mogo~e zaslediti tudi mnenja, da naj bi seje delovnih teles zaprli

za javnost.

V Raziskovalnem sektorju smo na `eljo naro~nika zbrali poslovni{ke dolo~be, ki so v

veljavi v parlamentih razli~nih evropskih dr`av. Izbrali smo nekaj dr`av, ki jih ozna~uje-

mo kot tranzicijske, in dr`ave ~lanice EU. Za ilustracijo pa smo dodali tudi primer po-

slovni{kih dolo~il predstavni{kega doma ameri{kega kongresa.

II. ODPRTE ALI ZAPRTE SEJE SEJE DELOVNIH TELES - PREGLED
PO DR@AVAH

Praksa delovanja delovnih teles v parlamentih evropskih dr`av je dokaj raznolika in

odra`a dolo~eno tradicijo, ki je pogojena z zna~ilnostmi nacionalnega politi~nega raz-

voja in dru`benega razvoja nasploh. V prakti~no vseh biv{ih socialisti~nih dr`avah so

seje delovnih teles odprte za javnost.5 Med ostalimi dr`avami pa je praksa razli~na, ~e-

prav prevladujejo zaprte seje delovnih teles.

13

4 Povzeto po Poslovnik Dr`avnega zbora Republike Slovenije (PoDZ) z razlagami (2000); Uradni list Republi-

ke Slovenije; Ljubljana

5 Podrobneje v tabeli 20 v knjigi Zajc, Drago, (2000): Parlamentarno odlo~anje - (Re)parlamentarizacija v Sred-

nji in Vzhodni Evropi, Funkcije novih parlamentov; FDV, Ljubljana; stran 181
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2.1 Poljska

Poljska ustava v 113. ~lenu dolo~a, da so zasedanja Sejma (poslanske zbornice) odprta

za javnost, lahko pa Sejm odlo~i, da dolo~eno zasedanje poteka za zaprtimi vrati.6

To splo{no na~elo javnosti je prevzeto tudi v poslovniku. Poslovnik poslanske zbornice

poljskega parlamenta sicer izrecno ne dolo~a, da so seje delovnih teles javne, vendar pa

je v 82. ~lenu zapisano, da delovno telo lahko tudi odlo~i, da seja poteka za zaprtimi

vrati, kar pomeni, da so praviloma javne seje. Razprava in odlo~anje o zaprtju seje za

javnost poteka brez navzo~nosti javnosti.

Izjemo predstavlja Odbor za specialne slu`be (informativno obve{~evalna dejavnost),

ki ima vse seje zaprte in njihovim sejam ne morejo prisostvovati niti poslanci, ki niso

~lani odbora. To je, v skladu s prvim odstavkom 80. ~lena poslovnika, mogo~e pri vseh

ostalih odborih in velja tudi za seje, ki so, na podlagi odlo~itve odbora, zaprte za

javnost.

2.2 Mad`arska

Mad`arski parlament v poslovniku dolo~a javne seje parlamenta (41. ~len, poglavje

“Odprtost - javnost”), hkrati pa dopu{~a tudi zaprte seje na predlog predsednika repub-

like, vlade ali kateregakoli poslanca, vendar mora biti odlo~itev o tem sprejeta z dvo-

tretjinsko ve~ino.

Delo v delovnih telesih opredeljujejo ~leni poslovnika od 67. ~lena do 83. ~lena. O

odprtosti sej govori 68. ~len, ki ima v prvem odstavku zapisano, da so seje delovnih te-

les odprte za tisk. V kolikor pa delovno telo/odbor razpravlja o dr`avnih skrivnostih,

obve{~evalnih podatkih ali o drugih podatkih, ki ne smejo biti publicirani v javnosti,

poteka seja za zaprtimi vrati (69. ~len). Na teh zaprtih sejah lahko sodelujejo predsednik

dr`ave, predsednik parlamenta, osebe, ki jih povabi predsednik odbora. Odbor lahko z

ve~insko odlo~itvijo dovoli sodelovati na zaprtrih sejah tudi ostalim poslancem, ki niso

~lani odbora.

Na zaprtih sejah so lahko prisotni tudi strokovni delavci odbora, razen ~e odbor ne od-

lo~i druga~e.

14

6 The Constitution of the Republic of Poland; http://www.sejm.gov.pl/english/konstytucja/ek5.htm;

19.3.2001;
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2.3 ^e{ka

Seje ~e{ke poslanske zbornice praviloma potekajo javno (prvi odstavek 56.~lena po-

slovnika). Poslanska zbornica pa lahko na predlog poslanca, ~lana vlade odlo~i, da bo

seja ali del seje potekal za zaprtimi vrati, {e posebej, ~e dnevni red vsebuje zadeve, ki so

zaupne narave in se ti~ejo varnosti in obrambe dr`ave. Razprava o predlogu dr`avnega

prora~una, o zaklju~nem ra~unu prora~una, dav~nih zakonih in zakonih, ki uvajajo da-

jatve, pa mora biti vedno javna.

Tudi seje delovnih teles/odborov so na~eloma javne (37. ~len poslovnika). Odbor pa

lahko odlo~i, da je seja ali del seje zaprt za javnost. Disciplinske zadeve odbori vedno

razpravljajo za zaprtimi vrati.

Na zaprtih sejah ali delih sej so lahko poleg ~lanov odborov prisotni tudi ostali poslanci,

~e to `elijo, predsednik republike, ~lani vlade in osebe, ki so po zakonu poobla{~ene,

da prisostvujejo sejam poslanske zbornice in njegovih delovnih teles. Ostali pa so lahko

prisotni na seji le, ~e jim to dovoli odbor.

2.4 Nem~ija

Poslovnik nem{kega Bundestaga v 69. ~lenu kot splo{no na~elo dolo~a, da seje delov-

nih teles niso odprte za javnost. Delovno telo pa lahko odlo~i, da pri obravnavi dolo~e-

ne problematike ali dela obravnave problematike sejo odpre za javnost (za novinarje,

za interesne skupine in druge zainteresirane javnosti).

Poslanci, ki niso ~lani delovnega telesa, lahko sejam prisostvujejo, tudi ~e niso odprte

za javnost, razen ~e je Bundestag `e ob nastanku odbora dolo~il, da se sej lahko ude-

le`ujejo le ~lani oziroma njihovi imenovani namestniki. To omejitev lahko delovno telo

tudi izlo~i za dolo~eno razpravo ali del razprave (drugi odstavek 69. ~lena).V primeru,

ko je udele`ba na seji omejena le na ~lane odborov in njihove namestnike, se lahko seje

udele`i eden od predlagateljev, tudi ~e ni ~lan odbora ({esti odstavek 69. ~lena).

Kadar delovno telo obravnava zadevo, ki so jo predlagali poslanci, povabi na svojo

sejo prvo podpisanega na predlogu. V dolo~enih primerih (niso specificirani v poslov-

niku - opomba Raziskovalnega sektorja) povabi tudi ostale podpisnike. To dolo~ilo pa

se uporabi le v primeru, ~e ne gre za zaupno sejo odbora (tretji odstavek 69. ~lena).

Vodje poslanskih skupin, razen v primerih, ~e gre za izrecne omejitve v zakonih, lah-

ko sodelujejo na vseh sejah odborov, a brez pravice glasovanja. Na seje lahko v svojem

imenu po{ljejo tudi drugega ~lana poslanske skupine (~etrti odstavek 69. ~lena).

Odbori so v skladu s petim odstavkom 69. ~lena dol`ni zagotoviti lokalnim oblastem

in zdru`enjem lokalnih oblasti, da pred odlo~anjem odbora posredujejo svoja stali{~a in
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mnenja v zadevah, ki bodo imele neposredne ali posredne u~inke na interese teh obla-

sti. To velja {e zlasti v primeru, ko bo izvajanje sprejetih odlo~itev stvar lokalnih oblasti.

Dolo~ila pa ni treba upo{tevati v celoti, ~e je iz obrazlo`itve zakona mogo~e nedvoum-

no razbrati, kak{ne so obveznosti in pravice lokalnih oblasti v tem specifi~nem primeru.

Delovna telesa pa se lahko na podlagi 70. ~lena poslovnika odlo~ijo, da pripravijo

tako imenovana “javna zasli{anja” strokovnjakov, predstavnikov interesnih skupin in

drugih oseb, katerih namen je pridobitev informacij o dolo~enem problemu, ki je pred-

met razprave v delovnem telesu. Na zahtevo ~etrtine ~lanov odbora je pristojno delov-

no telo dol`no sklicati “javno zasli{anje”, sicer pa se zasli{anje opravi na podlagi sklepa

delovnega telesa.

V ~lenu je natan~no dolo~eno ravnanje za razli~ne primere zasli{anj (~e zasli{anje zah-

teva manj{ina, upo{tevanje predlo`enih imen strokovnjakov oziroma interesnih sku-

pin, morebitna razprava s strokovnjaki o posameznih vsebinah, seznanitev strokovnja-

kov z vpra{anji, na katere `eli odbor odgovor, zahteva za pisne prispevke, stro{ki oziro-

ma nadomestilo strokovnjakom itd.7)

2.5 Avstrija

V poslovniku avstrijske poslanske zbornice (Nationalrat, prevaja se kot dr`avni zbor8)

je v drugem odstavku 28b. ~lena zapisano splo{no na~elo, da lahko razpravam in glaso-

vanju o poro~ilih, ki so predlo`ena odborom, prisostvuje javnost in predvsem novinarji,

v kolikor to dopu{~ajo prostorske zmo`nosti. V takih primerih je dovoljeno tudi snema-

nje (audiovizuelno) in fotografiranje. Sicer pa je na~in delovanja odborov urejen {e v

nekaterih drugih ~lenih. Glavni odbor/Hauptausschuss, ki med drugim odlo~a o najpo-

membnej{ih zadevah s podro~ja volitev in imenovanj, spremlja in daje mnenje k pred-

logom oziroma projektom Evropske unije, razpravlja o predlogih za izvedbo referendu-

ma, sodeluje in usklajuje aktivnosti z zvezno vlado, sprejema poro~ila zvezne vlade

ipd,9 odlo~a o evropskih zadevah ali na zaprtih sejah (praviloma na zaprtih sejah) ali na

16

7 Podrobneje glej 70. ~len poslovnika nem{kega Rules of Procedure of the German Bundestag (1997), Admi-

nistration of the German Bundestag, Bonn

8 Slovenski prevod po knjigi Herbert Dach, Peter Gerlich, Herbert Gottweis, Franz Horner, Helmut Kramer,

Volkmar Lauber, Wolfgang C. Mueller, Emmerich Talos: Politi~ni sistem Avstrije, DZS, Ljubljana, 1998, stran 89

in dalje;

9 Podrobneje glej 29. ~len poslovnika avstrijske poslanske zbornice; Federal Law on the Rules of Procedure of

the National Council of the Republic of Austria (2000), Parliamentary Administration, Vienna;
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odprtih sejah, ~e to dopu{~ajo prostorske mo`nosti (~etrti in peti odstavek 31c. ~lena

poslovnika). ^lani Glavnega odbora pa lahko odlo~ijo, da se javnost izklju~i, ~e za to

obstojajo pomembni razlogi.

V poslovniku je mogo~e najti dolo~be o zaprtih ali odprtih sejah {e v nekaterih ~lenih.

Pod-odbor stalnega odbora, ki razpravlja o zvezni zakonodaji za podro~je monetarne

politike, prora~una, praviloma razpravlja za zaprtimi vrati, razen ~e odlo~i o druga~nem

na~inu (drugi odstavek 32a.~lena). Praviloma so seje vseh pododborov pri vseh stalnih

odborih zaprte. V pododborih se opravi tudi velik del dela.

Poslovnik v ~etrtem odstavku 32d. ~lena izrecno zahteva za pododbore, ki se sre~ujejo s

problematiko varovanja ustavne ureditve in z dejavnostjo obve{~evalnih slu`b, da potekajo

zaprtimi vrati. ^lanimorajo zaprise~imol~e~nost pred predsednikomposlanske zbornice.

V Avstriji so dokaj pogosto v parlament vlo`ene razli~ne oblike ljudske iniciative. Za

obravnavo teh iniciativ poslovnik v 37. ~lenu dolo~a, da se splo{na razprava o konkret-

ni ljudski iniciativi in razprava o podrobnostih ob navzo~nosti ekspertov in pri~ izvede

na javnih sejah, v kolikor to dopu{~ajo prostorske zmo`nosti. Ta del pa velja brez izje-

me samo za tiste seje odborov, ki so po vsebini pripravljalne, sicer pa se lahko odbor

odlo~i, da kasnej{ih razprav ne bo vodil na javnih sejah. V kolikor gre za obravnavo

problematike, ki se ti~e dr`avne varnosti, se lahko odlo~i tudi o tem, da sejam ne prisos-

tvujejo niti ostali ~lani poslanske zbornice.

2.6 Nizozemska

Poslovnik nizozemske poslanske zbornice (Tweede Kamer) v 37. ~lenu poslovnika `e v

naslovu dolo~a javne seje delovnih teles - “ Javna narava sej odborov”.

Sicer pa je besedilo 37. ~lena naslednje: prvi odstavek dolo~a, da so seje odborov javne,

lahko pa zbor odlo~i, da naj seja dolo~enega odbora poteka za zaprtimi vrati. Drugi od-

stavek 37. ~lena dopu{~a odborommo`nost, da se odlo~ijo in o proceduralnih zadevah

odlo~ajo na zaprti seji. Tretji odstavek pa dopu{~a, da na predlog ~lana odbora ali mini-

stra poteka seja odbora za zaprtimi vrati. ^e je tak predlog podan na javni seji, se odlo~i-

tev o nadaljevanju za zaprtimi vrati sprejme brez navzo~nosti javnosti.

Zaradi natan~nega prikaza omejitev javnosti dela odborov velja omeniti {e drugi odsta-

vek 32.~lena, kjer je zapisano, da lahko zbor odlo~i, da odbor ni dol`an objaviti poro~ila o

dokumentih, ki jih je obravnaval, ~e oceni, da jih ni primerno obravnavati javno.10
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10 Podrobneje glej 32. in 37. ~len poslovnika poslanske zbornice nizozemskega parlamenta;

http://www.parlement.nl/int/rvoeng/docs/rvo007.htm
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2.7 Finska

Odbori finskega parlamenta delujejo na sejah, ki niso odprte za javnost. Tak{nega izrec-

nega dolo~ila sicer ni najti v poslovniku, je pa izrecno zapisan v finski ustavi in sicer v

50. ~lenu, ki sicer nosi naslov “Javna narava parlamentarnega dela”. V drugem odstavku

je zapisano, da seje odborov niso odprte za javnost. Lahko pa odbori za javnost odprejo

tisti del seje, v katerem zbirajo informacije za pripravo odlo~itve. Zapisniki sej in sprem-

ljajo~i dokumenti pa so dostopni javnosti, razen ~e odbor zaradi utemeljenih razlogov

odlo~i druga~e.

V poslovniku pa je mogo~e najti podrobnej{o dolo~bo o tem, kdaj postanejo zapisnik

in pripadajo~i dokumenti, ki jih je pripravil odbor, javni (ko odbor zaklju~i obravnavo

dolo~ene problematike in ko zapisnik podpi{e sekretar odbora). Gre za besedilo dru-

gega odstavka 43.~lena poslovnika finskega parlamenta, ki nosi naslov “Dokumenti od-

bora in dostop do njih”.V tem ~lenu je tudi dolo~eno, kdaj se {teje, da morajo biti doku-

menti obravnavani kot zaupni in se zanje in zapisnik uporabljajo dolo~ila aktov o ravna-

nju z gradivi zaupne narave.

2.8 [vedska

Odbori {vedskega Riksdaga delujejo za zaprtimi vrati. V predstavitvi parlamenta na do-

ma~i strani Riksdaga za javnost zaprte seje delovnih teles utemeljujejo s tem, da lahko

na tak na~in ~lani razpravljajo o zadevah brez poslu{alcev, kar jim daje bolj{e mo`nosti

za doseganje sporazumov in kompromisov pri razre{evanju posameznih zadev. Odbor

pa se lahko odlo~i, da seja v celoti ali le v delu poteka javno z namenom, da odbor pri-

dobi informacije od zunanjih akterjev in strokovnjakov in za raz{iritev pogledov na

mo`ne re{itve. Mo`nost, da se odbori lahko odlo~ijo tudi za odprte seje, je bila vpeljana

1988. leta in na tej osnovi je bilo od takrat v odborih izvedenih precej{nje {tevilo javnih

“zasli{anj”.11

Na~in delovanja odborov Riksdaga je dolo~en v poslovniku in sicer v 12. ~lenu, kjer je

izrecno zapisano, da seje potekajo za zaprtimi vrati. Dolo~eno pa je tudi, da v primeru

posebnih razlogov lahko odbor dovoli udele`bo na seji odbora tudi ne~lanu. Odbor pa

odlo~a tudi o tem, ali bo seja v celoti ali deloma odprta za javnost.

18

11 Originalni tekst “Closed meetings with open discussions” je mogo~e najti na internetnem naslovu:

http://www.riksdagen.se/faktabl/br_utsk_en.htm; 20.12.2000
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Drugi odstavek 12. ~lena poslovnika tudi natan~no definira, da v primerih sej, odprtih

za javnost, predstavniki vlade niso dol`ni posredovati informacij, ~e so te zaupne nara-

ve.12

2.9 Danska

V skladu s tretjim odstavkom 8. ~lena seje delovnih teles potekajo za zaprtimi vrati, ra-

zen ~e odbor odlo~i druga~e. V tem ~lenu je tudi dolo~ena obveznost ~lanov, da ne po-

sredujejo informacij o seji odbora in o vsebini odlo~itev v javnost, ~e odbor tako dolo~i

in v vseh primerih, ko gre za obravnavo zaupnih podatkov.

Osmi in deveti odstavek 8. ~lena pa urejujeta postopke v zvezi z tistimi sejami odbo-

rov, za katere so odbori odlo~ili, da bodo potekale javno. Osmi odstavek dolo~a, da se

te seje snemajo. V ve~ini primerov to niso obi~ajne seje, temve~ gre za vnaprej oprede-

ljene javne diskusije ~lanov odbora o enem oziroma ve~ problemih in za izmenjavo

mnenj s povabljenimi. ^lani odbora namre~ vnaprej dolo~ijo, ali obstojajo pogoji za to,

da tem sejam prisostvuje splo{na javnost, ali pa povabijo le predstavnike zainteresiranih

javnosti.

Posebej so opredeljena tudi “zasli{anja”, ko ~lani odborov povabijo dolo~en krog lju-

di in jih povpra{ajo za mnenje (zasli{ijo). Tudi v teh primerih odbor odlo~i, ~e se tak{na

seja odpre v celoti za splo{no javnost.13

2.10 Italija

Podroben pregled vsebine 65. ~lena poslovnika Camere dei Deputati italijanskega par-

lamenta posredno pove, da so seje odborov javne. ^len v prvem odstavku neposredno

govori, da so zapisi razprav odborov javni in to na na~in, da se objavijo v Biltenu parla-

mentarnih delovnih teles (Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari).

Drugi odstavek 65. ~lena pa dolo~a, da se zapisi razprav z odborov, ko ti delujejo kot

akterji v zakonodajnem postopku, dajo javnosti na voljo kot dobesedni zapisi (magne-

togrami). Hkrati pa je zapisano, da lahko sejam prisostvujejo predstavniki medijev in

19

12 The Swedish Riksdag Act; Sveriges riksdag; stran 21; ali

http://www.rikdagen.se

13 Podrobneja glej poslovnik danskega parlamenta: Standing Orders of the Folketing; http://www.folke-

ting.dk/BAGGRUND/00000048/00475556.htm, 15.1.2001
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tudi javnosti preko internega audio-vizualnega sistema v posebnih prostorih, ki so prav

temu namenjeni.

Tretji odstavek 65. ~lena pa daje odborom mo`nost, da posebej dolo~ijo, kdaj bodo za-

pisi ostali nedostopni za javnost. To je mo`no v primerih, ko gre za interes dr`ave.14

2.11 Belgija

Seje komisij (tako se imenujejo delovna telesa v belgijskem parlamentu) so javne. Tako

je dolo~eno v 21. ~lenu, ki v 2. to~ki tudi dolo~a, da se sej lahko udele`ijo in sodelujejo

na sejah vsi poslanci ne glede na to, ali so ~lani dolo~ene komisije ali ne. Javnost sejam

komisij prisostvuje na tribunah.

Konferenca predsednikov pa lahko z dvotretjinsko ve~ino odlo~i, da lahko komisije do-

lo~eno problematiko obravnavajo za zaprtimi vrati.

Za zaprtimi vrati pa lahko komisija na predlog predsednika komisije odlo~a o procedu-

ralnih vpra{anjih, o poteku dela in o administrativnih zadevah.

Zaprto sejo razglasi komisija tudi na zahtevo vlade.

2.12 Portugalska

Delo delovnih teles (poslovnik uporablja besedo komisija) je urejeno v 4. poglavju po-

slovnika portugalske skup{~ine.

V 109. ~lenu poslovnik pravi, da je lahko na sejah poleg ~lanov komisije prisoten tudi

poslanec, ki je predlagatelj zakona ali resolucije, o kateri komisija razpravlja. Prav tako

lahko na sejah sodelujejo tudi vsi ostali poslanci, ~e komisija to dovoli (2. to~ka 109.

~lena).

^lani vlade lahko v skladu s 110. ~lenom poslovnika sodelujejo na sejah, ~e to komisi-

ja zahteva oziroma jih povabi na sejo, lahko pa se seje udele`ijo tudi na lastno iniciativo.

Komisija pa lahko zahteva oziroma dovoli, da se seje udele`ijo strokovnjaki iz ministr-

stev. Ta pooblastila (vabila in odlo~anje o tem, koga povabiti) izvr{uje v imenu komisije

njen predsednik, ki hkrati o tem obvesti tudi predsednika parlamenta.

Komisije lahko zahtevajo udele`bo, oziroma lahko povabijo na sejo kateregakoli

dr`avljana, funkcionarja ali zaposlenega v javni upravi, prav tako pa lahko povabijo

tudi direktorje in zaposlene iz gospodarstva (111. ~len poslovnika).
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14 Il Regolamento; La Camera dei Deputati;

http://english.camera.it/deputati/funzionamento/regolamento_capoXII.asp; 23.3.2001;
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V 112. ~lenu, kjer so dolo~ene pristojnosti komisij, je v 2. to~ki zapisano, da morajo ko-

misije tedensko seznanjati tisk s svojim delom in jim dati na voljo kopije zapisnikov, ra-

zen tistih, ki vsebujejo zaupne informacije. V 3. to~ki pa je postavljena zahteva, da o

problematikah, ki so za komisijo posebno pomembne, komisija medije obve{~a sproti,

tako da medijem posreduje zapisnik {e isti dan.

Iz vsebine ~lenov poslovnika je mogo~e razbrati, da seje komisij niso javne na na~in,

da bi bili lahko neposredno na sejah prisotni predstavniki javnosti in medijev, ~eprav je

vsebina dokumentov dostopna javnosti na institucionaliziran na~in.

Izrecno pa poslovnik v 113. ~lenu, ki ureja “parlamentarna zasli{anja”, dolo~a, da so za-

sli{anja javna.15

2.13 Francija

Poslovnik francoske nacionalne skup{~ine v poglavju X. opredeljuje delo delovnih te-

les in jih deli v stalne in posebne komisije.

Poslovnik sicer izrecno nikjer ne dolo~a, da so seje delovnih teles zaprte za javnost,

vendar pa je to mogo~e razbrati posredno iz besedila 46. ~lena poslovnika. V prvem od-

stavku 46. ~lena je zapisano, da se o sejah vodijo zapisniki, ki so zaupni. Drugi odstavek

46. ~lena pa dolo~a, da po seji komisija pripravi poro~ilo, v katerem je prikazan potek in

vsebina razprave na seji in glasovanje. O na~inu dela komisij pa je najbolj natan~no za-

pisano v tretjem odstavku 46. ~lena, ki dolo~a, da vodstvo komisije lahko, potem ko se

o tem posvetuje s ~lani komisije, uredi, da so nekatera ali pa vsa zasli{anja, ki jih opravi

komisija, izvedena javno.

2.14 Zdru`eno kraljestvo

Spodnji dom britanskega parlamenta v 89. ~lenu poslovnika z naslovom “Procedura v

stalnih odborih” dolo~a, da so na sejah lahko prisotni tudi “tujci”, razen ~e odbor ne od-

lo~i druga~e (drugi odstavek 89. ~lena).

O na~inu dela izbranih odborov (posebno poglavje o teh odborih, ki jih spodnji dom

ustanovi za prou~evanje stro{kov, administracije in politik glavnih vladnih oddel-
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15 “Parlamentarna zasli{anja” so pogosta oblika zbiranja informacij o dolo~eni problematiki, ki jo delovna tele-

sa organizirajo in nanje povabijo strokovnjake in predstavnike zainteresiranih javnosti, da predstavijo obravna-

vano problematiko z razli~nih zornih kotov. V Dr`avnem zboru RS je ta institut opredeljen v 143., 144. in 145.

~lenu poslovnika (opomba Raziskovalnega sektorja).
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kov/ministrstev (podrobneje o izbranih odborih v 152. ~lenu poslovnika), pa govori

125. ~len poslovnika, kjer je odlo~itvi odbora prepu{~eno, ali dovoli, da so na sejah pri-

sotni tudi “tujci”. Naslednji ~len daje mo`nost, da, v kolikor izbrani odbor presodi, da bi

udele`ba poslanca - ne~lana odbora, predstavljala kakr{nokoli oviro za delo odbora, ki

se je sestal na zaprti seji, ima pooblastilo, da ne~lana zaprosi, da zapusti sejo (izvede jo

Serjeant at Arms, ki je odgovoren za varnost).

O na~inu dela izbranih odborov posredno govori tudi 136. ~len, ki ne dopu{~a skliceva-

nja na funkcijo/privilegije, ~e je predstavitev dolo~ene problematike potekala na javni

seji izbranega odbora.

Iz na{tetih ~lenov je mogo~e razbrati, da za delovna telesa spodnjega doma na~eloma

velja, da delujejo na javnih sejah.16

2.15 Zdru`ene dr`ave Amerike

Pravila predstavni{kega doma ameri{kega kongresa dolo~ajo, da je delo stalnih odbo-

rov in pododborov javno, razen ~e delovno telo odlo~i druga~e.17 Poslovnik tudi do-

lo~a, v katerih primerih je mogo~e sejo zapreti za javnost, kdo je lahko prisoten na tako

zaprti seji. Dolo~a pa tudi izjeme - Committee on Standards of Official Conduct zaseda

na zaprtih sejah.

Javna zasli{anja pa so vsa odprta za javnost, razen ~e obstoja nevarnost, da bi med za-

li{anjem pri{lo do ogro`anja nacionalne varnosti (zaradi izjav oziroma podanih

informacij).

2.16 Bolgarija

V Bolgariji delovna telesa parlamenta zasedajo na javnih sejah. Na~in dela delovnih te-

les je dolo~en v 25. ~lenu poslovnika18 , ki pa tudi dopu{~a, da se delovno telo odlo~i,

da dolo~eno sejo zapre za javnost. Za Odbor za nacionalno varnost in Odbor za zuna-

njo politiko in integracijsko politiko pa je v tretjem odstavku 25. ~lena dolo~eno, da seje

potekajo za zaprtimi vrati, razen ~e se odbor ne odlo~i druga~e.

22

16 Standing Orders of the House of Commons; 1997, London;

http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199798/cmstords/bus97—a.htm; 22.3.2001

17 Podrobneje v Pravilu XI “Postopki v odborih in nedokon~ane zadeve”; Rules of the House of Representati-

ves (one hundred seventh Congress); prepared by Jeff Trandahl, Clerk of the House of Representatives; Ja-

nuary 2001; http://www.house.gov/rules; 26.3.2001
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Poslanci se lahko udele`ijo sej vseh delovnih teles, tudi ~e niso ~lani, nimajo pa pravice

glasovanja. Upo{tevati pa morajo tudi vsa pravila o varovanju zaupnih podatkov, v koli-

kor delovno telo razpravlja o gradivu s tako oznako. Prav tako velja tudi obveznost

upo{tevanja pravil o varovanju osebnih podatkov in spo{tovanja ~lovekovega

dostojanstva.

III. ZAKLJU^EK

Pregled na~ina delovanja delovnih teles po parlamentih v evropskih dr`avah poka`e,

da prevladujejo dr`ave, kjer so seje parlamentarnih delovnih teles odprte. Med njimi so

vse tranzicijske dr`ave, ki so zajete v pregledu, poleg njih pa {e Avstrija, Nizozemska,

Italija, Belgija in Zdru`eno kraljestvo izmed ~lanic EU. Tudi predstavni{ki dom ame-

ri{kega kongresa, ki smo ga dodali v informacijo, sodi med parlamente , kjer delo de-

lovnih teles praviloma poteka na javnih sejah. Ostale obravnavane evropske dr`ave pa

imajo seje delovnih teles zaprte za javnost, kar se utemeljuje s tem, da lahko na tak na~in

~lani razpravljajo o zadevah brez poslu{alcev, kar jim daje bolj{e mo`nosti za doseganje

sporazumov in kompromisov pri razre{evanju posameznih zadev. To so [vedska, Dan-

ska, Portugalska, Francija, Nem~ija, Finska. Izjemo predstavljajo “javna zasli{anja” kot

posebna oblika dela delovnih teles, na katerih pridobivajo ~lani delovnih teles dodatne

informacije in povabijo strokovnjake ali predstavnike zainteresiranih javnosti, da jim

posredujejo podatke in dodatne informacije. Tovrstna zasli{anja so `e po definiciji jav-

na. Poseben primer je tudi Avstrija, kjer Glavni odbor/Hauptausschuss praviloma zase-

da za zaprtimi vrati. Tudi pododbori stalnih odborov zasedajo praviloma za zaprtimi

vrati, stalni odbori pa na~eloma na javnih sejah..

V poslovni{kih dolo~ilih pa je tudi v primerih, ko so seje sicer odprte za javnost, dokaj

pogosto mogo~e najti dolo~be, ki dajo delovnemu telesu mo`nost, da sejo zapre za jav-

nost, kar v dolo~eni meri relativizira deklarirano odprtost sej. Seje so za javnost v vseh

primerih zaprte, ~e delovno telo obravnava zadeve, ki sodijo na podro~je dr`avne

varnosti.
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18 V bolgarskem parlamentu poslovnik imenujejo “Pravila o organizaciji in proceduri” in ga na za~etku vsake-

ga novega mandata spreminjajo. V Bolgariji bodo aprila 2001 volitve in z novim mandatom bo po vsej verjet-

nosti pri{lo do nekaterih popravkov v poslovniku - opomba pripravljena na podlagi informacije Parlamentar-

nega informacijskega centra bolgarskega parlamenta; e-mail odgovor z dne, 29.3.2001.
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Obratno pa lahko tudi za dr`ave, kjer delovna telesa zasedajo za zaprtimi vrati, trdimo,

da je zaprtost sej za javnost zgolj relativna, saj so delovna telesa dol`na javnost obve{~a-

ti o svojem delu. Praksa je razli~na od dr`ave do dr`ave.

Med poslovni{kimi pravili smo tudi zasledili, da je natan~no dolo~eno, da o procedu-

ralnih zadevah (Nizozemska), o disciplinskih zadevah (^e{ka) in v Belgiji o procedural-

nih vpra{anjih, o poteku dela in o administrativnih zadevah razpravlja in odlo~a odbor

na zaprtih sejah, ~eprav so seje po pravilu odprte.

Tabelarni pregled na~inov delovanja delovnih teles

TABELA 1

^lanice EU in ZDA

DR@AVE
Ne-javne seje delovnih
teles

Javne seje delovnih
teles

^lanice EU:

Nem~ija
DA (69. ~len poslovnika)

Avstrija

DA (Glavni odbor pogosto
zaseda za zaprtimi vrati;
pododbori stalnih odborov
zasedajo za zaprtimi vrati -
32.a ~len poslovnika)

DA (28.b ~len poslovnika;
~e dopu{~ajo prostorske
zmo`nosti)

Nizozemska DA (37. ~len poslovnika
Finska DA (50.~len ustave)
[vedska DA (12. ~len poslovnika)

Danska
DA (8. ~len poslovnika)

Italija DA (65. ~len poslovnika)
Belgija DA (21. ~len poslovnika)

Portugalska
DA (109. do 112. ~len
poslovnika)

Izjema 113. ~len poslovni-
ka - parlamentarna
zasli{anja

Francija DA (46. ~len poslovnika)
Zdru`eno kraljestvo DA (89. ~len poslovnika)
Izvenevropske dr`ave:
Zdru`ene dr`ave Amerike DA (pravilo XI)

Vir:

- poslovniki parlamentov dr`av;
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TABELA 2

Tranzicijske dr`ave

DR@AVE
Ne-javne seje delovnih
teles

Javne seje delovnih
teles

Tranzicijske dr`ave:

Poljska
DA (113. ~len poljske
ustave)
(82. ~len poslovnika)

^e{ka
DA (37. ~len poslovnika)

Mad`arska DA (68. ~len poslovnika)
Hrva{ka DA
Bolgarija DA (25. ~len poslovnika)
Slova{ka DA
Slovenija DA (162. ~len poslovnika)

Vir: - za Hrva{ko in Slova{ko Zajc, Drago (2000):Parlamentarno odlo~anje - (Re)parlamentarizacija v Srednji

in Vzhodni Evropi, Funkcije novih parlamentov; FDV, Ljubljana; stran 181;

- poslovniki parlamentov teh dr`av;

TABELA 3

Vse dr`ave

VSE DR@AVE
Ne-javne seje delovnih
teles

Javne seje delovnih
teles

SKUPAJ 6 dr`av (pogojno 7) 13 dr`av

Vir: Tabela 1 in Tabela 2
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SESTAVA DELOVNIH TELES*

I. UVOD

V okviru razprav o sestavi delovnih teles Dr`avnega zbora Republike Slovenije v man-

datu 2000 -2004 se je pojavilo tudi vpra{anje, kak{na je zastopanost poslanskih skupin v

delovnih telesih v drugih parlamentih po Evropi.

V knjigi “Parlamentarno odlo~anje” dr. Drago Zajc1 ugotavlja, da je delitev sede`ev v

delovnih telesih parlamentov praviloma sorazmerno z volilnimi izidi:

“Medstrankarsko usklajevanje

Delovna telesa so na razli~ne na~ine povezana s strankarskimi poslanskimi skupina-

mi. Njihov vpliv na delo delovnih teles je najo~itnej{i pri predlaganju njihovih ~lanov

in delitvi vodilnih funkcij v delovnih telesih. V ve~ini parlamentov se sede`i v delovnih

telesih delijo med parlamentarne stranke sorazmerno, izvolitev ~lanov pa je le formal-

na. Prav zato se v delovnih telesih sre~ujejo strankarski strokovnjaki za posamezna po-

dro~ja. Strankarske frakcije »pomagajo« delovnim telesom tako, da svoje predstavnike

seznanjajo z usmeritvami in mnenji. Stranke, ki sestavljajo koalicijo, svojim ~lanom

pogosto pripravljajo tudi pogajalska stali{~a za pogajanja s ~lani, ki predstavljajo opo-

zicijske stranke (Olson, 1994:66).

V zadnjem ~asu ugotavljajo, da strankarski klubi tudi v parlamentih z dolgo tradicijo

izvajajo velik vpliv na svoje ~lane in s tem posredno nadzirajo delovna telesa. Zlasti ve-

lik vpliv imajo predsedniki delovnih teles, ki delujejo v korist svojih strank. Po mnenju

nekaterih naj bi bila delovna telesa zgolj sredstvo usklajevanja med najmo~nej{imi

strankami (Cox in McCubbins, 1993: 117). Tak{ne ocene se ne zdijo pretirane tudi, ko

gre za nove parlamente, kjer predstavljajo strankarski klubi oz. skupine strankarsko

opredeljenih poslancev glavni na~in oblikovanja politik." (Zajc, 2000, stran 177)

V raziskovalnem sektorju smo pripravili kratek pregled ureditve zastopanosti poslan-

skih skupin v delovnih telesih parlamentov v nekaterih evropskih dr`avah in kjer je bilo

mogo~e pridobiti podatke, tudi delitev predsedni{kih mest v delovnih telesih.

27

* Raziskovalni sektor, pripravljeno: 21.11.2000; objavljeno: 21.11.2000

1 Zajc, Drago: Parlamentarno odlo~anje (Re)parlamentarizacija v Srednji in Vzhodni Evropi Funkcije novih

parlamentov; Fakulteta za dru`bene vede; Ljubljana 2000

27



II. PRIKAZ PO DR@AVAH

2.1 Nem~ija

[tevil~na zastopanost posameznih poslanskih skupin v delovnih telesih odgovarja

strankarski zastopanosti ({tevilu mandatov) v nem{kem Bundestagu. Tak{no je torej

tudi razmerje med koalicijo in opozicijo v delovnih telesih.

Vodstvo delovnih teles se deli glede na to, koliko mandatov ima posamezna poslan-

ska skupina. Najmo~nej{a poslanska skupina najprej izbira, v katerih delovnih telesih

bo imela predsedni{ko mesto. Njej sledi poslanska supine, ki je druga najmo~nej{a v

parlamentu, in po tem principu (v skladu s {tevilom mandatov) izbirajo {e ostale po-

slanske skupine.

Vnaprej ni nikjer dolo~eno, da bi katerokoli delovno telo pripadlo opoziciji, ~eprav se

je razvila praksa, da odbor za prora~un praviloma vodi opozicija, {tevil~na zastopanost

pa je sorazmerna mandatom v plenumu.

Trenutno vodi opozicija tudi odbor za peticije.

2.2 Avstrija

V avstrijski poslanski zbornici (Nationalrat) deluje v temmandatu 29 stalnih odborov in

6 pododborov. [tevilo ~lanov v posameznih delovnih telesih je sicer razli~no, v pov-

pre~ju pa imajo delovna telesa 25 ~lanov. [tevil~na zastopanost poslanskih skupin v od-

borih odra`a sorazmerno zastopanost v plenumu. V veljavi je pravilo, da ima lahko vsa-

ka poslanska skupina vsaj enega ~lana v vsakem delovnem telesu.

Natan~no pa se {tevilo mest v delovnih telesih razdeli po d'Hondtovem sistemu, za

nekatera telesa pa se lahko, ob soglasju v predsedni{ki konferenci (Präsidialkonferenz,

ki jo sestavljajo predsednik poslanske zbornice, podpredsednik in vodje poslanskih

skupin), uporabi Schapleyev sistem.

Predsedni{ka mesta v delovnih telesih so razdeljena sorazmerno.

2.3 [vedska

Delovno telo sestavlja neparno {tevilo ~lanov – sedemnajst. Politi~na zastopanost v de-

lovnem telesu je odvisna od rezultata volitev. V delovnem telesu se odra`a mo~ strank,

zastopanih v parlamentu – delovno telo je razli~ica parlamenta vmalem. Vsako delovno

telo izvoli predsednika in enega ali ve~ podpredsednikov. Ta mesta so razdeljena pro-

porcionalno med strankami.
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2.4 Portugalska

V portugalskem parlamentu zastopanost in vodenje vseh delovnih teles odgovarja raz-

merjem v zboru. Dve najve~ji stranki imata 50% oz 35% odstotno zastopanost, manj{e

stranke pa enega do dva predstavnika, vendar ne v vseh telesih.

2.5 Italija

V Italiji je sestava delovnih teles odvisna od proporcionalne zastopanosti v plenumu.

[tevil~nej{i poslanski klubi imajo ve~ predstavnikov v delovnih telesih. Vsak poslanec

je lahko ~lan samo enega delovnega telesa, razen v primeru, ~e nadomesti poslanca, ki

je bil imenovan za ministra ali dr`avnega sekretarja.

Predsednike delovnih teles izvolijo ~lani posameznega delovnega telesa. ^e nih~e od

kandidatov za predsednika ne dobi absolutne ve~ine glasov, se postopek nadaljuje z iz-

biro med kandidatoma, ki sta prejela najve~je {tevilo glasov.

2.6 Danska, Finska, Francija

Poslanci danskega parlamenta (Folketing) so voljeni v delovna telesa skladno s propor-

cionalno zastopanostjo. (52.~len, IV.poglavja Ustave kraljevine Danske)

^lani finskega parlamenta so v delovna telesa imenovani glede na dele`, ki so ga dobile

stranke v volitvah v parlament.

[tevilo sede`ev strank v delovnih telesih nacionalne skup{~ine v Franciji je odvisno od

{tevila njihovih ~lanov v parlamentu.

2.7 [panija

Zna~ilnosti sestave delovnih teles so naslednje:

• delovna telesa so strukturirana kot plenum (po zastopanosti strank),

• praviloma vodi delovno telo predstavnik koalicije,

• nekatera delovna telesa vodijo tudi predstavniki opozicije (npr. odbor za prora~un),

tudi v teh delovnih telesih ima ve~ino koalicija,

• “dr`avne skrivnosti” (nadzor nad obve{~evalnimi slu`bami) obravnava posebna sku-

pina poslancev, ki ni delovno telo in nima formalnega predsednika.
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III. ZAKLJU^EK

Pridobljeni podatki ka`ejo, da se v ve~ini obravnavanih parlamentov sede`i v delovnih

telesih delijo med parlamentarne stranke sorazmerno. Enako velja tudi za delitev pred-

sedni{kih mest v delovnih telesih.
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UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI IN SANKCIJE ZA

NEOPRAVI^ENO ODSOTNOST*

I. UVOD

Poslanci kot predstavniki ljudstva imajo posebne pravice in dol`nosti. Mednje sodi tudi

delo v delovnih telesih parlamenta in na plenarnih zasedanjih. Neizvajanje teh pravic in

dol`nosti se sicer lahko tudi sankcionira.

Ve~ina parlamentov ima formalna pravila glede obvezne navzo~nosti poslancev tako

na plenumu kot na delovnih telesih. Praviloma so pravila o tem zapisana v parlamentar-

nih poslovnikih, v nekaterih dr`avah pa najdemo dolo~ila o tem tudi v zakonodaji. Do-

lo~ila so v glavnem formalna in se v mnogih dr`avah niso uveljavila v tako ostro obliki,

kot so zapisana (se ne izvajajo: npr. v Indonezija, Ruska federacija, Velika Britanija,

Zdru`ene dr`ave Amerike)1. Gre predvsem za moralno obvezo. Razlog je tudi ote`eno

ugotavljanje razlogov odsotnosti s sej, saj lahko delo v ve~ delovnih telesih poteka hkra-

ti, poslanci pa so ~lani ve~ delovnih teles ipd.2

V ve~ini parlamentov, ki imajo pravila o obvezni navzo~nosti (»compulsory attendance

rule«), predvidevajo primere opravi~ene odsotnosti. Kaj velja kot tehten razlog za od-

sotnost, obi~ajno ostaja odprto. V ve~ini parlamentov predsednik odlo~a od primera do

primera, ~e so razlogi za odsotnost utemeljeni. V primeru dalj{ih odsotnosti pa o tem

odlo~a parlament. 3

Neupo{tevanje pravil o udele`bi na sejah se praviloma sankcionira. Najpogostej{a ka-

zen za neopravi~eno odsotnost je odtegljaj od poslanske pla~e oziroma nadomestil.4
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* Tatjana Kra{ovec in mag. Katarina @agar, pripravljeno: 21.1.2001; objavljeno:1.3.2001

1 Povzeto po Marc Van der Hulst: The Parliamentary Mandate, Inter-parliamentary Union, 2000;

2 Zanimiv primer je naveden v {tudiji van der Hulsta: ^eprav v Veliki Britaniji niso uveljavljene sankcije za odsot-

nost s sej, je iz leta 1975 poznan primer, ko je ~lan angle{kega spodnjega doma , ki je `ivel v Avstraliji, bil vedno

odsoten, zato je odbor predlagal, da bi ga izklju~ili. Poslanec je odstopil, {e preden bi se to utegnilo uresni~iti.

3 Na primer na Slova{kem ima pristojnost ugotavljanja verodostojnosti odsotnosti s plenuma predsednik po-

slanske zbornice, odsotnost s sej odborov pa predsednik odbora.

4 To je uveljavljeno v ve~ dr`avah: Costa Rica, Ciper, Francija, Gabon, Nem~ija, Gvatemala, Mad`arska, Jorda-

nija, Luksemburg, Paragvaj, Poljska, Koreja, [panija, Urugvaj; povzeto po {tudiji van der Hulsta;
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Ostale sankcije so disciplinske. Lahko pride do izklju~itve iz parlamenta, lahko se {teje,

da je pri{lo do odstopa v primeru ve~kratne odsotnosti. Kazen pa je lahko tudi kombi-

nacija denarne in disciplinske kazni. Poleg navedenih se lahko oblikuje in objavi lista

(ne)navzo~nosti (na primer v Estoniji in na Haitiju).

Med pravice poslancev sodi tudi sodelovanje pri odlo~anju, ki se udejanji z glasova-

njem. Oblike glasovanja so lahko razli~ne, obi~ajno so predpisane s poslovnikom. Gla-

sovanje se izvaja na na~in, ki omogo~a poslancem, da jasno izrazijo svojo voljo v korist

nekega predloga ali proti predlogu. Praviloma je poslancem tudi dopu{~eno, da se ne

opredelijo in da se vzdr`ijo glasovanja.

Predpogoj za odlo~anje je predpisano {tevilo navzo~ih poslancev. Navzo~nost se pravi-

loma zabele`i na za~etku seje in po potrebi tudi med potekom zasedanja. Praksa glede

ugotavljanja prisotnosti je razli~na po dr`avah. Pogosto je povezana tudi s samim na~i-

nom glasovanja.

V raziskovalnem sektorju smo pripravili primerjalni pregled o poslovni{kih dolo~ilih,

ki urejajo nekatere dol`nosti in pravice poslancev. Pregled je pripravljen na podlagi na-

slednjih vpra{anj:

• kako se izvaja glasovanje ( - za, proti - morda vzdr`ano) in kdaj se ugotavlja

prisotnost,

• ali se neopravi~ena odsotnost kaznuje in kako,

• kako se dolo~ajo odsotnosti poslancev (kdo jih odobri).

Podatke smo ~rpali iz poslovnikov parlamentov sedmih dr`av, ~lanic Evropske unije in

sicer Avstrije, Nem~ije, Italije, Danske, Nizozemske, Portugalske in [vedske.

II. PRISOTNOST POSLANCEV, GLASOVANJE, KVORUM -
PREGLED PO DR@AVAH

2.1 Avstrija

Poslovnik avstrijskega dr`avnega zbora v 11. ~lenu dolo~a obvezno prisotnost poslancev

na plenarnih sejah in na sejah delovnih teles, katerih ~lan je. Poslanec sam ali pa poslan-

ska skupina, katere ~lan je, je o tem dol`an obvestiti parlamentarno administracijo pred

za~etkom zasedanja. Administracija posreduje opravi~ila predsedniku, ki o tem obvesti

dr`avni zbor na za~etku vsake seje (na za~etku vsakega dne zaporednih zasedanj).

V kolikor je odsotnost poslanca dalj{a kot 30 dni, mora poslanec o razlogih za to pisno

obvestiti predsednika zbora, ki z razlogi, ~e ne gre za odsotnost zaradi bolezni, seznani

dr`avni zbor. V kolikor se pojavi dvom o razlogih odsotnosti, dr`avni zbor brez razpra-
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ve odlo~i, ali se od odstotnega poslanca zahteva, da se nemudoma pojavi na zasedanjih

zbora.

Sankcija za neopravi~eno izostajanje v takem primeru je lahko tudi izguba mandata in

sicer ~e poslanec ne upo{teva sklepa dr`avnega zbora in se na poziv predsednika ne

udele`i sej v naslednjih 30 -tih dneh.

Postopek glasovanja in pravice in dol`nosti poslancev v zvezi z glasovanjem ureja po-

slovnik v ~lenih - od 62. do vklju~no 68. ~lena in pa v XII. poglavju “Odlo~anje in volitve”.

Poslanci glasujejo osebno in sicer tako, da potrdijo ali pa nasprotujejo dolo~enemu pred-

logu odlo~itve. Poslanci glasujejo “za” ali “proti”, vsi prisotni na seji morajo oddati glas in

se ne morejo vzdr`ati. Predsedujo~i praviloma ne sodeluje v glasovanju, lahko pa izjavi,

preden razglasi rezultate glasovanja, ali se opredeljuje “za” neko odlo~itev, ali “proti”.

Glasovanje mora potekati na tak na~in, da se izka`e opredeljenost poslancev in da je ja-

sno, o ~em se glasuje, za kar skrbi predsedujo~i.

Vsak poslanec lahko nasprotuje izbranemu na~inu glasovanja, ki ga dolo~i predsedu-

jo~i. V kolikor se predsedujo~i ne strinja s pripombami poslanca, o njih (o na~inu glaso-

vanja) odlo~i dr`avni zbor brez razprave.

Praviloma poteka glasovanje tako, da poslanci vstanejo oziroma. Predsedujo~i ugotovi,

ali je bila odlo~itev sprejeta. Pred vsakim glasovanjem lahko poslanec zahteva, da pred-

sedujo~i ugotovi, koliko je glasov “za” in koliko “proti”, brez take zahteve pa se le ugo-

tovi, da je bila odlo~itev izglasovana, oziroma ni bila izglasovana.

Diskrecija predsedujo~ega je, da odlo~i o tem, ali bo glasovanje potekalo poimensko.

Na zahtevo vsaj 20 poslancev pa mora biti izpeljano poimensko glasovanje. V takem

primeru lahko zapis o glasovanju na zahtevo dobi vsak poslanec. Po odlo~itvi predse-

dujo~ega oziroma na zahtevo vsaj 20 poslancev je zapis sestavni del zapisnika. Enaka je

praksa tudi pri elektronskem glasovanju, kadar se izvaja (~e je na voljo elektronska gla-

sovalna naprava).

Odlo~itev o tajnem glasovanju, razen v posebej dolo~enih primerih, sprejme na predlog

predsedujo~ega ali na predlog vsaj 20 poslancev, dr`avni zbor.

V poglavju XII. Odlo~anje in volitve v 82. ~lenu poslovnik dolo~a, da se za odlo~anje

praviloma zahteva prisotnost tretjine ~lanov dr`avnega zbora in ve~ina oddanih glasov.

V drugem odstavku 82. ~lena pa primeroma na{teva druga~ne kvorume za posamezne

odlo~itve (npr. ve~ kot polovica poslancev mora biti prisotnih pri odlo~anju za spre-

membe ustavnih dolo~b in dve tretjini od teh jih mora glasovati v podporo, itd.)5
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2.2 Nem~ija

Poslovnik Bundestaga v 13. ~lenu dolo~a obveznost poslancev, da se udele`ujejo dela

Bundestaga. Za vsak dan zasedanja se vodi lista prisotnih, na katero se vpisujejo poslan-

ci. Na tej podlagi se ugotavlja navzo~nost.

Odsotnost poslancem odobrava predsednik in to le za to~no dolo~en ~as (razlog).

Glasovanje ureja poslovnik v 48. ~lenu (pravila) in v 49. ~lenu (tajno glasovanje). Pravi-

loma se glasuje z dvigom rok ali tako, da poslanci, ki glasujejo “za”, vstanejo s sede`ev.

(npr. kon~no glasovanje pri tretjem branju v zakonodajnem postopku se izvaja na ta

na~in). Za sprejetje odlo~itve praviloma zado{~a navadna ve~ina, v primeru enakega

{tevila “za” in “proti”, odlo~itev ni sprejeta.

V kolikor je z ustavo, zakonom ali poslovnikom predvidena druga~na ve~ina, mora

predsedujo~i izrecno navesti, ~e je zahtevana ve~ina pri glasovanju dose`ena.

Poslovnik pa ureja tudi druga~en na~in ugotavljanja rezultatov. V 51. ~lenu dolo~a {tetje

glasov, ko predsedstvo ne more ugotoviti rezultata glasovanja. Takrat se uporabi {tetje

glasov. Poslanci zapustijo dvorano in nato vstopajo skozi tri vrata, ki pomenijo “za”,

“proti” ali “vzdr`an”. Uslu`benci glasno {tejejo vstopajo~e poslance. Ko predsedujo~i

ozna~i konec glasovanja, se ne {teje ve~ vstopajo~ih. Predsedujo~i pri tak{nem glasova-

nju glasuje javno - poimensko.

Glasovanje se lahko opravi tudi z glasovalnimi karticami, na katerih so imena poslan-

cev, kar lahko predlagajo ali poslanska skupina ali 5% poslancev. Uslu`benci poberejo

kartice z imeni in opredelitvami “za”, “proti”, ali “vzdr`an”, in to pomeni, da je glasova-

nje zaklju~eno in nato pre{tejejo glasove. Predsedujo~i razglasi rezultat.

Poslanci lahko pred vsakim glasovanjem izjavijo (v ~asu, ki je rezerviran za obrazlo`itev

glasu), da se glasovanje ne bodo udele`ili (drugi odstavek 31. ~lena poslovnika).

2.3 Danska

Pri odlo~anju - veljavnem glasovanju mora biti v Folketingu navzo~ih ve~ kot polovica

~lanov. Za poslance, ki se glasovanja vzdr`ijo, se {teje, da so sodelovali pri glasovanju,

vendar ti glasovi niso vklju~eni v skupni se{tevek glasov.

V vseh primerih, ko predsednik Folketinga meni, da je rezultat glasovanja znan `e

vnaprej, lahko posamezne predloge zakonov ali druge predloge razglasi za veljavne

brez glasovanja, razen ~e 17 poslancev zahteva, da se o zadevi glasuje. Glasovanje lah-

ko poteka preko glasovalne naprave, z vstajanjem poslancev iz svojih sede`ev ter s poi-

menskim klicanjem poslancev.
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Obi~ajno poteka glasovanje preko glasovalne naprave, iz katere je razvidna prisot-

nost, kdo je glasoval »za« in kdo »proti«, kdo je vzdr`an. Rezultat glasovanja se hrani v

arhivu.

V primeru, da se glasovalna naprava ne uporabi, predsednik po vrsti kli~e poslance, da

se izre~ejo »za« ali »proti« predlogu zakona ali pa se vzdr`ijo.

Poslancu parlament lahko dovoli odsotnost, ~e za to zaprosi. V tem primeru njegovo

mesto zasede njegov namestnik, ki za~asno opravlja njegovo delo.

Poslanec je opravi~eno odsoten, ko predsednika obvesti o odsotnosti zaradi naslednjih

razlogov:

• ~e je bolan, ali ~e je slu`beno v tujini,

• ~e je hkrati ~lan«Lagting of the Faroe Islands«, ali ~e je ~lan »Landsting of Greenland«,

• ~e je hkrati minister.

Poleg tega je odsotnost poslanke mogo~a tudi v primeru nose~nosti oziroma rojstva,

odsotnost poslanca pa tudi zaradi rojstva, v primeru posvojitve otroka.

2.4 Nizozemska

Vsak poslanec se pred zasedanjem podpi{e na listo navzo~nosti. Poslancem, ki pridejo

na sejo kasneje, je lista na voljo pri parlamentarnem uslu`bencu v dvorani. (48. ~len)

Predsednik pri~ne zasedanje, ~e je listo prisotnosti podpisalo ve~ kot polovica ~lanov

(poslancev). (49. ~len)

^e ni zadostne ve~ine - ~e ni navzo~ih dovolj poslancev, predsednik pri~ne s sejo (sejo

odpre) in prebere imena manjkajo~ih poslancev. Poslance lahko tudi obvesti o vsebini

morebitnih dokumentov, ki jih je parlament prejel in nato prelo`i zasedanje na kasnej{i

~as.

Imena navzo~ih in manjkajo~ih poslancev se uradno zabele`ijo v zapisniku, navede se

tudi razloge odsotnosti. (50. ~len)

Praviloma se glasovanje po opravljeni razpravi o dolo~eni zadevi ne izvaja, lahko pa

se opravi, ~e to zahteva kdo od poslancev. Predsednik obi~ajno predlaga sprejem od-

lo~itve brez glasovanja. Kljub temu, da se glasovanje ne opravi, lahko navzo~i poslanci

v dvorani zahtevajo, da se zabele`i, da nameravajo glasovati proti (69. ~len).

Pred glasovanji se ne opravi ugotavljanje navzo~nosti.

Glasovanje lahko poteka na razli~ne na~ine. Poslanci najve~krat glasujejo z dvigom

rok. Predvideno je tudi poimensko glasovanje, ki se izvede, ~e tako `elijo poslanci, ozi-

roma ~e ni razviden rezultat glasovanja z dvigom rok. V kolikor je rezultat glasovanja z

dvigom rok nedvoumen, poslanci ne morejo zahtevati poimenskega glasovanja.
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V primeru poimenskega glasovanja vrstni red glasovanja dolo~i `reb. Vsak poslanec se

izre~e »za« ali »proti«. (70. ~len). V kolikor se ugotovi, da ni ve~ zadostnega {tevila prisot-

nih, se zasedanje prekine za dolo~en ~as, da se {tevilo prisotnih dvigne do zahtevanega

kvoruma, ali pa se zasedanje prelo`i in skli~e ob drugem terminu.

2.5 Italija

Poslanci so v skladu z 48.a ~lenom poslovnika poslanske zbornice dol`ni sodelovati v

delu zbornice. Predsedstvo (vodstvo zbornice) je tisti organ, ki predpi{e, kako se prisot-

nost zagotavlja in dolo~a tudi sankcije za neopravi~eno odsotnost. Sankcije so pred-

vsem denarne narave (zmanj{anje oziroma odtegnitev povra~ila stro{kov bivanja in de-

lovanja v Rimu).

Predsedstvo tudi odlo~a o tem, kdaj se odsotnost {teje za opravi~eno.

Za odlo~anje zbornice in delovnih teles je potrebna prisotnost ve~ine vseh ~lanov. V

primerih, ko npr. odbori ne razpravljajo v funkciji zakonodajalca, pa zadostuje prisot-

nost ~etrtine ~lanov.

Med prisotne se v{tejejo tudi tisti odsotni, ki opravljajo dolo~ene aktivnosti izven parla-

menta in so bili nanje poslani s strani zbornice. Enako se {tejejo kot prisotni ~lani vlade

(ki so hkrati poslanci) v ~asu opravljanja njihove funkcije.

H kvorumu se v{tevajo tudi poslanci, ki pred za~etkom glasovanja napovejo svojo na-

mero, da se bodo vzdr`ali glasovanja.

Predsedujo~i ni dol`an ugotavljati navzo~nosti oziroma kvoruma, razen ~e to zahteva

20 poslancev in je napovedano glasovanje z dvigom rok. Za ugotavljanje navzo~nosti

predsedujo~i kli~e poslance poimensko. V primeru, da v dvorani ni zadostnega {tevila

navzo~ih poslancev, predsedujo~i prelo`i zasedanje za eno uro ali ga zaklju~i. Tak{no

zasedanje se realizira naslednji delovni dan.

Odlo~itev je sprejeta z ve~ino glasov prisotnih, razen ~e se ne zahteva druga~na ve~i-

na. Za ugotavljanje ve~ine se upo{tevajo vsi prisotni (tudi tisti, ki napovejo vzdr`an

glas).

V poslanski zbornici se praviloma glasuje javno z dvigom rok. Tehni~no se tako glaso-

vanje opravi lahko tudi z elektronsko napravo, a se ne zabele`i imen poslancev (53.

~len poslovnika). Glasovanje lahko poteka tudi tako, da predsedujo~i razdeli dvorano

na dva dela., na del “za” in del “proti” in poslanci se v skladu s svojo opredelitvijo razvr-

stijo v izbrani del dvorane.

Mogo~e je tudi poimensko glasovanje, ki se tudi lahko opravi z elektronsko napravo,

pri tem pa se zabele`ijo imena poslancev in zapis glasovanja je sestavina zapisnika.
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Tak{no glasovanje se opravi na zahtevo 20 poslancev ali enega ali ve~ vodij poslanskih

skupin, ki pa morajo predstavljati vsaj 20 poslancev.

Za dolo~ene primere je predpisano tajno glasovanje6, ki pa ga lahko tudi v drugih pri-

merih zahteva najmanj 30 poslancev oziroma vodje poslanskih skupin, ki posami~no ali

skupaj predstavljajo vsaj 30 poslancev. V kolikor so isto~asno predlagani razli~ni na~ini

glasovanja, prevlada tajno glasovanje, ~e je zahtevano.

Tudi tajno glasovanje se lahko opravi s pomo~jo elektronske naprave ali pa z uporabo

glasovalnih skrinjic.

2.6 Portugalska

Poslanci portugalske skup{~ine so se v skladu s 6. ~lenomposlovnika dol`ni udele`eva-

ti dela parlamenta in njegovih delovnih teles. Neopravi~ena odsotnost se kaznuje z od-

vzemom dela pla~e, v skrajni sili pa lahko tudi z odvzemommandata.7 . Odsotnost odo-

brava predsednik, sama opravi~ila pa zbirajo v predsedstvu - uradu parlamenta pri se-

kretarjih oziroma podsekretarjih, ki med drugim tudi zagotavljajo pomo~ pri plenarnih

zasedanjih. Njihova naloga je tudi vodenje prisotnosti na plenumu.

Plenum ne more pri~eti z delom, ~e je prisotno manj kot petina poslancev, za odlo~anje

pa mora biti prisotno vsaj polovica poslancev.

Prisotnost se preverja na za~etku zasedanja, lahko pa tudi kadarkoli med sejo (67.~len

poslovnika).

Glasovanje lahko poteka na tri na~ine:

• s tajnim glasovanjem,

• poimenskim glasovanjem,

• tako, da poslanci vstanejo s sede`ev oziroma obsedijo, ~e so proti odlo~itvi.8 Pri

tak{nem glasovanju predsedstvo razglasi rezultat z razglasitvijo, da je bila odlo~itev

sprejeta (oziroma ni bila sprejeta).

Drugi na~ini glasovanja niso dovoljeni. Dovoljeni so tudi vzdr`ani glasovi. Z vzdr`animi

glasovi obi~ajno koalicijski partner nasprotuje predlogu, ki ga ne podpira.
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6 Podrobneje glej v prvem odstavku 49. ~lena poslovnika italijanske poslanske zbornice, kjer so na{teti prime-

ri, ko je tajno glasovanje predpisano.

7 Poslovnik v 4. ~lenu med razlogi za izgubo mandata navaja tudi 4 kratni neopravi~eni izostanek s plenarnih

sej. Podrobneje v Réglement de L'Assemblée de la République et Statut des Députes; Assembleia da República,

Lisboa, 1993, stran 22;

8 Glasovanje opredeljuje 103. ~len poslovnika.
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Poimensko glasovanje se opravi na zahtevo desetine poslancev in se izvaja po abeced-

nem redu.9

2.7 [vedska

Poslovnik sicer izrecno ne predpisuje obvezno udele`bo poslancev v delu Riksdaga,

vendar pa je iz celotne vsebine mogo~e razbrati, da se taka obveznost predpostavlja. V

primeru, ko poslanec zaprosi za odsotnost, mu je ta lahko dovoljena. O odsotnosti do

enega meseca odlo~a predsednik parlamenta. V kolikor pa je odsotnost dalj{a kot en

mesec, pa odlo~i o tem Riksdag. Dolo~i se nadomestni poslanec, ki v tem ~asu opravlja

dol`nosti poslanca namesto odsotnega poslanca.

O sankcijah ni razpolo`ljivega podatka.

Odlo~anje lahko poteka s pritrjevanjem (z aklamacijo), ko predsedujo~i ugotovi, da je

Riksdag sogla{al s predlogom, oziroma z glasovanjem. Glasovanje se opravi na na~in,

da poslanci vstanejo s sede`ev, ko predsedujo~i pozove, da glasujejo “za” in nato {e

“proti”. ^e predsedujo~i ne more dovolj natan~no ugotoviti rezultata, potem se lahko

opravi elektronsko glasovanje oziroma poimensko glasovanje. Pri poimenskem glaso-

vanju imajo poslanci mo`nost, da se opredelijo “za”, “proti” ali “vzdr`an”.

III. ZAKLJU^EK

Prikazana poslovni{ka dolo~ila v vseh sedmih parlamentih urejajo prisotnost poslancev

na sejah parlamenta in njegovih delovnih teles, na dolo~en na~in definirajo mo`ne

sankcije (izjema je {vedski poslovnik). Poslovniki podrobno urejajo tudi glasovanje.

Ureditve teh vpra{anj pa se med parlamenti razlikujejo.

V vseh parlamentih je v pristojnosti predsednika, da dopu{~a poslancem odsotnost s

sej, za dalj{e odsotnosti pa je to pristojnost parlamenta. V nekaterih primerih je dolo~e-

no, da odsotnega poslanca nadomesti nadomestni poslanec.

Glasovanje poteka na razli~ne na~ine. Najpogostej{i na~in je javno glasovanje, ki se

izvede tako, da poslanci vstanejo s sede`ev ali pa z dvigom rok. Pogosto se izvaja tudi

poimensko glasovanje. Tajno glasovanje je praviloma rezervirano za posebej na{tete

primere.
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9 Podrobneje o poimenskem glasovanju in primerih, kdaj se ga uporabi glej 106. ~len poslovnika.
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Poslovniki tudi dopu{~ajo razli~ne tehni~ne izvedbe glasovanj (npr. z elektronsko

napravo).
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PARLAMENTARNE SLU@BE, STROKOVNA PODPORA

DELOVNIM TELESOM*

I. UVOD

U~inkovitost sodobnih parlamentov je pogojena z ustrezno organiziranostjo in ustrez-

nim {tevilom delovnih teles, ki poglobljeno obravnavajo zakonodajne in druge vsebine

in pripravljajo odlo~itve, ki jih sprejema zakonodajno telo v plenumu. Prav zato vsi par-

lamenti namenjajo organizaciji dela delovnih teles in pa strokovni podpori njihovemu

delu veliko pozornosti. Vsa predstavni{ka telesa v ve~ji ali manj{i meri zagotavljajo do-

lo~en obseg strokovne in administrativne podpore delovnim telesom in pri tem upo{te-

vajo ne le neposredne potrebe po tovrstni pomo~i, ki so se izoblikovale na podlagi

prakti~nega delovanja delovnih teles, temve~ tudi sledijo ciljem, ki izhajajo iz sodobnih

organizacijskih in politi~nih znanosti, ki delovnim telesom pripisujejo {e posebej po-

membno vlogo v procesu oblikovanja politik in pri izvajanju nadzora nad izvr{no

oblastjo.

Profesor na Fakulteti za dru`bene vede v Ljubljani, dr.Drago Zajc, ki spremlja delova-

nje in organizacijo zakonodajnega organa v slovenski dr`avi vse od za~etkov samostoj-

nosti, v svoji knjigi Parlamentarno odlo~anje1 pravi in se pri tem sklicuje tudi na dela tu-

jih strokovnjakov, da “imajo sodobni demokrati~ni parlamenti na razpolago zelo {iro-

ko izbiro strokovnih, organizacijskih in tehni~nih mo`nosti za uresni~evanje svojih

raznovrstnih funkcij in {e posebej za nepretrgan, stabilen in racionalen proces zako-

nodajnega odlo~anja.” (Zajc, 2000: stran 200). Strokovno osebje “sodeluje pri operacio-

nalizaciji in izvedbi zakonodajnih programov, pomaga oblikovati dnevne rede sej,

pripravlja zapisnike in druge dokumente, ki so pomembni za korektno izvedbo zako-

nodajnih postopkov, pripravlja razli~ne statisti~ne in druge podatke v zvezi z zadeva-

mi na dnevnem redu ter oblikuje dokumente, ki se vlagajo v ustrezne baze podatkov.”

(Zajc, prav tam)

Med strokovnim osebjem so posebne naloge poverjene zaposlenim, ki sodelujejo pri

delu delovnih teles. Kot pravi dr. Zajc, je strokovno osebje delovnih teles “zaradi svoje-
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1 dr. Drago Zajc: “Parlamentarno odlo~anje”, Fakulteta za dru`bene vede, Ljubljana 2000;
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ga poznavanja podro~ij in `e izvajanih politik v nenadomestljivo strokovno pomo~.”

(Zajc, prav tam).

Posebno vlogo v zakonodajnem procesu imajo med parlamentarnimi strokovnimi

slu`bami posebne slu`be, ki se ukvarjajo z ugotavljanjem sistemske in ustavne skladno-

sti posameznih predlogov zakonov. To nalogo opravljajo parlamentarne pravne slu`be,

ki dajejo neobvezna mnenja o skladnosti predlogov aktov s sistemsko zakonodajo in z

ustavo in opozarjajo na pomanjkljivosti pravno - tehni~ne obdelave predlaganega akta

v postopku oziroma kot pravi Alessandro Pizzorusso je “njihova najpomembnej{a

funkcija prepre~evati, da bi se v procesih zakonodajnega odlo~anja uveljavilo arbi-

trarno politi~no odlo~anje, ki bi bilo v nasprotju z ustavnimi, zakonskimi in poslov-

ni{kimi omejitvami. Te slu`be v zakonodajnih postopkih dajejo sicer le neobvezna

mnenja in stali{~a, vendar pa lahko s tem bistveno pripomorejo h kakovosti odlo~itev.”2

V raziskovalnem sektorju smo zbrali podatke o organiziranosti strokovnih slu`b de-

lovnih teles in posebnih pravnih slu`b v nekaterih evropskih parlamentih. Prikazana je

ureditev v nem{kem, avstrijskem, ~e{kem, slova{kem, estonskem in {vedskem parla-

mentu. Dodali smo tudi portugalski parlament, za katerega smo podatke prejeli po no-

vem letu.

II. PREGLED PO DR@AVAH

2.1 ^e{ka republika

Delovna telesa v ~e{ki poslanski zbornici imajo na razpolago relativno {iroko strokov-

no podporo slu`b. Pri posameznem delovnem telesu najdemo sekretarja delovnega te-

lesa, ki opravlja v prvi vrsti organizacijska opravila in pripravlja podlago (zbira in smi-

selno razporeja gradiva) za dnevni red, o katerem bo delovno telo razpravljalo. V vsa-

kem posameznem delovnem telesu pa imajo {e enega ali ve~ uradnikov, ki sodelujejo

pri organizacijskih opravilih (ta del opravljajo administrativni sodelavci) in pomagajo

pri strokovni pripravi sklepov (strokovni sodelavci). [tevilo strokovnih delavcev je od-

visno od obsega problematike, o kateri razpravlja delovno telo.
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V vsakem od obeh domov parlamenta ^e{ke republike (predstavni{ki dom in senat)

poznajo posebno zakonodajno slu`bo s pribli`no 18 pravniki, ki so odgovorni za prav

vsak zakon v teku celotnega zakonodajnega postopka. Za skladnost s pravnim redom

Evropske unije pa je pristojen Parlamentarni in{titut kot analiti~no-raziskovalna slu`ba

parlamenta.

2.2 [vedska

V {vedskem parlamentu je {estnajst stalnih odborov. Vsak odbor ima najmanj 15 ~lanov

in ravno toliko namestnikov. V teko~emmandatu je v vsakem odboru po 17 ~lanov. Od-

bori se sestajajo za zaprtimi vrati. Navzo~i so lahko le ~lani odbora, namestniki in stro-

kovni sodelavci odbora.

Vsak odbor ima svoj sekretariat, ki ga vodi sekretar odbora (Administrative Director).

Sekretar odbora opravlja tudi koordinacijo dela s pristojnim ministrstvom - na funkcio-

nalni, ne na politi~ni ravni.

Odbori imajo lahko od {tiri do dvanajst svetovalcev (»Senior adviser«). V vseh odborih je

zaposlenih pribli`no sto oseb, kar pomeni, da je v posameznem odboru povpre~no {est

zaposlenih. Na primer: odbor za gospodarstvo ima poleg sekretarja zaposlene {e {tiri

svetovalce (strokovne sodelavce za posamezna podro~ja) in dva administrativna

sodelavca.

Preden odbor obravnava predlog zakona ali druge zadeve, ki so bile predlo`ene parla-

mentu, morajo ~lani sekretariata odbora prou~iti predlog, eden izmed njih pa predstavi

vsebino predloga, preden poslanci pri~nejo z diskusijo. Sekretariat tudi priskrbi vse do-

datne informacije v zvezi z vlo`enimi zakonskimi predlogi in amandmaji.

Sekretariat pripravi osnutek poro~ila, ki je podlaga za razpravo in za amandmiranje na

odboru. Po seji odbora in potem, ko odbor dolo~i besedilo poro~ila, sekretariat poskrbi

za tehni~no izvedbo poro~ila, ga po{lje plenumu in izvede vsa opravila v zvezi s posre-

dovanjem poro~ila javnosti (po{lje ga {vedski tiskovni agenciji in po potrebi organizira

novinarsko konferenco).

V {vedskem parlamentu je strokovna pomo~ za poslanske skupine organizirana sa-

mostojno in lo~eno od zaposlenih strokovnih delavcev v parlamentarni administraciji.

Poslanske skupine zaposlijo svoje strokovnjake - ~lane ali simpatizerje politi~ne stranke

(niso uslu`benci parlamenta). [tevilo zaposlenih strokovnih delavcev, ki so lahko poli-

ti~ni svetovalci ali pa bolj namenjeni za opravljanje organizacijsko-tehni~nih zadev, je

odvisno od tega, ali je stranka vladna ali opozicijska in od velikosti stranke. Na primer:

socialdemokratska stranka, ki je najve~ja, zaposluje pribli`no 60 oseb, stranka zelenih,

ki je najmanj{a, pa le dvanajst.
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V Riksdagu ni posebne pravne slu`be, ki bi sistemati~no obravnavala vse vladne in

poslanske predloge zakonov in drugih aktov. Zakonodajni postopek je urejen tako, da

ni predvidene avtomati~ne pravno-sistemske presoje. Preden vlada predlo`i parlamen-

tu predlog zakona, podrobno analizira vsebino in pridobi mnenja razli~nih strokovnja-

kov in institucij, na katere bi sprejem zakona utegnil vplivati. Njihova mnenja in stali{~a

vlada v ~im ve~ji meri upo{teva. Pristojno delovno telo parlamenta med obravnava

predloga zakona lahko pridobi dodatna mnenja in predloge razli~nih institucij in stro-

kovne javnosti. Za prou~itev zahtevnej{ih materij lahko parlament ustanovi posebna

delovna telesa - poizvedovalne komisije.

Ve~ino zakonskih predlogov predlo`ijo tudi posebnemu organu - zakonodajnemu sve-

tu (»Council on Legislation«). Ta svet sestavljajo sedanji ali biv{i ~lani vrhovnega sodi{~a

oziroma vi{jega upravnega sodi{~a. Njihova primarna naloga je ugotoviti skladnost

predloga zakona z ustavo in s sistemsko zakonodajo.

2.3 Nem~ija

Skupno {tevilo zaposlenih v nem{kem parlamentu se giblje okoli 6.000. Od tega je prib-

li`no 2.500 uslu`bencev parlamenta (javnih uslu`bencev in name{~encev), ki delajo v

parlamentarni administraciji, ostalo so osebni uslu`benci poslancev3 in zaposleni v po-

slanskih skupinah.

Za nemoten potek dela v delovnih telesih parlamenta - v odborih skrbijo sekretariati

odborov. V vsakem sekretariatu odbora so zaposleni strokovnjaki razli~nih profilov, ki

so aktivno vklju~eni v vsakdanje delo parlamenta. Tako sta v vsakem sekretariatu (gle-

de na velikost odbora) zaposlena eden ali dva strokovna delavca, od katerega je eden

sekretar odbora. V odborih, ki imajo ob{irno delovno podro~je, pa so zaposleni trije ali

{tirje strokovni delavci. Poleg njih delajo v sekretariatu tudi vi{ji administrativni delavci.

Naloge sekretariata so: predlaganje zadev za dnevni red sej odbora, organizacija sej,

svetovanje pred sejo in med njo o dolo~enih vidikih zadev, o katerih se razpravlja in o

poslovni{kih dolo~ilih, prav tako pa tudi o okoli{~inah razprave. Sekretariat vodi evi-

denco razpravljalcev ter sestavi povzetek razprave (zapisnik). Razen tega je njegova na-

loga tudi konstantno vzdr`evanje stikov z zvezno vlado, {e posebno z ministrstvom, ki

je pristojno za podro~je, ki ga pokriva odbor, prav tako pa tudi z ostalimi slu`bami par-

lamenta in relevantnimi interesnimi skupinami in organizacijami.
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V nem{kem Bundestagu je organizirana tudi raziskovalna slu`ba (Wissenschaftliche

Dienste), ki lahko po potrebi in po naro~ilu prispevajo svoj dele` k strokovnem sveto-

vanju delovnim telesom parlamenta in posameznim poslancem. Organizirani so v stro-

kovnih podro~jih (Fachbereich I.-IX.).

2.4 Slova{ka

V Slova{ki imajo enodomni parlament z 150 poslanci in 18 delovnimi telesi - odbori.

Odbori so majhni z 10-12 ~lani. Prav tako je malo{tevil~no tudi osebje, ki podpira delo

odborov. V vsakem odboru je sekretar/tajnik ali vodja sekretariata, ki je odgovoren za

pripravo sej, vklju~no tudi z vso administracijo – dela zapiske in pripravlja osnutke skle-

pov odbora v sodelovanju s predsednikom odbora, zbira gradiva in skrbi za uvr{~anje

gradiv na dnevni red seje, pripravlja dopise, skrbi za odnose z ministrstvi in stike z jav-

nostmi. V vsakem odboru je en sekretar za tipi~na sekretarska dela, z izjemo dveh od-

borov: Odbora za zunanje zadeve in Odbora za evropsko integracijo, kjer je pri vsakem

poleg sekretarja {e en svetovalec-specialist.

Imajo tudi oddelek) -(chancellery) za zakonodajo in oddelek za spremljanje in prib-

li`evanje zakonodaje EU. V oddelku za zakonodajo je 10 pravnikov in vodja oddelka.

Njihova naloga je ugotavljanje in opozarjanje na pravno tehni~ne vidike skladnosti

predlogov zakonov. V oddelku za spremljanje in pribli`evanje zakonodaje EU, ki pre-

verja skladnost predlogov zakonov z zakonodajo EU, pa je zaposleno 6 pravnikov.

2.5 Estonija

V estonskem parlamentu deluje 10 stalnih odborov, njigovo osebje pa je razli~no veliko

- od 2 do 5 oseb, odvisno od njihovega podro~ja aktivnosti. Na zakonodajnem odboru

(Legal Affairs Committee) in ekonomskem odboru (Economic Affairs Committee) je v

sekretariatu zaposlenih 5 sodelavcev, ostali odbori pa imajo 2-3 sodelavce. Ti zaposleni

so bodisi svetovalci bodisi svetniki (consultants or councellors). Eden od njih je vodja,

kli~ejo ga svetnik (po na{e sekretar odbora). Odbori nimajo administrativnega osebja

(referentk), kajti samega administrativnega dela je zelo malo in tudi za ta del svetovalci

poskrbijo tudi za to. Prav tako so zadol`eni tudi za pridobitev vseh potrebnih informa-

cij, za povabilo strokovnjakom in za pripravo materialov za ~lane odborov. Svetniki de-

lajo na vsebini predlogov zakonov in preverjajo njihovo usklajenost z obstoje~o zako-

nodajo, ustavo in EU zakonodajo. ^e je potrebno se posvetujejo z pravnim oddelkom

(Legal Department of the Chancellary).
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V slu`bah estonskega parlamenta deluje tudi pravni oddelek, ki svetuje posameznih

odborom pri preverjanju skladnosti predlogov zakonov s sistemsko in drugo zakono-

dajo, v kolikor je za to zapro{en.

2.6 Avstrija

Avstrijski parlament ima naslednja delovna telesa: odbore s pododbori in komisije.

V sedanjem sklicu parlamenta je 27 delovnih teles, ki jih strokovno in organizacijsko

pokriva 17 zaposlenih strokovnjakov. Poudariti pa je treba, da tak{na organiziranost iz-

haja iz tradicije in ne ustreza ve~ v celoti sodobnim zahtevam parlamentarnega dela.

Hkrati pa je za avstrijski parlament zna~ilno tudi to, da ima vsak poslanec od 1-3 sode-

lavce (strokovne in administrativno osebje).

Uslu`benci, ki pokrivajo delovna telesa, imajo naslednje naloge:

• priprava predloga za obravnavo na plenumu,

• vodenje slu`benega protokola,

• vodenje zapisnika,

• tiskanje v tiskarni,

• vlaganje osnutka za obravnavo,

• pomo~ predsedujo~emu pri poslovniku,

• pomo~ pri izvedbi sklepov delovnega telesa.

V avstrijskem parlamentu imajo ve~ delovnih teles kot je sekretarjev. Iz tega je mogo~e

zaklju~iti, da sekretarji in strokovni sodelavci pokrivajo ve~ delovnih teles hkrati. Iz opi-

sa del in nalog tudi izhaja, da na odborih delajo predvsem proceduralno in organizacij-

sko tehni~no.

V administraciji avstrijskega parlamenta deluje tudi pravna slu`ba, ki pripravi mnenje

o predlo`enem aktu (ne k vsakemu predlogu akta) le na izrecno zahtevo in ne avtoma-

ti~no.

2.7 Zdru`eno kraljestvo

Skladno z dolgoletno tradicijo ima parlament Velike Britanije zelo razvejan sistem raz-

li~nih komisij oz. odborov. V bistvu pa gre za delitev na t.i. standing in select commit-

tees. Naziv standing committees (stalna delovna telesa) izhaja iz starej{ega obdobja, ko

so se ti ukvarjali z vrsto zakonov na posameznih podro~jih za razliko od select commit-

tees, ki so ve~inoma pokrivali posamezne zakone ali problematiko. Danes se oba tipa

vsebinsko razlikujeta. Tako imajo slednji raznovrstne naloge, med katerimi izstopata

preiskovalna dejavnost in nadzor nad izvr{no oblastjo. Eno njihovih podskupin pred-
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stavljajo kontrolni ali nadzorni odbori (scrutiny committees). Mednje spada tudi odbor,

ki skrbi za pravno-tehni~no in poslovni{ko plat vlo`ene zakonodaje in sicer Committee

on Statutory Instruments.

Kadrovska politika oz. kadrovanje strokovnih sodelavcev v odbore je v pristojnosti raz-

li~nih uradov in je odvisna od tega, za kak{en odbor oz. komisijo gre. Tako npr. odboru

za nadzor javnih financ strokovno pomo~ zagotavlja dr`avni urad za nadzor javnih

financ.

Osebje, katerega {tevilo se lahko od odbora do odbora razlikuje, vodi tajnik (clerk) od-

bora. Obi~ajno ima odbor oz. komisija poleg tajnika {e tri do {tiri sodelavce in sicer: pri-

pravnika in/ali strokovnega sodelavca, zaposlenega za dobo {tirih let, svetovalca in re-

ferenta(ko). To osebje v skladu z usmeritvami odbora ali komisije skrbi za pripravo se-

stankov in obiskov, pripravlja gradiva za delovna telesa in naredi osnutek poro~ila in

drugih papirjev. V polnomo~je t.i.select committees sodi tudi pogodbeno najema-

nje/zaposlitev za dolo~en ~as dodatnih strokovnjakov, ki priskrbijo informacije oz. po-

datke, ki trenutno niso {e na voljo in jih je treba pridobiti in razlagajo kompleksnej{e za-

deve, ki sodijo v delokrog delovnih teles.

2.8 Portugalska

V delovnih telesih portugalskega parlamenta sta praviloma zaposlena po dva strokovna

delavca: sekretar in svetovalec. Predsednik odbora pa lahko zaprosi predsednika parla-

menta tudi za dodatno strokovno pomo~ z drugih oddelkov parlamenta, vlade ali

univerze.

Sekretar opravlja organizacijske in administrativne posle, kot so telefoniranje, fotokopi-

ranje, organizacija sestankov itd., medtem ko so naloge svetovalca bolj {tudijske in razi-

skovalne narave.

V portugalskem parlamentu ni posebne strokovne slu`be, ki bi preverjala uskaljenost

zakonodaje z evropsko legislativo. Nadzor skladnosti z ustavo pa izvajajo predsednik

republike, lokalni parlamenti (Madeira, Azori) in poslanci s pomo~jo ustavnega so-

di{~a. Razmi{ljajo pa o ustanovitvi posebnega odbora, ki bi se ukvarjal s tak{nimi

zadevami.

III. ZAKLJU^EK

V vseh sodobnih parlamentih imajo delovna telesa zelo pomembno vlogo. Njihovamo~

se ka`e skozi njihovo samostojnost in aktivno vlogo v vseh parlamentarnih aktivnostih,

46

46



{e zlasti pa v zakonodajnem procesu in pri opravljanju nadzora nad izvr{no oblastjo ter

skozi njihovo dejavno vlogo pri oblikovanju javnih politik. K uspe{nemu opravljanju

teh funkcij pa v veliki meri prispevajo tudi strokovne slu`be odborov, ki odborom nudi-

jo strokovno in administrativno pomo~ ter poleg znanja in izku{enj zagotavljajo tudi

kontinuiteto pri delu delovnih teles.

V vseh izbranih parlamentih, razen v Avstriji, se je kot standard uveljavilo na~elo, da

so strokovne slu`be delovnih teles/odborov relativno {tevil~ne in s kadrovsko zasedbo

zagotavljajo tudi ustrezno strokovno pomo~ ~lanom odbora.

Praviloma v vseh obravnavanih primerih obstoja tudi dolo~ena parlamentarna

slu`ba, ki sicer na razli~ne na~ine in v razli~ni intenziteti pomaga/svetuje poslancem,

delovnim telesom in plenumu pri presojanju pravne in tehni~ne skladnosti predlaganih

aktov. Pristojnosti slu`b in ponekje (npr. [vedska) institucij pa so razli~ne in se v do-

kaj{nji meri razlikujejo od na~ina in organiziranosti tovrstne slu`be v slovenskem

parlamentu.
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STROKOVNA POMO^ POSLANCEM*

I. UVOD

Strokovna pomo~ za poslance in poslanske skupine je pomemben del strokovne in

politi~ne podpore v sklopu organizacije dela posameznih parlamentov v dr`avah ~la-

nicah Evropske unije. Primerjalni pregled organizacijskih oblik in na~ina nudenja

strokovne pomo~i poslancem in poslanskim skupinam je pripravljen na podlagi po-

datkov iz razpolo`ljivih virov, ki so na voljo v svetovnem spletu in na podlagi informa-

cij, za katere smo osebno zaprosili nekatere evropske parlamente. Osnovni vir podat-

kov o strokovni pomo~i poslancem in poslanskim skupinam so bila poslovni{ka do-

lo~ila posameznih parlamentov. Podatki med drugim izhajajo tudi iz dveh monografij.

Prva je primerjalna {tudija o mandatih v razli~nih parlamentih z naslovom Parlamen-

tary Mandate, ki jo je izdala Interparlamentarna unija leta 2000, in kjer uvodoma naka-

zuje ob~utke, ki jih imajo poslanci v razmerju do vlade in njenih uslu`bencev ( ob~ut-

ki podrejenosti zaradi bistveno bolj{e in {tevil~nej{e kadrovske zasedbe vlade in mini-

strstev, {e zlasti glede pripravljanja zakonskih predlogov) (Marc Van der Hulst, The

parliamentary mandate, Inter-parliamentary Union, 2000, str.38 in str 40 za parlamen-

tarne slu`be.) Druga pa je primerjalna analiza o organizaciji in administraciji v posa-

meznih nacionalnih parlamentih Evropske unije in primerjava z ameri{kim kongre-

som, ki jo je v januarju 2001 na “zaprtih” spletnih straneh objavil Evropski center za

parlamentarne raziskave in dokumentacijo pri Evropskem parlamentu z naslovom:

Comparison of organisational and administrative arrangements in EU national parlia-

ments. [tudija je v originalu (primeri po dr`avah ~lanicah EU razen Belgije in [panije)

na razpolago v Dokumentacijsko-knji`ni~nem oddelku Dr`avnega zbora RS.

V obeh zadnje navedenih publikacijah je tudi poglavje o pomo~nikih-asistentih, iz

katerega je mogo~e povzeti, da imajo poslanci v sodobnih parlamentih za pomo~ pri

svojem delu svetovalce-asistente, pomo~ stalnih strokovnih parlamentarnih slu`b in

pomo~, ki jim jo zagotavlja poslanska skupina. Potreba po organizaciji in oblikovanju

strokovne pomo~i poslancem in poslanskim skupinam pa obi~ajno izhaja iz funkcij

parlamenta, ki so:

• zakonodajna funkcija,

• funkcija sovladanja
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• kontrolna funkcija in

• funkcija tribune (povzeto po Dachsh.et al. Politi~ni sistem Avstrije, Ljubljana DZS,

1998, str. 87-109)

Iz iste knjige lahko tudi povzamemo, da imajo sodobni parlamenti dobro organizirane

stalne slu`be, ki so bile ustanovljene prve, poleg teh slu`b pa tudi uslu`bence, ki so

dodeljeni posameznim poslancem oziroma poslanski skupini. Strokovnjaki-asistenti

oziroma svetovalci, ki so dodeljeni posameznemu poslancu oziroma poslanski skupi-

ni kot strokovna oziroma politi~na pomo~, pa so na voljo v evropskih parlamentih v

zadnjih petih, ponekod pa celo v petnajstih letih (Belgija – en svetovalec na {tiri

poslance).

Povzeto po Van der Hulstu se v evropskih parlamentih slu`be delijo na:

• dr`avne uradnike, ki so stalno zaposleni,

• karierne, tiste, ki so imenovani na funkcijo za eno ali {tiri leta ter

• politi~ne uslu`bence, ki so obi~ajno nastavljeni pogodbeno in zato najve~krat tudi za

dolo~en ~as zmo`nostjo podalj{anja pogodbe o namestitvi oziroma pogodbe o delu.

Obi~ajno velja, da so prav vse slu`be na visoki strokovni ravni. Kako je organizirana

strokovna pomo~ po posameznih parlamentih, pa izhaja iz pregleda po posameznih

dr`avah.

II. OBLIKE ORGANIZIRANJA STROKOVNE POMO^I V
POSAMEZNIH DR@AVAH EVROPSKE UNIJE

2.1 Nem~ija

V nem{kemparlamentu (Bundestagu) obstajajo tri skupine uslu`bencev in sicer: osebni

uslu`benci poslancev, uslu`benci parlamentarnih (poslanskih) skupin in administracija

parlamenta.

Osebne uslu`bence najame vsak poslanec sam in ima zanje dolo~en mese~ni znesek.

Ti uslu`benci imajo s poslancem sklenjeno pogodbo, ki pogojuje tudi njihovo pla~o in

prisotnost na delu. Lahko se tudi zdru`i ve~ poslancev, ki zaposlijo pomo~nike. Ti se-

stavljajo skupino, ki jo udele`eni poslanci skupno uporabljajo.3(3Anthony Confort

et.al: Comparison of organisational and administrative arrangements in EU national

parliament, Directorate General for Research, European Parliament, December

2000….Also possible is the common occupation of several co-workers by several MPs

(formation of working groups) str.87
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Zaposlovanje je dolo~eno s posebnimi pravili ( pogodba, pla~a, ki ustreza izobrazbi).

Pri zaposlovanju so manj{e omejitve, tako npr. ni dovoljeno zaposlovanje sorodnikov,

druga~e pa poslanec lahko najema uslu`bence po svoji oceni in seveda v okviru dode-

ljenih sredstev. Poslanci sami odlo~ajo o tem kako bodo porabili dodeljeni denar. Po-

slanci letno dobijo najve~ 168.625 DEM ali 86209 EURO oziroma 14.052 DEM ali 7184

EURO namesec. Vse to je nata~no dolo~eno z zakonom o poslancih in zakonom o upo-

rabi finan~nih nadomestil44 ibid.str.88. Gezetz ueber die Rechtsverhaeltnisse der Mit-

glieder des Deutschen Bundestages (Abgreordnetegesetz),18.2.1977, dopolnjen 5. 12.

1995 in Ausfuerungbestimmungen fuer den Ersatz von Aufwendungen, die den Mid-

gliedern des Deutschen Bundestages durch die Beschaeftigung von Mitarbeiter,

19.1.1978, dopolnjen 6.3. 1996..

Uslu`benci parlamentarnih skupin delajo predvsem za delovna telesa teh skupin kot

so: delovne skupine, predsedstvo in izvr{ilno predsedstvo. Ti uslu`benci so financirani

iz zveznega prora~una. Vsaka parlamentarna skupina prejme osnovni znesek v vi{ini

514.000 DEM, opozicijske pa zaradi slab{ega polo`aja pri dostopu do podatkov {e 15%

dodatnih sredstev (Dr.Hans-Joachim Stelzl: Administracija nem{kega parlamenta in

osebje parlamentarnih skupin, predavanje 12.maj 1998 - zapisal mag.I.Zobavnik v Po-

ro~ilu o {tudijskem obisku v nem{kem parlamentu , 1998, str.6 in 7, ki je na voljo v Razi-

skovalnem sektorju Dr`avnega zbora RS.) . Poleg tega dobijo parlamentarne skupine

tudi variabilni znesek v vi{ini 9517 DEM na posameznega poslanca, ki je odvisen od vo-

lilnega izida. Pribli`no polovica uslu`bencev parlamentarnih skupin je javnih uslu`ben-

cev, druga polovica pa dela pogodbeno. Obi~ajno ti uslu`benci delajo za parlamentar-

ne skupine {tiri leta, lahko pa tudi manj (dve leti) ali ve~ (osem let). Prihajajo iz vrst

zvezne administracije in se tja tudi vra~ajo.

Strokovno pomo~ pa lahko poslanci dobijo tudi pri strokovnih slu`bah v administra-

ciji Bundestaga. Najve~ji del administracije je zajet v treh oddelkih: parlamentarne stori-

tve (Parlamentsdienste), znanstveno strokovne slu`be (Wiesenschaftlieche Fachdien-

ste) in splo{ne storitve (Zentrale Verwaltung). V njih so zaposleni javni uslu`benci, ki so

financirani iz zveznega prora~una in ostajajo v administraciji, vendar menjajo delovno

mesto na {tiri oziroma pet let.

2.2 Avstrija

Posebnost avstrijskega dr`avnega zbora (Nationalrata) je, da ima vsak poslanec enega

do tri strokovne sodelavce. V avstrijskem parlamentu imajo osebne pomo~nike tako

poslanci kot tudi svetniki zveznega sveta (Bundesrata).
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Na osnovi zveznega ustavnega akta, tretji odstavek 30.~lena, so vse slu`be, vklju~no s

tistimi za poslance v Evropski parlament, podrejene predsedniku parlamenta. Avstrij-

ska posebnost je tudi, da za uslu`bence parlamenta ne velja zakon, ki je v veljavi za us-

lu`bence vlade. Za njih tudi ne velja zvezni zakon o ministrstvih. Uslu`benci parlamen-

ta niso razdeljeni v oddelke, skupine ali referate. Za uslu`bence parlamenta velja pose-

ben zakon o parlamentarnih uslu`bencih (Parlamentsmitarbeitergesetz, 15.6.1992).

Vsak poslanec je upravi~en do denarnega nadomestila za pogodbe, s katerimi pla~uje

osebnega svetovalca. Posebno natan~en je zakon o parlamentarnih uslu`bencih v tem,

da ti svetovalci ne smejo biti ~lani dru`ine, ne smejo biti zaposleni v stranki in ne zapo-

sleni kje drugje in smejo delati najve~ 50 ur na teden. S tem, ko parlament pla~uje denar-

no nadomestilo za delo asistenta-svetovalca, ni avtomati~no njegov delodajalec. Nje-

gov delodajalec je izklju~no poslanec, ki mu parlament zagotavlja sredstva za tovrstno

pogodbeno razmerje, najve~ 30.925 ATS oziroma 2.247 EURO, kar posamezni poslanec

prejme najve~ {tirinajstkrat na leto.

Avstrijski parlament ima trenutno 200 osebnih svetovalcev - asistentov in okrog 400

stalno in nestalno zaposlenih uslu`bencev. Omembe je vredno tudi to, da imajo v av-

strijskem parlamentu ve~ delovnih teles kot strokovnjakov. Manj{e {tevilo strokovnja-

kov pa je delno posledica `e omenjenega {tevila strokovnih sodelavcev, ki delajo iz-

klju~no za poslanca po navodilih frakcije oziroma stranke.

Poleg osebnih pomo~nikov pa strokovno pomo~ nudi {e raziskovalna slu`ba, ki je or-

ganizirana tako, da daje informacije in publikacije posameznim poslancem oziroma po-

slanskim skupinam. V njenem sklopu je tudi knji`nica, ki skrbi za dokumentacijo, litera-

turo, parlamentarne spise, arhiv in izdeluje razne statistike.

2.3 Italija

V italijanskem parlamentu je podro~je osebnih pomo~nikov oziroma asistentov poslan-

cev urejeno po razli~nih kategorijah, ureditev pa je enaka za oba zbora parlamenta (po-

slansko zbornico in senat).

Osebni pomo~niki, tajniki : vsak poslanec za namen zaposlitve osebnega pomo~nika

prejema mese~na denarna sredstva (t.i.portaborse, ki je trenutno v vi{ini cca 4.000.000

ITL). Pri porabi ima zelo proste roke. Mora dokumentirati stro{ke, vendar je re`im zelo

liberalen. Najpogostej{a na~ina uporabe namenskih sredstev sta, da jih poslanec na-

ka`e svoji stranki, ta pa mu v zameno nudi administrativno in strokovno pomo~ svojih

sodelavcev (ali pa mu osebo tudi odstopi), ali da si poslanec za osebnega pomo~nika

izbere osebo, zaposleno v dr`avni upravi, le-ta pa jo je dol`na v skladu z zakoni preme-

stiti na delovno mesto pri poslancu. Ker imajo tak{ni zaposleni zagotovljeno vrnitev na
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staro delovno mesto po izteku mandata in ker je pomo~nik poslanca visoko cenjeno

delo, se veliko poslancev odlo~a za to obliko. Ni nujno, da ima poslanec z osebnim po-

mo~nikom sklenjeno pogodbo o delu, lahko se oseba s tem ukvarja tudi neprofesional-

no, v prostem ~asu ali honorarno. Veliko poslancev se tudi odlo~a za dva osebna po-

mo~nika, pri ~emer je eden stalno v Rimu, drugi pa dela na terenu (poslan~evo doma~e

mesto).

Pomo~niki v okviru parlamentarnih skupin: vsaka stranka ima pravico do dolo~enega

{tevila pomo~nikov v parlamentarnem klubu (poslanski skupini) glede na njeno {te-

vil~nost. Gre tako za administrativno kot strokovno osebje, ki je v delovnem razmerju s

poslansko skupino, pla~a pa jih parlament (so vpisani med zaposlene parlamenta, ven-

dar v poseben seznam). Vsi poslanci posamezne skupine se lahko seveda za pomo~

obra~ajo tudi na tovrstne pomo~nike. Poslanske skupine pa si lahko pomo~nike med

sabo tudi “izposojajo”.

Poleg zgoraj omenjenih pomo~nikov pa imajo tudi {tudijsko-raziskovalni center, ki ob-

staja lo~eno v obeh domovih parlamenta.

Strokovni sodelavci v tem oddelku pripravljajo informacijska gradiva ob sprejemanju

zakonov ( pojasnila, sezname pravnih virov, citatov, ~lankov..), tako avtomati~no za za-

konske osnutke, kot po naro~ilu za posamezne teme ali podro~ja. Ti strokovni sodelav-

ci sodijo v {ir{i sklop zaposlenih v parlamentu in imajo status dr`avnih uradnikov.

2.4 Francija

V francoskem dr`avnem zboru (Assemblée-Nationale) imajo 1279 dr`avnih uradnikov,

ki pomagajo izpolnjevati obveznosti 577 poslancem. Dr`avni uradniki se delijo tako, da

jih 20% dela za sekretariat, ki ima 181 oddel~nih sekretarjev in 106 pomo~nikov, ki skr-

bijo za administracijo. Poleg na{tetih so {e svetovalci, administratorji, vodje oddelkov,

mened`erji, ki skrbijo za na~rtovanje dela in postopkov. Zadnja zvrst dr`avnih uradni-

kov neposredno asistira poslancem v njihovi vlogi, ki jo imajo tudi kot zakonodajalci in

nadzorniki vlade. Opravljajo dela in naloge raziskovalcev-asistentov. V primerjalni {tu-

diji o organizaciji in administraciji parlamentov v dr`avah Evropske unije je posebej iz-

postavljena zna~ilnost francoskega parlamenta, ki je v tem, da dr`avni uradniki delajo

vso svojo profesionalno kariero samo v parlamentu, ~eprav je interna mobilnost kadrov

pravilo.

Strokovna pomo~ parlamentarcem je organizirana na naslednje na~ine:

• pomo~niki v okviru parlamentarnih skupin: vsaka parlamentarna poslanska skupina

po 20.~lenu poslovnika dobi sredstva iz parlamenta, del pa prispevajo sami ~lani po-

slanske skupine– poslanci, ki del financ namenijo za potrebe poslanske skupine.
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• Osebni pomo~niki poslancev - asistentov: jih s pogodbo osebno zaposli poslanec.

Pogodba o zaposlitvi mora biti v skladu s pravili o zaposlovanju. Asistenti, to je stro-

kovni izraz s katerim poimenujejo poslan~evega osebnega pomo~nika, ki ga le ta za-

posli s pogodbo, ki jo nadzoruje parlament, pla~uje pa ga iz osebno dodeljenega de-

narja, ki mu ga je za te namene dodelil parlament, in sicer za potrebe, ki jih ima v svo-

jem volilnem okraju ali v Parizu. Ne glede na to, ali so uslu`benci, dr`avni uradniki ali

pa so iz vrst svobodnih poklicev, je vsem skupno to, da delajo za poslanca na osnovi

pogodbe.

Vrste asistentov- pomo~nikov:

• Pla~ani pomo~niki - asistenti: so zaposleni na osnovi pogodbe o zaposlitvi, ki so jo

dogovorili s poslancem in v okvirih pravil o zaposlitvi, ki veljajo v Franciji. Pogodba je

lahko za dolo~en ali nedolo~en ~as. Po posebej zato sprejetem odloku in po splo{nih

pravilih parlamenta asistenti ne smejo nadomestiti oziroma »vsko~iti« namesto poslan-

ca pri opravljanju njegovega mandata.

• Dr`avni uradniki, ki so dodeljeni poslancem, so zaposleni po posebni pogodbi. Ta

ima dolo~ene sestavine, ki sicer pripadajo dr`avnim, lokalnim ali zdravstvenim us-

lu`bencem.

• Predstavniki svobodnih poklicev, ki postanejo sestavni del zakonodaje oziroma regu-

lative imajo prav zato poseben (zavarovan) polo`aj. Pogodbo lahko sklenejo: odvet-

niki, finan~niki, ra~unovodje in arhitekti.

Osnova za pla~ilo je minimalna osnova za poln delovni ~as po zakonu o delu in delov-

nih razmerjih, maksimum pa je vi{ina mese~nih namenskih sredstev, ki jih dobi posla-

nec. Pla~ilo mora biti z zneskom ume{~eno med minimalno pla~o in znesek mese~nih

namenskih sredstev poslanca. Pla~ani asistenti imajo tudi krito splo{no socialno in

zdravstveno zavarovanje ( za primer bolezni, materinstvo, invalidnost, profesionalne

po{kodbe, pokojnine in dru`inskih doklad). Poleg tega pa tudi sodijo v dodatno pokoj-

ninsko skupino in so hkrati zavarovani proti brezposelnost s posebno shemo

(UNEDIC).

2.5 Gr~ija

Helenski parlament ima 300 poslancev in {tiri oddelke: urad predsednika, urad za par-

lamentarno delo, urad za odnose z javnostmi in administracijo. V slednjem je tudi odde-

lek za {tudije in raziskave, kjer dela 24 ljudi in knji`nica, kjer je 49 zaposlenih, za poslan-

ce in poslanske skupine pa le 5 uslu`bencev, ker imajo poslanci osebne

pomo~nike-svetovalce.

54

54



V Gr~iji vsakemu poslancu pripadajo {tirje (4) svetovalci, zato je 1200 ljudi prav v te na-

mene. Od tega jih je 300 neposredno financiranih z mese~nimi namenskimi sredstvi po-

slanca (member´s allowance), 900 pa je uradnikov, ki so dodeljeni poslancem in so

pla~ani iz javnih fondov.6(6 ibid. 3. str.103 ..1200 payed employees work as assistant to

members ( 4 per member). Poslanec mora predlo`iti pogodbo o delu za svetovalca, ker

le tako lahko dobi namenska sredstva zanje.

2.6 Portugalska

V portugalskem parlamentu (Assamblea da Repulica) sta dve vrsti dr`avnih uradnikov,

in sicer eni so uslu`benci parlamenta (vsi ti so zaposleni za nedolo~en ~as), drugi pa so

v parlamentarnih skupinah.

Poslanci nimajo svojih svetovalcev. Poslanske skupine izberejo osebje za svoj sekre-

tariat. Pomo~ poslancem je zagotovljena preko poslanske skupine. Organiziranost in

njihovo {tevilo dolo~i poslanska skupina. V vsakemmandatu posebej poslanske skupi-

ne izberejo in dolo~ijo {tevilo pomo~nikov in ostalo osebje. O vsem tem podrobno do-

lo~a poslovnik.

Poleg tega pa imajo mo~no dokumentacijsko-informacijsko slu`bo (64 zaposlenih).

2.7 [vedska

[vedski parlament Riksdag ima 349 poslancev in organizira pomo~ poslancem pre-

te`no preko poslanskih skupin in preko stalnih slu`b (raziskovalna slu`ba in odbori).

Zaposlovanje strokovnih sodelavcev v poslanskih skupinah je lo~eno od zaposlovanja

strokovnih delavcev parlamenta, kot so npr. svetovalci v razli~nih parlamentarnih

odborih.

Podporo poslanskim skupinam in njihovim ~lanom zagotavlja sekretariat s svetovalci

in pomo~niki, ki jih zaposlijo politi~ne stranke. [tevilo zaposlenih strokovnih delavcev

je odvisno od tega, ali gre za vladno ali opozicijsko stranko, in od njene velikosti. Tako

na primer socialdemokratska stranka kot najve~ja zaposluje pribli`no 60 oseb, stranka

zelenih, ki je najmanj{a pa le 12 v svoji poslanski skupini. Poslanske skupine v dobijo fi-

nan~no podporo, ki se deli na »osnovo« (basic contribution), del za poslovne sekretarje

in potne stro{ke.

Osnova je sestavljena iz dele`a za vsako poslansko skupino in iz dele`a, ki ga dobijo za

vsakega izvoljenega poslanca iz njihove skupine. Osnova zna{a 1,5 mio SEK ali 178 000

EURO. Pozicijske stranke dobijo eno osnovo opozicijske poslanske skupine pa dvojno
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osnovo. Poleg tega pa dobijo {e 50.000 SEK ali 5.925 EURO na leto za vsakega poslanca.

S tem denarjem pokrivajo stro{ke za zaposlene v poslanski skupini.

Dele`, ki ga poslanska skupina dobi za osebnega pomo~nika-svetovalca, je namenjen

za financiranje politi~nega sekretarja (political secretary). Velikost tega dele`a se izra~u-

nana tako, da naj bi imela dva poslanca enega politi~nega sekretarja ( 32.200 SEK na

mesec ali 3.815 EURO). Ta pokriva stro{ke administrativne in strokovne dejavnosti. za

poslance. V Riksdagu je trenutno 110 politi~nih sekretarjev.

Poleg tega pa je v parlamentu tudi avtonomna raziskovalna slu`ba, ki nudi zahtevno

strokovno pomo~ poslancem (25 zaposlenih).

2.8 Danska

Danski Folketing {teje osebne svetovalce med uslu`bence poslanske skupine. Z denar-

jem Folketinga poslanska skupina pogodbeno najema vse zaposlene, od osebja, ki ga

potrebuje poslanska skupina sama, do osebnih svetovalcev- asistentov.

Po letu 1995 ima vsak poslanec pravico do 1,5 akademsko izobra`enega svetovalca,

zato se navadno odlo~ijo za enega akademsko izobra`enega svetovalca in dva admini-

strativna sodelavca. Postalo je kar pravilo, da poslanci med seboj zdru`ujejo sredstva za

svetovalce oziroma asistente in jih pogodbeno najemajo preko poslanskega kluba. Vsi

poslanci imajo za strokovno pomo~ na razpolago enake zneske ne glede na to, ali gre

za pozicijo ali opozicijo. Osebni svetovalci poslancev so vkju~eni med strokovno oseb-

je poslanskih skupin.

Poleg tega imajo tudi stalno strokovno pomo~ v okviru odborov in komisij ter razisko-

valno slu`bo. Dr`avne uradnike in druge uslu`bence administracije zaposli predsednik

parlamenta (Folketing) oz. tiste osebe, ki imajo njegovo pooblastilo.

2.9 Finska

V finskem parlamentu – Eduskunfti ima vsak poslanec pravico na enega osebnega asi-

stenta – svetovalca. Osebni uslu`benci poslancev od leta 1997 organizacijsko sodijo v

glavnem pod administrativni oddelek, ki je ena od slu`b parlamentarne pisarne oz.ura-

da, ki se deli na glavno pisarno (Central Office), sekretariat odborov (Comittee Secreta-

riat) in administrativni oddelek (Administrative Department). Osebni uslu`benci se za-

poslijo preko parlamentarne pisarne, pogodbe pa podpi{e direktor administrativnega

oddelka. in so na pla~ilni listi parlamentarnega urada. Pogodbe so podpisane za eno

leto z mo`nostjo podalj{anja..
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Poleg tega pa parlament daje vsaki poslanski skupni letni znesek denarja, ki je izra~u-

nan po posebnem klju~u, glede na {tevilo poslancev. Poslanske skupine same zaposlu-

jejo sodelavce, bodisi za dolo~en ali nedolo~en ~as. Parlament pa jim nudi pisarni{ke

prostore.

Druga pomembna parlamentarna slu`ba pa je glavni urad (Central Office). Ta oprav-

lja naloge povezane z izvedbo sej, pripravlja, izdaja, raz{irja in hrani dokumente ter zbi-

ra informacije potrebne za delo parlamenta. Glavni urad med drugim vklju~uje tudi in-

formacijsko (9 zaposlenih) in raziskovalno slu`bo (8 zaposlenih). V letu 1999 je imel

319 uslu`bencev, od tega 292 stalno zaposlenih in le 27 pogodbeno.

2.10 Velika Britanija

Strokovne sodelavce in administrativno osebje zaposli vsak poslanec spodnjega doma

individualno (House of Commons). Pla~uje jih s pomo~jo v ta namen dodeljenih sred-

stev oz. nadomestil (Office Cost Allowances). Ti uslu`benci se statusno razlikujejo od

stalno zaposlenih v parlamentarnih slu`bah (House of Commons Service) in niso del Ci-

vil Service of the Crown.

Slu`be spodnjega doma delujejo politi~no nepristransko in ne glede na vsakokratne

politi~ne spremembe. Uslu`benci so organizirani v {estih oddelkih, ki tako ali druga~e

pomagajo poslancem pri njihovem delu. Omenimo naj knji`ni~ni oddelek (Department

of the Library), v katerem je zaposlenih 167 delavcev. Poleg tega, da priskrbi ~asopise,

revije, knjige itd., s pomo~jo svoje raziskovalne slu`be opravlja tudi znanstveno-razi-

skovalno in svetovalno delo za posamezne poslance. Pripravlja tudi razne druge infor-

macije in papirje, povezane z zakonodajnim delom.

2.11 Irska

V irskem parlamentu House of Oireachats ima vsak poslanec pravico do asistenta-se-

kretarja ostalo pomo~ pa poslanci dobijo preko poslanske skupine. Uslu`benci parla-

menta so razdeljeni po: odborih (43,5%), raziskovalnem oddelku, knji`ni~no-informa-

cijski slu`bi in administraciji (19%). V celotnem parlamentu sta zaposlena 202 uslu`ben-

ca, ki strokovno podpirata 166 poslancev.

2.12 Belgija

V Belgiji pripada od leta 1995 uradno po en svetovalec-asistent na izvoljenega poslan-

ca. V ta namen dobijo poslanci denar, ki ga obi~ajno zdru`ujejo v okviru politi~ne opci-

57

57



je. Najbolj pogosta oblika je, da poslanski klubi ali pa ve~ poslancev skupaj zaposli

svetovalce-asistente.

Strokovno pomo~ pa poslancu nudijo tudi druge parlamentarne slu`be. V okviru par-

lamentarnih strokovnih slu`b deluje tudi oddelek za {tudije in dokumentacijo (Service

Etudes & Documentation), raziskave in arhiviranje. V okvirih knji`ni~nih uslug imajo

tudi pododdelek za iskanje literature in virov ter analize in pododdelek za komunikaci-

je in informacije (Direction Acquisation et Recherce in Direction Presse, Communica-

tion et Information). Strokovnjaki so bodisi dr`avni uslu`benci, bodisi pogodbeno za-

posleni za dolo~en ~as. Nastavlja in odstavlja jih generalni direktor, ki dobi vsa poobla-

stila od predsednika parlamenta ali pa od poslanskega kluba za pogodbeno nastavljene

strokovnjake oziroma administrativne delavce.

2.13 Luxembourg

V enodomnem parlamentu je 60 poslancev in vsak ima pravico pogodbeno zaposliti

asistenta raziskovalca na osnovi mese~nega denarnega nadomestila, ki ga dobi v ta na-

men. Vse delo vodi «predsednikova« pisarna – urad. Uradno se nanj sklicujejo le kot na

urad (Bureau), ki ga sestavljajo predsednik in trije podpredsedniki parlamenta in najve~

sedem poslancev.

Po poslovniku (~len 7) ta uradno predstavlja parlament ter odlo~a o organizaciji in fi-

nancah Poleg te strukture je {e delovna komisija ( odlo~a o organizaciji in dolo~a dnev-

ne rede sej) in odbore (stalne in posebne). Sicer pa je poleg osebnih asistentov (60) {e

40 dr`avnih uradnikov, ki delajo za parlament.

2.14 Nizozemska

V nizozemskem parlamentu dobi vsaka poslanska skupina drugega doma letni znesek

po dolo~eni formuli, ki je odvisen od {tevila poslancev v posameznem poslanskem klu-

bu. Denar porabijo za potrebe poslanske skupine in za osebne svetovalce poslancev.

Zaposlene v poslanskih skupinah lahko razdelimo v tiste, ki se ukvarjajo s politiko in

osebne asistente oziroma svetovalce. Prvi delajo enakovredno za vse poslance poslan-

skega kluba, podobno kot dr`avni uradniki, ki so v stalnih slu`bah parlamenta.

Osebni asistenti delajo samo za enega poslanca in so zaposleni pogodbeno s strani tega

poslanca oziroma poslanskega kluba. V spodnjem domu je 150 poslancev in prav vsak

poslanec ima svojega osebnega asistenta.

V administraciji nizozemskega parlamenta je zaposlenih 500 dr`avnih uslu`bencev, ki

delajo za parlament. Zna~ilna je zelo nizka mobilnost kadrov znotraj parlamenta.
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III. ZAKLJU^EK

V zadnjih petnajstih letih so se razmere v evropskih parlamentih zelo spremenile, in si-

cer tako, da imajo poleg pomo~i stalnih parlamentarnih slu`b poslanci na voljo tudi

strokovnjake-asistente, ki posameznim poslancem ali skupini poslancev pomagajo pri-

praviti zahtevnej{e projekte. Dolo~ene poslanske skupine oziroma posamezni poslanci

pa imajo {ir{e potrebe, ki so v skladu z raz{irjenimi nalogami parlamentov, zato sami ali

pa njihova poslanska skupina zaposlijo strokovnjake za dolo~en ~as in za posebne na-

loge, ki pa politi~no niso nevtralne.

Strokovno svetovanje in politi~no neodvisno delo pa je naloga stalnih slu`b parla-

mentov, ki so obi~ajno visoko strokovne. ^eprav v pregledu niso zajete dr`ave iz

Vzhodne in Srednje Evrope, pa na tem mestu velja omeniti parlamentarne knji`nice v

dr`avah kot so npr. Mad`arska Poljska in ^e{ka, ki poslancem poleg knji`ni~nih nudijo

tudi raziskovalno-informativne usluge.

Iz vseh razpolo`ljivih materialov je bilo razbrati, da za osnovne zakonodajne naloge

parlamentov poskrbijo stalne in politi~no nepristranske slu`be parlamentov, za poseb-

ne oziroma osebne projekte, ki so na voljo poslancu, pa osebni svetovalci ali asistenti

poslanca oziroma v najve~ primerih kar strokovne slu`be v poslanskih skupinah med

katere pogosto sodijo tudi osebni svetovalci.
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MO@NOST PONOVITVE GLASOVANJA

OBRAVNAVA PREDLOGOV AKTOV S FINAN^NIMI

POSLEDICAMI*

I. UVOD

Poslovni{ki akti kot zbir pravil urejajo poslovanje in proces odlo~anja v parlamentih.

“Poslovniki so posebej urejena in obvezujo~a pravila razpravljanja in odlo~anja, pri-

lagojena parlamentarnemu okolju, ki temeljijo na enotnih na~elih demokrati~nosti, in

so kot taki odraz razmer v dru`bi. Pravila so pomemben sestavni del politi~ne kulture

vsakega naroda in {e posebej kulture razpravljanja in nasprotovanja ter kon~no tudi

oblikovanja soglasja; ~e to ni mo`no, pa omogo~ajo edini na~in civiliziranega prever-

janja razmerja mo~i med {tevilom glasov za neko re{itev ali proti njej. Sodobni poslov-

niki zagotavljajo stabilen, predvidljiv in u~inkovit potek odlo~anja, ki ga ne morejo

ovirati niti spremembe koalicijskih povezav niti nepredvidljive situacije. Smotrna ure-

ditev postopka zagotavlja, da so potrebe neke dru`be po zakonodajnem urejanju ~im

bolje in ~im hitreje uresni~ene.” 1

Poslovnik dr`avnega zbora, ki je v veljavi od poletja 1993, je do`ivel ve~ sprememb

(leta 1994, 1996, 1997 in 2000), vendar je osnovna vsebinska naravnanost in iz nje izpe-

ljane re{itve ostala ves ~as v bistvu nespremenjena. Izvajanje posameznih poslovni{kih

dolo~il, zlasti {e nekateri deli poslovnika, so v praksi pokazali, da bi bilo treba opraviti

nekaj bistvenih posegov v zasnovo poslovnika in s tem tudi na ta na~in omogo~iti ve~jo

odzivnost zakonodajnega telesa.

Komisija za poslovnik je s pripravami na spremembo poslovnika dr`avnega zbora

pri~ela `e v mandatnem obdobju 1996-2000, vendar ji dela ni uspelo zaklju~iti. Imeno-

vala je posebno strokovno komisijo, ki je pripravila delovni predlog sprememb poslov-

ni{kih dolo~il. Razprava o teh predlogih in dodatnih predlogih, ki so se oblikovali v po-
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1 Citirano po Zajc, Drago (2000):Parlamentarno odlo~anje - (Re)parlamentarizacija v Srednji in Vzhodni Evro-

pi, Funkcije novih parlamentov; FDV, Ljubljana; stran 136
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liti~nih in strokovnih sredinah, je predmet razprav tudi v komisiji za poslovnik aktual-

nega sklica dr`avnega zbora.

V razpravah o predlaganih re{itvah se pojavljajo {tevilni predlogi, za katere se utemelji-

tev i{~e tudi v zapisanih pravilih in ustaljeni praksi nekaterih drugih parlamentov.

V Raziskovalnem sektorju smo na podlagi naro~ila pripravili kratek primerjalni pre-

gled poslovni{kih re{itev v nekaterih evropskih parlamentih (zahteva je bila, da se pri-

pravi pregled vsaj za pet parlamentov dr`av, ~lanic EU) za dve vpra{anji:

• ali je v poslovnikih oziroma v praksi dopustno ponoviti glasovanje v primeru, da se

poslanec zmoti pri glasovanju?

• ali obstojajo kakr{nekoli omejitve za sprejetje zakona, ki bo imel finan~ne posledice

in za to v prora~unu za prihodnje leto ni predvidenih sredstev?

Odgovore na zastavljeni vpra{anji smo uspeli pridobiti iz literature in iz korespondence

s predstavniki slu`b nekaterih evropskih parlamentov.

II. PRIMERJALNI PREGLED

2.1 Avstrija

Ponovno glasovanje

Poslovnik avstrijske poslanske zbornice urejuje glasovanje v ~lenih od 64.do vklju~no

68. ~lena. V tretjem odstavku 65. ~lena dolo~a, “da se glasuje tako, da rezultat glasova-

nja odra`a dejanski pomen ve~ine v dr`avnem zboru”,2 v petem odstavku pa oprede-

ljuje pravico poslanca, da lahko pred vsakim glasovanjem zahteva, da se natan~no

opredeli, o katerem delu se glasuje. Poslovnik pa ne opredeljuje mo`nosti ponovnega

glasovanja v primeru zmote, saj je s pravico poslanca, da zahteva razjasnitev vseh

mo`nih vsebinskih in postopkovnih dilem pred glasovanjem, vnaprej izklju~ena

mo`nost zmote. 3

V kolikor se predsedujo~emu pri navadnem na~inu glasovanja - poslanci glasujejo

tako, da vstanejo, zdi izid glasovanja dvoumen, lahko izpelje postopek poimenskega
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2 Citirano po “Federal Law on the Rules of Procedure of the National Council of the Republic of Austria; (2000);

Parlamentsdirektion, Wien; stran 44

3 Podrobnej{i tekst poslovni{kih dolo~il je mogo~e najti na http://www.parlament.gv.at (Rechtsnormen)
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glasovanja, vendar vedno preden je razglasil rezultate (tretji odstavek 66. ~lena

poslovnika).

Tudi v parlamentarni praksi ni uveljavljenega ponovnega glasovanja. Navaja se le en

primer iz leta 1986, ko je celotna poslanska skupina glasovala narobe (zaradi napa~nih

strankinih navodil), vendar pa to ni vplivalo na rezultate glasovanja - ni jih bilo mogo~e

spremeniti.

Podobna pravila veljajo tudi za drugi dom parlamenta - za zvezni svet.

Finan~ne posledice zakonov

Vsak osnutek zakona mora vsebovati tudi oceno finan~nih posledic, ki bodo nastale z

njegovim sprejetjem. Zakon z dolo~enimi finan~nimi posledicami je lahko sprejet, ~e-

prav v zveznem zakonu o prora~unu ni predvidenih sredstev za ta namen, vendar pa

mora parlament dolo~iti ustrezna prora~unska sredstva, kar vodi v spremembe pro-

ra~unskih postavk. Po podatkih slu`b avstrijskega parlamenta to ni tako redko. Sprejet-

je zakona z morebitnimi finan~nimi posledicami za prora~un pa je odvisno predvsem

od volje vladajo~e ve~ine v parlamentu. ^e ta oceni, da je nek tak zakon nujen, tudi za-

gotovi sredstva v prora~unu in realizira potrebno amandmiranje prora~una (zveznega

zakona o financah). Vse to pa terja dolo~ene postopke (predvidene po poslovniku in

zakonu) in ne poteka avtomati~no.

V Avstriji je v veljavi tudi poseben sporazummed zvezo, zveznimi de`elami in ob~ina-

mi, s katerimi se urejujejo vpra{anja, kako kompenzirati posledice zakonov, ki jih sprej-

me zvezni parlament (glede na federalno naravo avstrijske ureditve in delitev pristojno-

sti med posameznimi nivoji).4

2.2 Italija

Ponovno glasovanje

Ko predsedujo~i razglasi rezultate glasovanja, so ti veljavni in ostanejo nespremenjeni

ne glede na eventuelne pripombe in izjave o zmotnem glasovanju. V primeru, da pa je

{tevilo pripomb o napaki pri glasovanju zelo veliko, ker so poslanci ali napa~no razu-
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4 Besedilo zakona 468 z dne, 5.8.1978, v italijan{~ini je na voljo v originalni dokumentaciji naloge v raziskoval-

nem sektorju.
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meli, o ~em glasujejo ali pa je glasovalna naprava slabo delovala, pa je v pristojnosti

(njegova diskrecija) predsedujo~ega, da se odlo~i za ponovitev glasovanja.

Finan~ne posledice zakonov

V ustavi italijanske republike je zahtevano, da imajo vsi zakoni ustrezno finan~no po-

kritje. Mnenje o tem, ali ima dolo~en predlog zakona oziroma normativni akt finan~no

pokritje, daje odbor, pristojen za prora~un in plan in to pred obravnavo predloga na

plenumu.

V skladu s 74. ~lenom poslovnika se vsak predlog zakona, ki ima posledice za pro-

ra~un (prihodkovna ali odhodkovna stran prora~una), isto~asno dodeli v obravnavo

pristojnemu delovnemu telesu in pa odboru za prora~un in plan. Pri obravnavi je treba

upo{tevati omejitve, ki izhajajo iz veljavnih gospodarskih in finan~nih planskih doku-

mentov, `e sprejetih v parlamentu. Upo{tevati pa je treba tudi omejitve, ki izhajajo iz

mednarodnih obveznosti Italije (npr. fiskalne in prora~unske omejitve, ki jih morajo

upo{tevati ~lanice Evropske monetarne unije). V kolikor pristojno delovno telo v okvi-

ru obravnave vklju~i nove prihodke in izdatke, o tem obvezno razpravlja tudi odbor za

prora~un in plan in njegovo poro~ilo je obvezna sestavine poro~ila za plenum. ^e pri-

stojno delovno telo pri oblikovanju svojega kon~nega poro~ila za plenum ne upo{teva

mnenja odbora za prora~un in plan, mora navesti in obrazlo`iti razloge za tako odlo~i-

tev. Dodatno pa je v 85. ~lenu poslovnika (1.- bis poglavje) natan~no dolo~eno, da v

primeru, ~e pristojni odbor ne upo{teva mnenja odbora za prora~un in plan, predsedu-

jo~i pred razpravo o delih zakona, kjer se mnenje odbora za prora~un in plan ni upo{te-

valo, plenum izrecno opozori na to.

Do sprememb zakonskega besedila in morebitnih finan~nih posledic zakona pa lahko

pride s sprejetjem amandmajev med samo razpravo. Z njimi se takoj seznani odbor za

prora~un in plan. Praviloma se tudi dolo~i rok, v katerem naj se odbor opredeli. Kon~no

odlo~itev o usodi takih predlogov zakonov sprejme plenum.5

Poslovnik tudi dolo~a (83. ~len, odstavek 1.-bis, da lahko poro~evalci (v korist predlo-

gu zakona in proti zakonu) povpra{ajo vlado za mnenje o ciljih in posledicah predlaga-

nega zakona (tako vladnih predlogov kot tudi poslanskih predlogov zakonov). Odgo-

vor lahko vlada da takoj ali pa do konca predstavitve mnenj poslanskih skupin k pred-
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logu zakona. V teh mnenjih ima vlada mo`nost izpostaviti svoja stali{~a in morebitna

nasprotovanja v zvezi s finan~nimi posledicami zakonov.

V primeru, da je tak zakon sprejet, je ve~ mo`nosti in na~inov za pokrivanje njegovih fi-

nan~nih posledic. Ena od njih je pokrivanje iz sredstev rezerv, iz posebnih fondov (npr.

z dekretom predsednika republike na predlog ministra za zakladnico, na predlog pri-

stojnega ministra in z dekretom ministra za zakladnico), z zmanj{anjem drugih pro-

ra~unskih postavk, s predlo`itvijo sprememb prora~una, s predlo`itvijo poro~ila o izva-

janju prora~una ipd. (ukrepe natan~neje opredeljuje zakon {t. 468 z dne, 5.avgusta

19786), o ~emer odlo~a parlament (spremembe so lahko predlo`ene v parlamentu naj-

kasneje do 31. oktobra).

V izjemnih primerih pa se lahko tudi zgodi, da predsednik republike zavrne objavo za-

kona (poslovnik na splo{no dolo~a to mo`nost za vse sprejete zakone v 74. ~lenu) in ga

vrne nazaj v parlament in zahteva ponovno obravnavo. To pravilo sicer velja, se pa ne

uporablja pogosto.

2.3 Nizozemska

Ponovno glasovanje

Poslovnik nizozemske poslanske zbornice v 71. ~lenu govori o aktivnostih v primeru,

ko poslanec pri poimenskem glasovanju ugotovi, da se je zmotil (obi~ajno se glasuje z

dvigom rok). Poslanec lahko popravi svojo odlo~itev le v primeru, ~e to stori takoj in {e

preden glasuje naslednji poslanec na spisku. Sicer pa lahko le poda izjavo, da se je zmo-

til, kar se vnese v zapisnik, ne spremeni pa se rezultat glasovanja.

Ponovitev oziroma popravek glasovanja pri vseh drugih oblikah glasovanja ni

mo`en.

Finan~ne posledice zakonov

Odbor za javne finance spremlja in seznanja parlament s problematiko javnih sredstev,

prora~unskimi prihodki in odhodki in opravlja nadzor nad porabo javnih sredstev. V

na~elu lahko odbor reagira tudi v primeru, ko se ocenjuje, da bo nek zakonski predlog

imel finan~ne posledice, pa za to ni predvidenih sredstev v prora~unu. Vendar pa je
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6 Podatke so nam posredovale strokovne slu`be {panskega parlamenta. Originalni tekst je v arhivu naloge v

raziskovalnem sektorju.
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skrb za prora~un in usklajenost med veljavno zakonodajo in sprejetim prora~unom

skrb posameznih ministrov. V njihovi domeni je tudi predlaganje spremebe prora~una,

~e jih to nove zakonske obveznosti zahtevajo.

2.4 [panija7

Ponovitev glasovanja

Ne obstaja predpis o ponovitvi glasovanja.

Finan~ne posledice zakonov

V 111. ~lenu poslovnika kongresa (poslanske zbornice {panskega parlamenta) je do-

lo~eno, da je za obravnavo predlogov aktov, zaradi katerih se pove~ujejo prora~unski

odhodki ali zmanj{ujejo prora~unski prihodki, potrebna odobritev vlade8.
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7 Podatke so nam posredovale strokovne slu`be {panskega parlamenta. Originalni tekst je v arhivu naloge v

raziskovalnem sektorju.

8 Informacijo so nam posredovale slu`be {panskega parlamenta, originalni tekst poslovnika (samo v {pan{~i-

ni) pa se glasi:

“Artículo 111

1. Las enmiendas a un proyecto de ley que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos

presupuestarios requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación.

2. A tal efecto, la Ponencia encargada de redactar el informe remitirá al Gobierno, por conducto del Presi-

dente del Congreso, las que a su juicio puedan estar incluidas en lo previsto en el apartado anterior.

3. El Gobierno deberá dar respuesta razonada en el plazo de quince días, transcurrido el cual se entenderá

que el silencio del Gobierno expresa conformidad.

4. El Gobierno podrá manifestar su disconformidad con la tramitación de enmiendas que supongan aumento

de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios en cualquier momento de la tramitación de no ha-

ber sido consultado en la forma que señalan los apartados anteriores”. http://www.congreso.es/, 30.1.2001;

Iz poslovni{kega teksta je mogo~e zaklju~iti, da je resni~no potrebna odobritev vlade v obravnavanih prime-

rih. Vlada ima ~as za odgovor 15 dni, njen molk pa pomeni, da se vlada strinja.
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2.5 Portugalska9

Ponovitev glasovanja

Poslovnik portugalskega parlamenta ne ureja mo`nosti ponovnega glasovanja, vendar

pa se je razvila parlamentarna praksa, ki to omogo~a. Poslanec lahko takoj po opravlje-

nem glasovanju zaprosi predsedstvo za besedo in v tem nastopu lahko spremeni svoje

glasovanje, kar se tudi upo{teva pri rezultatih. To mo`nost poslanci ne uporabljajo zelo

pogosto, med njimi pa velja, da se lahko vsakemu zgodi, da se zmoti, {e zlasti ~e se izva-

ja veliko glasovanj eno za drugim. Zato naj ima poslanec mo`nost, da to zmoto lahko

popravi, ~e jo ugotovi takoj. Poslanec torej lahko to mo`nost izkoristi takoj po opravlje-

nem glasovanju.

Glasovanje najpogosteje poteka tako, da poslanci vstanejo s sede`ev oziroma obsedijo,

~e so proti odlo~itvi, zato lahko ponovitev glasovanja zaradi eventuelne zmote uveljavlja

le tisti, ki je ob glasovanju bil v dvorani. Enako velja tudi za druge vrste glasovanja.

Finan~ne posledice zakonov

Poobla{~eni predlagatelji zakonov (pri tem ni v{teta vlada) ne morejo v zakonodajni

postopek predlo`iti predlogov aktov, ki bi v teko~em letu pove~evali prora~unske od-

hodke ali zmanj{ali prora~unske prihodke oziroma spreminjali dr`avni prora~un. Po-

slovnik tak tekst dolo~a v 167. ~lenu, kjer je navedena tudi prepoved referenduma, ki bi

spreminjal sprejeti prora~un.10

2.6 Finska11

Ponovitev glasovanja

^e se poslanka ali poslanec zmoti pri glasovanju, lahko to pove takoj po glasovanju. Iz-

java o pomoti se vnese v zapisnik, vendar pa to ne vpliva na izid glasovanja (to ne spre-

meni rezultata).

67

9 Podatke so nam posredovale strokovne slu`be portugalskega parlamenta. Originalni tekst je v arhivu naloge

v raziskovalnem sektorju.

10 Tekst ~lena je povzet iz elektronskega pisma, ki so ga dne, 15.1.2001, poslale strokovne slu`be portugalske-

ga parlamenta. Originalni tekst je v arhivu naloge v raziskovalnem sektorju.
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Finan~ne posledice zakonov

Postopek obravnave predloga dr`avnega prora~una poteka v jesenskem ~asu. Pro-

ra~un je sprejet pred bo`i~em in s tem so dolo~ene tudi prakti~no vse obveznosti, ki jih

bo prora~un pokrival. V kolikor je kasneje sprejet nek zakon in zanj ni predvidenih

sredstev v prora~unu oziroma zahteva ve~ja finan~na sredstva, lahko vlada parlamentu

poda predlog za spremembo prora~una in za dodatna prora~unska sredstva, gre pa za

njeno odlo~itev v okviru njenih pristojnosti. V kolikor ugotovi, da zaradi novo sprejetih

zakonskih obveznosti ne bo mogo~e v celoti realizirati dolo~b, lahko tudi predlaga

spremembo prora~una. Lahko uporabi tudi dolo~ene druge instrumente, ki so ji na vo-

ljo. Tako npr. lahko obvesti parlament s poro~ilom o stanju na dolo~enem podro~ju, o

u~inkih zakonodaje ipd. oziroma z izjavo o dolo~enem problemu, s ~imer spodbudi

razpravo v parlamentarnih delovnih telesih in po potrebi tudi ustrezne reakcije. Tovrst-

ne razprave pa ne morejo predstavljati formalne podlage za glasovanje o nezaupnici

(finski parlament pozna kot instrument nadzora nad vlado institut interpelacije12 in pa

glasovanje o nezaupnici).

2.7 [vedska13

Ponovitev glasovanja

V {vedskem parlamentu ponavljanje glasovanja ni mogo~e. ^e se poslanka ali poslanec

zmoti, o tem lahko obvesti sekretariat parlamenta in ga seznani, da je sicer nameraval

glasovati druga~e. Izjavo se zabele`i v zapisniku, vendar pa ne vpliva na rezultat glaso-

vanja in ga ne spreminja.
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11 Podatke so nam posredovale strokovne slu`be finskega parlamenta. Originalni tekst je v arhivu naloge v ra-

ziskovalnem sektorju.

12 Po podatkih z doma~e strani finskega parlamenta vlada obi~ajno predlo`i poro~ilo in ne izjavo (statement),

saj na poro~ilo ni mogo~e vezati razprave in glasovanja o nezaupnici, na izjavo pa. V finskem parlamentu se

letno obravnavajo dve do pet interpelacij.; http://www.eduskunta.fi; 30.1.2001

13 Podatke so nam posredovale strokovne slu`be {vedskega parlamenta. Originalni tekst je v arhivu naloge v

raziskovalnem sektorju. Del podatkov smo povzeli po doma~i strani Riksdaga.
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Finan~ne posledice zakonov

V [vedski ni predvidenih nobenih omejitev za za~etek zakonodajnega postopka v par-

lamentu. Na dan, ko parlament dolo~i za~etek veljavnosti zakona, le-ta tudi za~ne velja-

ti skupaj s finan~nimi posledicami.

Vendar pa obstojajo dolo~ena pravila v zvezi s postopkom sprejemanja prora~una in

obravnave tako imenovanih “zasebnih” predlogov poslancev. Te predloge lahko po-

slanci vlagajo od za~etka zasedanja Riksdaga v avgustu, v mesecu septembru in okto-

bru, dokler se ne za~ne razprava o prora~unu v parlamentu. Iz teh pravil je mogo~e

sklepati, da je na ta na~in parlamentu in posredno tudi vladi omogo~eno, da zagovarja

ali pa nasprotuje poslanskim predlogom in vpliva na obseg prora~una.14

Med letom se sicer lahko pojavijo nepri~akovane potrebe po novih prora~unskih sreds-

tvih. Vlada oziroma pristojna ministrstva so dol`na spremljati dinamiko prihodkov in

odhodkov in vsake tri mesece tudi predlo`iti predlog ukrepov, ki jih spremenjeno sta-

nje morebiti terja. ^e je potrebno, lahko vlada Riksdagu predlaga tudi spremembe pro-

ra~una. Tak{ni predlogi za spremembe prora~unskih postavk se v skladu s predvideni-

mi postopki predlo`ijo spomladi s “pomladnim finan~nim zakonom” in pa jeseni, ko se

predlo`i prora~un za prihodnje leto.

2.8 Slova{ka15

Ponovno glasovanje

V poslovniku parlamenta ponavljanje glasovanja ni predvideno. V praksi pa ob~asno

prihaja do tak{nih primerov. Kadar pride do o~itne pomote ali nejasnosti pri glasovanju,

predsedujo~i vpra{a poslance za soglasje za ponovno glasovanje, ki se po odobritvi

plenuma lahko ponavlja.
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14 Ve~ o postopku sprejemanja prora~una je mogo~e prebrati na doma~i strani {vedskega parlamenta:

http://www.riksdagen.se/english/work/f18_budg_en.asp, dne 16.1.2001;

15 Podatke so nam posredovale strokovne slu`be slova{kega parlamenta. Mogo~e bi bilo dobiti tudi tekst po-

slovnika, a le v slova{kem jeziku. Originalni tekst je v arhivu naloge v raziskovalnem sektorju.
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Finan~ne posledice zakonov

V slova{kem parlamentu ni ustavitve zakonodajnega postopka in ni omejitve v zvezi z

za~etkom obravnave dolo~enega zakona, kadar ima obravnavani zakon vpliv ali fi-

nan~ne posledice na dr`avni prora~un.

V veljavnem zakonu o pravilih in postopkih priprave dr`avnega prora~una (»Prora~un-

ska pravila«) je dolo~eno, da mora imeti vsak predlog zakona dodatek, v katerem je opi-

san vpliv predlaganega zakona na dr`avni prora~un. Za tak{en zakon velja, da lahko

stopi v veljavo {ele po 1. januarju prihodnjega leta, kar pomeni v okviru novega pro-

ra~una.

Vsak zakon, ki ima lahko vpliv na prora~un, mora pred prihodom v parlament na pod-

lagi »prora~unskih pravil« biti pregledan (usklajen) z ministrstvom za finance. V nekate-

rih posebnih in redkih primerih se mora spremeniti dr`avni prora~un.

2.9 ^e{ka

Ponovno glasovanje

Vsak poslanec v poslanski zbornici ~e{kega parlamenta lahko vlo`i ugovor zoper potek

glasovanja ali zoper njegove rezultate, bodisi med samim glasovanjem ali pa takoj po

njem. Poslanska zbornica mora odlo~iti o tem ugovoru brez parlamentarne razprave.

^e poslanska zbornica ugovor sprejme,se glasovanje ponovi. ^e se v tem primeru gla-

sovanje ne izvede s pomo~jo ustreznih tehni~nih aparatur, mora predsedujo~i poslan-

ske zbornice zaprositi osebo, zadol`eno za verificiranje, da pre{teje glasove in ugotovi

rezultate glasovanja.

Finan~ne posledice zakonov

Vsi osnutki zakonovmorajo vsebovati tudi obrazlo`itev, iz katere je med drugim razvid-

na ocena predvidenega vpliva predlagane ureditve na dr`avni prora~un. Vendar pa v

zakonodaji ^e{ke republike ni posebnih dolo~b, ki bi se nana{ale na omejitev spreje-

manja zakonov, ki imajo finan~ne posledice, pa sredstva zanje niso predvidena v pro-

ra~unu za naslednje leto. Edina izjema je obravnavanje predloga zakona o dr`avnem

prora~unu.

Med prvo obravnavo poslanska zbornica obravnava osnovno informacijo o osnutku za-

kona o prora~unu. Ta osnovna informacija predstavlja med drugim skupek prihodkov

in odhodkov ter bilanco (prese`ek ali primanjkljaj). Poslanska zbornica lahko odobri
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osnovno informacijo ali pa predlaga vladi spremembe in dolo~i rok za vlo`itev novega

osnutka. ^e poslanska zbornica odobri osnovno informacijo o osnutku zakona o pro-

ra~unu, se informacija med nadaljnjo razpravo o zakonu o dr`avnem prora~unu ne sme

spreminjati.

III. ZAKLJU^EK

Primerjalni pregled poslovni{ke ureditve ponovnega glasovanja v parlamentih dr`av

~lanic EU ka`e, da praviloma ponovno glasovanje ni mogo~e. Poslanec lahko na zapi-

snik sicer poda izjavo o svojem zmotnem glasovanju, ki pa ne vpliva na izid glasovanja.

V praksi najdemo tudi izjeme od tega pravila (diskrecija predsedujo~ega v italijanski po-

slanski zbornici za odlo~itev o ponovnem glasovanju, v portugalskem parlamentu je

mo`no ponoviti glasovanje, kar vpliva na izide, v nizozemskem parlamentu lahko po-

slanec spremeni svojo odlo~itev, ~e {e ni glasovanja opravil naslednji poslanec).

Prikazana primera v slova{kem in ~e{kem parlamentu pa ka`eta na podobno prakso,

ki je v veljavi tudi v Dr`avnem zboru RS, ko je mo`no glasovanje pod dolo~enimi pogoji

ponoviti.

Pravila, ki urejajo parlamentarni postopek sprejemanja aktov s finan~nimi posledica-

mi za prora~un, so precej raznolika. V dveh primerih je v veljavi ureditev, ki praviloma

ne dovoljuje vlo`itve in sprejetja zakona, ki bi med letom spreminjal obseg prora~una.

V ve~ini dr`av pa izrecne omejitve za sprejetje aktov s finan~nimi posledicami za pro-

ra~un ni, parlament je pri odlo~anju avtonomen v svojem delu pristojnosti (na [ved-

skem je terminsko omejeno na ~as pred obravnavo prora~una). V pristojnosti vlade pa

je, da skrbi za prora~un in po potrebi nasprotuje tovrstnim predlogom, oziroma poskrbi

za spremembo prora~una. V nekaterih primerih je izrecno dolo~eno, da mora k takim

aktom predhodno podati soglasje vlada oziroma finan~no ministrstvo.
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GENERALNI SEKRETARJI PARLAMENTOV –

VLOGA IN POLO@AJ*

I. UVOD

Funkcija generalnega sekretarja oziroma direktorja kot vodje strokovnih slu`b je v vseh

predstavni{kih telesih pomembna, razlikuje pa se glede na na~in imenovanja in pristoj-

nosti ter naloge, ki jih generalni sekretar opravlja.

Generalni sekretar je najvi{ji predstavnik parlamentarne administracije in jo predstavlja

vis - a vis politi~nemu delu parlamenta, hkrati pa skrbi za nemoteno tehni~no, finan~no

in kadrovsko poslovanje parlamenta v skladu s svojimi izvornimi pristojnostmi ali na

podlagi pooblastil, ki mu jih da politi~no vodstvo parlamenta (predsednik parlamenta

oziroma kolegijsko vodstvo parlamenta). Politi~no vodstvo dolo~a politike in usmeritve

za delovanje administracije in jih izvaja preko generalnega sekretarja.

Generalni sekretarji poleg funkcije svetovanja predsedniku parlamenta in drugim poli-

ti~nim organom v parlamentu, ki zahteva specifi~na znanja, vse bolj opravljajo celoten

sklop upravljalskih nalog, povezanih z organizacijo in funkcioniranjem parlamenta kot

institucije zakonodajne veje oblasti in kot organa z vsemi zna~ilnostmi javne admini-

stracije, kar pa terja {e dodatne vrste znanj, zlasti upravljalskih in druga~ne, menagerske

sposobnosti

V nalogi smo na podlagi gradiva, ki ga je s pomo~jo vpra{alnika in obdelavo odgovo-

rov zbralo Zdru`enje generalnih sekretarjev parlamentov iz dr`av ~lanic Interparlamen-

tarne unije (IPU), pripravili pregled o na~inih imenovanja generalnih sekretarjev, njiho-

vi vlogi, pogojih za imenovanje, nezdru`ljivosti njihove funkcije z opravljanjem drugih

nalog, o dol`ini trajanja njihovega mandata, pooblastilih in odgovornostih.

Odlo~ili smo se, da v ilustracijo trditev iz {tudije, pripravljene v okviru zdru`enja ge-

neralnih sekretarjev dr`av, ~lanic Interparlamentarne unije, pripravimo tudi pregled

poslovni{kih dolo~il, ki urejajo status in funkcije generalnih sekretarjev. Prikazujemo

le nekaj dr`av, ~lanic Evropske unije. V zvezi s prikazom ureditve v poslovnikih pa je

treba dodati, da ni nujno, da je funkcija in status generalnega sekretarja opredeljen

zgolj v poslovni{kih dokumentih, vendar pa smo se odlo~ili, da za na{ prikaz uporabi-

mo le besedila poslovnikov, ki v bistvu v temelju dolo~ajo pravila in organiziranost
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delovanja parlamentov in jih nekateri imenujejo tudi “mala ustava”. V tem je tudi me-

todolo{ka omejitev na{e naloge, ki jo je treba pri kon~ni oceni vsebine tudi

upo{tevati.

II. ODNOS PARLAMENT - GENERALNI SEKRETAR1

2.1 Imenovanje generalnega sekretarja

V ve~ini predstavni{kih teles, ki so odgovorila na vpra{alnik IPU, je za vsak zbor (prvi in

drugi dom) imenovan en generalni sekretar kot najvi{ji predstavnik parlamentarne ad-

ministracije. Obstojajo nekatere izjeme, npr. Avstrija, [vica2, kjer je za oba domova

samo en generalni sekretar, oziroma Francija, kjer sta imenovana po dva generalna se-

kretarja za vsak dom in sicer, eden opravlja pomo~ v zakonodajnem delu, drugi pa je

odgovoren za opravljanje administrativnih zadev.

Pravila za imenovanje generalnega sekretarja so dokaj raznolika po dr`avah. Z na~i-

nom imenovanja je praviloma povezan tudi pravni status generalnih sekretarjev ter

predvsem tudi razmerje med generalnim sekretarjem in politi~nim vodstvom parlamen-

ta. Generalne sekretarje lahko imenujejo:

• predsednik parlamenta samostojno,

• kolegijsko vodstvo parlamenta,

• izvoli ga zbor na plenarni seji,

• imenuje ga organ izven parlamenta,

• imenuje se na podlagi javnega razpisa (na razpis za delovno mesto).

V prvem primeru imenuje generalnega sekretarja predsednik parlamenta povsem

neodvisno, saj to sodi med njegove pristojnosti (npr. v Gr~iji), lahko pa po predhodnem

posvetovanju s predstavniki opozicije in koalicije (Indija), po posvetovanju s kolegij-

skim vodstvom parlamenta (^e{ka republika, nem{ki Bundestag, Danska, poljski

sejm). Odlo~itev temelji na tem, da predsednik izbere osebo, ki ji zaupa, kar tudi izhaja

iz vloge generalnega sekretarja, ki nudi pomo~ predsedniku pri vodenju parlamenta.

74

1 To poglavje je povzetek gradiva, ki je bilo pripravljeno v okviru Zdru`enja generalnih sekretarjev parlamen-

tov dr`av, ~lanic IPU - poro~ilo Uga Zampettija, generalnega sekretarja italijanske poslanske zbornice, Djakar-

ta 2000;

2 Navajamo samo evropske dr`ave, ~eprav gradivo IPU prikazuje tudi druge primere;
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V drugem primeru imenuje generalnega sekretarja kolegijsko vodstvo parlamenta (Ita-

lija, Francija, Evropski parlament) na predlog predsednika parlamenta. V tem primeru

mora u`ivati zaupanje vseh parlamentarnih skupin, kar se odra`a tudi v njegovem delo-

vanju in vlogi, ki mora biti nepristranska do vseh.

V tretjem modelu imenuje generalnega sekretarja plenum (Luxemburg, Belgija, [ved-

ska, Finska, Nizozemska, Norve{ka, [vica, Bundesrat, Makedonija, Romunija) in to ali

na predlog predsednika zbora ali pa na predlog kolegijskega vodstvenega organa

parlamenta.

Nekoliko nenavadni so primeri, ko generalnega sekretarja imenuje - praviloma sicer na

predlog predsednika parlamenta ali kolegijskega organa, institucija izven parlamenta To

je lahko ali predsednik republike (Sri Lanka, Indonezija), guverner oziroma izvr{na oblast

(Avstralija, Nova Zelandija, senat v Kanadi) - med drugim npr. kralj v Nepalu.

V redkih primerih se generalnega sekretarja izbira z javnim nate~ajem. Formalno pa ga

predlaga izmed udele`encev razpisa predsedujo~i parlamenta ali pa kolegijski vodstve-

ni organ (Avstrija, Estonija), razpisna komisija (Ciper) oziroma predsednik vlade (npr.

Finska). V teh primerih je generalni sekretar v prvi vrsti javni uslu`benec.

2.2 Vloga generalnega sekretarja

Vloga generalnega sekretarja je predvsem administrativno-tehni~na in ne politi~na.

Vloga je v odnosu do razli~nih parlamentarnih skupin nevtralna; gre za nepristranskost

v odnosu do vseh skupin in za avtonomijo generalnega sekretarja, kar pa ni v neskladju

z njegovo osnovno funkcijo glavnega svetovalca predsednika parlamenta (institucio-

nalno in proceduralno).

Funkcija ni rezervirana le za parlamentarne uslu`bence, lahko se na tomesto imenuje ka-

teregakoli javnega uslu`benca s potrebnimi znanji iz prava, dru`bene ureditve in z mena-

gerskimi znanji, {e posebej pa mora obvladati znanje iz parlamentarne procedure. Za iz-

biro izven parlamentarnega kroga se odlo~ajo predvsem dr`ave, kjer je v veljavi sistem vi-

soke mobilnosti znotraj sistema javnih uslu`bencev (Nem~ija, Avstrija, Irska, [vedska).

Funkcija generalnega sekretarja je praviloma nezdru`ljiva z opravljanjem drugega dela

(v javnem oziroma zasebnem sektorju). Pravilo velja v ve~ini primerov za vse javne us-

lu`bence (v Evropi je izjema le Romunija).

2.3 Mandat generalnega sekretarja

Za nevtralnost in neodvisnost generalnega sekretarja je izrednega pomena dol`ina

mandata opravljanja funkcije generalnega sekretarja. V ve~ini primerov se preneha z
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njegovo upokojitvijo. Pomembno je zlasti, da tudi sicer mandat generalnega sekretarja

(od 4-7 let) praviloma ni vezan namandat zbora oziroma predsednika zbora, tudi ~e gre

za pred~asno razpustitev parlamenta. Praviloma se mandat generalnega sekretarja na

za~etku novega mandata ne potrjuje na novo. Obstojajo primeri, ko je mandat general-

nega sekretarja vezan na predsednikov mandat (Andora, ruski svet federacije), oziroma

na mandat zbora (Gr~ija, Luxemburg, romunski senat, ruska duma, [vedska).

Ne glede na dol`ino mandata pa je mo`no generalnega sekretarja odpoklicati kadarkoli

po enakem oziroma podobnem postopku, po katerem je bil imenovan. Praviloma so

izrecno navedeni razlogi za odpoklic (~e ne opravlja svojih dol`nosti, zaradi bolezni,

kaznivega dejanja), kar naj bi prepre~evalo/onemogo~alo odpoklic zaradi politi~nih

razlogov. V italijanskem primeru pa mora biti v vodstvu parlamenta za odpoklic gene-

ralnega sekretarja dose`ena kvalificirana ve~ina.

2.4 Pooblastila in odgovornosti

Pooblastila in vpliv generalnega sekretarja so v tesni povezavi z institucionalno avtono-

mijo, ki jo u`iva parlament v nacionalnih pravnih sistemih. V kolikor ima parlament us-

trezno avtonomijo, tudi deluje po posebnih parlamentarnih pravilih ne samo, ko gre za

poslovnik, temve~ tudi pri organizaciji parlamenta in njegovih slu`b. Ta avtonomna

pravila dolo~ajo tudi pristojnosti generalnega sekretarja in tudi odnos med generalnim

sekretarjem in slu`bami, oziroma ~e ni posebnih pisnih pravil, veljajo parlamenratna

tradicija in praksa.

Dolo~ajo pa jih lahko tudi posebna parlamentarna pravila, ki izhajajo iz zakona (npr.

[vica, lordska zbornica v Veliki Britaniji), ali pa zakonodaja, ki na splo{no velja za javno

upravo (Avstralija, Namibija).

Generalni sekratar je prakti~no v vseh primerih administrativni (ne politi~ni) pred-

stavnik parlamenta - parlament predstavlja kot pravno osebo v pogodbenih razmerjih,

pred sodi{~i, ko gre za upravne zadeve. V praksi je izvajanje teh pooblastil na splo{no

prepu{~eno avtonomni odgovornosti generalnega sekretarja, v nekaterih primerih jo

generalni sekretar deli s predsednikom parlamenta (belgijski senat, Danska, Japonska,

kvestor v francoskem senatu) ali {e z drugimi parlamentarnimi vi{jimi uradniki (npr. Ir-

ska). Pristojnosti oziroma pooblastila so razdeljena z specialnimi pravili poslovanja in

delovanja parlamenta (npr. pri nas odlok o organizaciji in delu slu`b DZ)3, ali pa je ge-

neralni sekretar poobla{~en za prenos pooblastil na druge uradnike (pomo~niki, na-
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mestniki itd4). Med evropskimi dr`avami so generalni sekretarji poobla{~eni s posebni-

mi pravili oziroma z zakonom za administrativno zastopanje parlamenta prakti~no v

vseh primerih, izjema je Luxemburg in belgijska poslanska zbornica, kjer kolegijsko

vodstvo parlamenta daje ad hoc pooblastilo generalnemu sekretarju za posamezne pri-

mere. Izjemo predstavlja tudi [vedska, kjer so tovrstna pooblastila generalnega sekre-

tarja zelo omejena zaradi dejstva, da veliko del opravljajo za parlament zunanje

institucije.

Generalni sekretar je administrativni predstavnik parlamenta, predsednik parlamenta

pa predstavlja parlament kot dr`avno in politi~no institucijo.

Generalni sekretar ima posebna pooblastila v razmerju do organizacije parlamentar-

ne administracije. Na splo{no ima generalni sekretar dolo~eno stopnjo diskrecije glede

organizacije slu`b, ki jih vodi. Stopnja diskrecije in na~ini izvajanja pa se precej razliku-

jejo med dr`avami. V ve~ini primerov ima generalni sekretar pooblastilo (mo~), da daje

predloge odgovornim organom (vodstvu parlamenta, odborom, ki so odgovorni za

sprejetje odlo~itve) glede organizacije (finski parlament, francoska skup{~ina, gr{ka

poslanska zbornica, norve{ki Storting), s ~imer se zdru`ujeta dva pogleda na organiza-

cijo - politi~ni in uradni{ki. V drugih primerih pa je organizacija slu`b neposredna odgo-

vornost generalnega sekretarja, ~eprav so politi~na telesa direktno povezana z izvaja-

njem teh funkcij in izvajajo nadzor in kontrolo ter dajejo ustrezne usmeritve (Avstrija,

belgijski senat, Danska, {panski senat).

Ne glede na vse pa ima generalni sekretar prakti~no povsod pomemben vpliv na do-

lo~itev strukture administrativnega aparata zakonodajnega telesa.

2.5 Odgovornost generalnega sekretarja

Obstojajo razli~ni modeli ureditve odgovornosti generalnega sekretarja, na splo{no pa

je odgovoren politi~nim vodstvenim organom parlamentarnih institucij, formalno pa

gre lahko za razli~ne oblike.

V nekaterih primerih je odgovoren direktno predsedniku parlamenta (npr. Italija, Av-

strija, Gr~ija, nem{ki Bundestag), v nekaterih pa kolegijskemu vodstvu parlamenta in to

v razli~nih stopnjah oziroma oblikah (npr. belgijski predstavni{ki zbor, Danska, Nor-

ve{ka, Estonija, predstavni{ka zbornica Nizozemske), lahko pa tudi dolo~enim special-

nim odborom, ki so odgovorni za administrativne zadeve, predvsem za zadeve fi-
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nan~nega in kadrovskega poslovanja parlamenta ([vica, oba domova britanskega par-

lamenta, zgornji dom nizozemskega parlamenta).

2.6 Prenos pristojnosti generalnega sekretarja

Glede na obseg in kompleksnost nalog in pooblastil, ki jih ima generalni sekretar, je

prakti~no pri vseh parlamentih predvideno, da generalnemu sekretarju pomagajo eden

ali ve~ vi{jih uradnikov s prenesenimi pooblastili nadome{~anja.

V ve~ini primerov so namestniki5 (z enakim obsegom pooblastil kot generalni sekretar)

imenovani na enak oziroma na podoben na~in kot generalni sekretar. Obi~ajno gre za 1

do 4 namestnike. Manj pogosto je generalnim sekretarjem dana diskrecija, da sami izbe-

rejo svoje namestnike.

V nekaterih sistemih uradno sicer ni namestnikov generalnega sekretarja, so pa dolo~e-

na pooblastila podeljena generalnim direktorjem oziroma vodjem oddelkov6 (Danska,

Francija, poslanski dom Nizozemske, spodnji dom britanskega parlamenta, gr{ka po-

slanska zbornica), vodjem direktoratov7 (nem{ki Bundestag, Irska), vodji kabineta

predsednika parlamenta (~e{ka poslanska zbornica), ali vodjem oddelkov s specifi~ni-

mi izku{njami in rangom.

Namestniki oziroma vodje, ki so poobla{~eni za dolo~eno podro~je, imajo pooblastilo

le za to specifi~no podro~je in z omejenim obsegom, odgovorni pa so generalnemu se-

kretarju, le izjemoma direktno politi~nemu organu, ki jih je imenoval.

Obstoj namestnikov je v bistvu izraz potrebe po decentralizaciji in gre za izvajanje posa-

meznih sektorskih koordinacij preko prenosa pooblastil/oblasti in mo~i na namestnike,

s ~imer naj bi se zagotovila ve~ja u~inkovitost in uspe{nost na vseh podro~jih izvajanja

upravljalskih funkcij, {e zlasti v zvezi z organizacijo in na~rtovanjem). Enaka oziroma

podobna razmerja veljajo tudi v dolo~enih parlamentih za tiste vi{je uradnike - vodje

oddelkov, ki formalno sicer niso namestniki, vendar pa so odgovorni za funkcioniranje

podro~ja, ki ga vodijo.

Generalni sekretar ima v vseh na{tetih primerihmo~, da nadzira in koordinira aktivnosti

vi{jih uradnikov - vodij oddelkov.
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6 Pri nas sektorjev (opomba RS)

7 V primerjavi s sektorji v Dr`avnem zborom so v nem{kem Bundestagu direktorati.
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2.7 Upravljanje s kadrovskimi viri

Generalni sekretar opravlja v skladu s svojimi odgovornostmi tudi kadrovsko funkcijo,

vendar pa so pri tem relativno velike razlike med dr`avami - od popolnih pooblastil gle-

de tega in avtonomije pri izvajanju kadrovske funkcije (zaposljuje in odpu{~a), do tega,

da lahko samostojno odlo~a le o najni`jih kategorijah zaposlenih oziroma lahko le po-

sreduje kadrovske predloge politi~nemu vodstvu parlamenta oziroma pristojnim orga-

nom (odborom, komisijam).

Generalni sekretar pogosto razpolaga s pooblastilom, da imenuje, dolo~a in odpu{~a

zaposlene. V nekaterih primerih, zlasti to velja za vi{je uradnike, to pooblastilo izvaja na

podlagi delegiranega pooblastila predsednika parlamenta oziroma z njegovim soglas-

jem ali v soglasju in na podlagi pooblastila specifi~nega odbora/komisije, ki izvaja nad-

zor nad kadrovskim upravljanjem.

Generalni sekretar ima kot najvi{ji uradnik v administrativnem aparatu tudi pooblastila

za disciplinsko ukrepanje in lahko izreka sankcije. Njegove odlo~itve je mo`no prere-

kati pred sodi{~i, v nekaterih dr`avah pred posebnimi notranjimi telesi ali politi~nimi

telesi. Raznolikost ureditev je v veliki meri povezana s statusom - avtonomijo general-

nega sekretarja.

Razen v izjemnih primerih (Fiji, francoska poslanska zbornica) generalni sekretar nima

posebnih pooblastil/mo~i nad “neparlamentarnimi” uslu`benci (zaposleni pri poslan-

cih npr., v kabinetu predsednika). V dolo~enih primerih morajo uslu`benci kabineta si-

cer zadostiti nekaterim splo{nim pogojem vedenja, nad katerimi izvaja nadzor general-

ni sekretar oziroma spremlja njihovo izvajanje (izraelski kneset).

2.8 Finan~no upravljanje

Vloga generalnega sekretarja pri finan~nem upravljanju je po posameznih parlamentih

razli~na. Obstojajo razli~ni modeli vloge generalnega sekretarja zlasti pri prora~unu

parlamenta. Obstojajo naslednje situacije: generalni sekretar je odgovoren za pripravo

prora~una oziroma osnutka prora~una parlamenta (Danska, Estonija, gr{ki predstav-

ni{ki dom, zgornji dom nizozemskega in britanskega parlamenta, romunski predstav-

ni{ki dom), generalni sekretar samo sodeluje/pomaga pri pripravi prora~una in sicer

tako, da pripravi predloge, ki jih sprejme parlament oziroma druga pristojni politi~ni

organi.

Vodenje in izvajanje vsakodnevnega finan~nega poslovanja je v vseh primerih zaupa-

no parlamentarni administraciji in v ve~ini primerov generalnemu sekretarju oziroma

dolo~enim vi{jim uradnikom, nad katerimi ima nadzor generalni sekretar.
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Nadzor nad izdatki v ve~ini primerov, kjer ni interne ali zunanje kontrole nad porabo,

izvaja generalni sekretar - je odgovoren za porabo v skladu s predpisi in prora~unom.

Generalni sekretar mora praviloma tudi pripraviti letna poro~ila o porabi sredstev.

2.9 Odnosi z javnostmi

Raz{irjena je praksa, ki generalnemu sekretarju daje pomembno vlogo v odnosih z jav-

nostmi, zlasti {e pri posredovanju informacij o organizaciji in podobi parlamenta (v smi-

slu organizacije) ter tudi o delu parlamenta zlasti {e preko sodobnih ra~unalni{kih oro-

dij (npr. doma~e strani na internetu).

Na splo{no tudi sporo~ila za javnost iz parlamenta sodijo v podro~je odgovornosti ge-

neralnega sekretarja, kakor tudi posredovanje javnosti dokumentov in informacij o

delu parlamenta. Nekateri parlamenti imajo predstavnike za stike z javnostmi, ki so za-

posleni v administraciji in odgovorni generalnemu sekretarju (Estonija, Nem~ija, spod-

nji dom britanskega parlamenta, italjanska poslanska zbornica, Nizozemska, [vica, Slo-

venija). V Romuniji je npr. generalni sekretar osebno poobla{~en za stike z javnostmi.

Nekateri parlamenti imajo tudi ~loveka, ki je zadol`en za stike z javnostmi posebej za

potrebe predsednika (niso del parlamentarne administracije).

2.10 Vzdr`evanje reda in varnost

Pogosto generalni sekretar nastopa kot organizator, koordinator in izvajalec nadzora

nad aktivnostmi in ukrepi, ki naj zagotovijo, da delo parlamenta poteka v pogojih miru

in reda.

V nekaterih primerih je skrb za varnost in red prepu{~ena predsedniku parlamenta, od-

boru za varnost ali pa kvestorju8 .

2.11 Varnost pri delu

Generalni sekretar je praviloma zadol`en za podro~je varnosti pri delu in na delu in pa

za varstvo osebnih podatkov poslancev in uslu`bencev.
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8 Neke vrste administrativna/upravljalna funkcija, ki jo najdemo le v dolo~enih dr`avah (pogosto je, ne pa

vedno, imenovana s strani izvr{ne oblasti - kralj, predsednik republike). Praksa se po dr`avah razlikuje. V

Franciji kvestorji skrbijo za finan~no materialno poslovanje parlamenta in so izvoljeni izmed poslancev ter so

~lani vodstva parlamenta; v Italiji kvestorji skrbijo za finan~no poslovanje, v Angliji za varnost. (opomba RS).
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III. POSLOVNI[KE OPREDELITVE FUNKCIJE IN STATUSA
GENERALNIH SEKRETARJEV

Opredelitve funkcije in statusa generalnega sekretarja so v poslovnikih zajete v raz-

li~nem obsegu in vsebini, kar odra`a razlikemed ureditvami v izbranih dr`avah, ki izha-

jajo razlik med statusom generalnega sekretarja kot najvi{jega predstavnika parlamen-

tarne administracije v posameznih dr`avah in odlo~itve predstavni{kega telesa, da do-

lo~en del administrativnih in finan~nih funkcij, pomembnih za nemoteno delo parla-

menta, opravljajo izbrani/izvoljeni poslanci neposredno ali pa je ta del zaupan

predstavnikom uslu`benskega dela parlamenta. Razlike torej izhajajo iz osnovne po-

razdelitve opravljanja funkcij med politi~nim in administrativnim/uslu`benskim delom

parlamenta.

Status generalnega sekretarja v veliki meri odra`a tudi pravni okvir uslu`benskega siste-

ma, ki je v veljavi v posameznih dr`avah.

Pregled je povzet po besedilih poslovnikov, ki so na voljo ali v tiskani obliki ali pa

smo jih pridobili preko interneta.

3.1 Danska

Poslovnik danskega parlamenta v zelo skromnem obsegu govori o generalnem sekre-

tarju in to v le v okviru XVII. poglavja “Administracija Folketinga in institicij, ki sodijo

pod Folketing”. V tem poglavju je na za~etku opredeljeno, da notranjo organizacijo in

administracijo Folketinga ter njegovo finan~no poslovanje vodi predsednik parlamen-

ta, pri ~emer mu svetujejo podpredsedniki (43. ~len). Predsedstvo parlamenta dolo~a

tudi notranja pravila delovanja za posamezne segmente (npr.dostop do gradiv, infor-

macijskega sistema, arhivov in dokumentacije). Uslu`bence zaposluje in odpu{~a pred-

sednik parlamenta ali oseba, ki jo predsednik pooblasti. Dolo~ena opravila v zvezi s ko-

lektivnimi pogodbami in pla~ami lahko opravlja generalni sekretar, ~e ga pooblasti

predsednik (46.~len). V kolikor do sporazuma o pla~ah med generalnim sekretarjem in

predstavniki zaposlenih ne pride, o pla~ah odlo~i predsednik po posvetovanju s

podpredsedniki.

3.2 Nizozemska

Poslovnik predstavni{kega doma nizozemskega parlamenta opredeljuje vlogo in status

generalnega sekretarja na ve~ mestih. V poglavju III “Predsednik parlamenta, podpred-
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sedniki in predsedstvo (prezidij)” je v 9. ~lenu, ki govori o predsedstvu, dolo~eno, da

predsedniku pomaga generalni sekretar.

Celotno IV. poglavje “Osebje” je namenjeno vlogi uslu`bencev - administracije. V njem

je dolo~eno, da generalnega sekretarja (tajnik/clerk) imenuje in razre{uje poslanski

zbor. Dolo~eno je, da ga lahko po potrebi nadome{~ajo namestniki generalnega sekre-

tarja, vendar poslovnik ne dolo~a ne na~ina njihovega imenovanja, ne {tevila.

Znotraj administracije so imenovani tudi direktorji posameznih oddelkov, ki jih ime-

nuje in razre{uje predsedstvo. Predsedstvo je tudi organ, v katerega pristojnost sodi iz-

vajanje zakona oziroma normativnega akta o parlamentarnih uslu`bencih, vklju~no z

disciplinskimi ukrepi, dolo~anjem pla~, pravnega statusa za generalnega sekretarja, na-

mestnike in direktorje. Predsedstvo lahko prenese pooblastilo za urejanje statusa na-

mestnikov in direktorjev na generalnega sekretarja.

Za ostale uslu`bence v parlamentu pa o tovrstnih zadevah odlo~a generalni sekretar. V

14.~lenu je dolo~eno, da nadzor nad izvajanjem administrativnih pooblasti generanega

sekretarja izvaja predsedstvo.

Poslovnik omenja generalnega sekretarja {e v nekaterih drugih poglavjih:

• npr. v VIII. poglavju “Plenarno zasedanje”, kjer je dolo~eno, da se lista prisotnih vodi

pri generalnem sekretarju, pri njem se nahaja tudi spisek vseh dokumentov, ki so v

parlament prispeli od zadnjega zasedanja; generalni sekretar skrbi, da se delajo ste-

nografski zapisi plenarnih zasedanj, da se pripravijo zapisniki glasovanj; generalni se-

kretar vodi zapisnik na sejah, zaprtih za javnost;

• IX. poglavje “Zakonodajni postopek” dolo~a v 124. ~lenu postopek v zvezi z registra-

cijo mednarodnih pogodb, kjer je generalni sekretar zadol`en za spremljanje rokov

za ratifikacijo;

• XII.poglavje “Parlamentarna preiskava”, v 145. ~lenu dolo~eno, da generalni sekretar

uredi, da se zabele`ijo zapisi izjav in zapisniki pri~anj pri~; prav tako ima {e nekatere

druge obveznosti v zvezi s preiskovalnim postopkom in pri morebitnih povezavah z

organi pregona.

3.3 [vedska

Poslovnik Riksdaga je zelo skop glede opredeljevanja statusa in vloge generalnega se-

kretarja. V IX.poglavju “Dolo~be o osebju in administraciji” je v 1. ~lenu dolo~eno, da

generalnega sekretarja (Clerk/tajnik) imenuje plenum in sicer ga izvoli na za~etku prve-

ga zasedanja Riksdaga po opravljenih splo{nih volitvah. Mandat traja do novega imeno-

vanja generalnega sekretarja, ki se opravi po volitvah v Riksdag (na za~etku novega

mandata). Volitve potekajo javno, lahko pa se izvedejo tudi tajno.
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V 1. ~lenu tega poglavja so tudi dolo~ene naloge generalnega sekretarja v zvezi z delom

na seji poslanske zbornice in sicer je generalnemu sekretarju poverjeno, da skrbi za za-

pise sej Riksdaga, da objavlja njegove odlo~itve in pomaga predsedniku pri vodenju

Riksdaga.

Generalni sekretar tudi vodi sekretariat Riksdaga in je tajnik posebne delegacije, ki je

pristojna za voja{ke zadeve (War Delegation). Skrbi tudi za zapise sestankov konferen-

ce predsednika parlamenta (Speaker's Conference).

Nadzor nad delom generalnega sekretarja opravlja Administrativni svet Riksdaga, ki ga

vodi predsednik parlamenta.

3.4 Italija

V ~etrti to~ki 12. ~lena poslovnika italijanske poslanske zbornice je zapisano, da gene-

ralnega sekretarja zbornice na predlog predsednika imenuje vodstvo parlamenta (Bu-

reau), ki ga sestavljajo predsednik parlamenta, {tirje podpredsedniki, trije in osem se-

kretarjev (sekretarji so predstavniki poslanskih skupin).

Generalni sekretar je v poslovniku omenjen {e na treh mestih in sicer v 14. ~lenu, kjer je

dolo~eno, da morajo poslanci v dveh dneh prvega zasedanja po volitvah sporo~iti ge-

neralnemu sekretarju, kateri poslanski skupini pripadajo. Poslovnik nadalje opredeljuje

vlogo generalnega sekretarja {e v VII. poglavju “Zasedanja poslanske zbornice, seje od-

borov in zasedanje parlamenta na skupni seji ”, kjer je v 30. ~lenu dolo~eno, da general-

ni sekretar sklicuje seje odborov. Obvestilo o sklicu mora generalni sekretar poslati vsaj

48 ur pred sestankom.

Najob{irneje pa o generalnem sekretarju govori XIV. poglavje v 67. ~lenu, kjer je do-

lo~eno, da so oddelki in pisarne v administraciji zbornice organizirani s pravili, ki jih v

skladu z 12. ~lenom poslovnika predpi{e vodstvo parlamenta/Burea. Aministracijo

vodi generalni sekretar in je pri tem odgovoren predsedniku parlamenta.

3.5 Nem~ija

Poslovnik v 7.~lenu natan~no dolo~a pristojnosti predsednika Bundestaga v zvezi z

upravljanjem stavb in ostalega premo`enja Bundestaga, pri sklepanju pogodb, kot naj-

vi{jo avtoriteto v razmerju do parlamentarne administracije (npr.sprejemanje in od-

pu{~anje uslu`bencev, disciplinska odgovornost, pla~e), ne omenja pa generalnega se-

kretarja (direktorja). Direktor kot najvi{ji dr`avni uradnik (rang v skladu z zakonom o

javnih uslu`bencih) po pooblastilu predsednika opravlja vrsto na{tetih pristojnosti, ~e-

prav to ni izrecno zapisano v poslovniku.
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3.6 Francija

Poslovnik poslanske zbornice ne omenja generalnega sekretarja in njegovih pristojno-

sti ter statusa.

3.7 Avstrija

Tudi poslovnik avstrijske poslanske zbornice ne omenja generalnega sekretarja in nje-

govih pristojnosti ter statusa.

IV. ZAKLJU^EK

Na podlagi ugotovitev {tudije, pripravljene na pobudo Zdru`enja generalnih sekretar-

jev parlamentov iz dr`av ~lanic Interparlamentarne unije, in na podlagi poslovni{kih

dolo~il nekaterih parlamentov dr`av ~lanic Evropske unije lahko ugotovimo, da je

funkcija generalnega sekretarja v vseh predstavni{kih telesih zelo pomembna, se pa

razlikuje po tem, na kak{en na~in je generalni sekretar imenovan, kak{en je njegov sta-

tus in kako so opredeljena razmerja v odnosu do politi~nega dela parlamenta in v admi-

nistrativni strukturi parlamenta. Generalni sekretar je izvajalec ne - politi~nega dela

upravljalskih funkcij v parlamentu in sicer v ve~ini primerov tako, da predsednik prene-

se del svojih pooblastil na generalnega sekretarja. Med prikazanimi primeri poslov-

ni{kih dolo~il o generalnih sekretarjih je le v omejeni meri mogo~e najti dolo~be, na

podlagi katere bi lahko sklepali, da generalni sekretar razpolaga z izvorno pristojnostjo

za upravljanje administrativnega dela parlamenta.
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PRIMERJALNI PREGLED NEKATERIH POSLOVNI[KIH

DOLO^IL*

I. UVOD

Poslovniki parlamentov (angl. »Rules of Procedure« ali »StandingOrders«) igrajo zelo po-

membno vlogo pri zakonodajnem postopku, saj natan~no dolo~ajo na~in obravnave

predlogov zakonov in drugih aktov oziroma potek dela parlamenta. Njihova vloga je to-

liko izrazitej{a ob upo{tevanju dejstva, da vsebina poslovnika pomembno vpliva na

u~inkovitost parlamentarnega odlo~anja. Glede na naloge, ki jih imajo sodobni parla-

menti in na mno{tvo zadev, o katerih morajo odlo~iti, to zagotovo ni zanemarljiva kate-

gorija. Trendu ve~je u~inkovitosti sledijo tudi v svetu. »Primerjava zakonodajnih po-

stopkov v sodobnih parlamentih poka`e, da so na~ini obravnave predlogov zakonov

zelo specifi~ni, hkrati pa imajo veliko skupnega.« (Zajc, 2000:146)

Razprave o poslovniku so aktualne tudi pri nas. V tokratnem primerjalnem pregledu

smo iskali nekatere podobnosti in razlike v ureditvah zakonodajnih postopkov po po-

slovnikih posameznih dr`av. Omejili smo se na naslednja vpra{anja:

• {tevilo poslancev v parlamentu,

• {tevilo poslancev v najmanj{i poslanski skupini (pogoji za oblikovanje poslanske

skupine),

• vlaganje amandmajev v zadnji fazi obravnave predloga zakona,

• ~asovna omejitev razprav,

• ureditev replike (mo`nost replike na repliko).

Primerjalni pregled temelji predvsem na poslovni{kih dolo~ilih izbranih dr`av:

Nem~ija, Italija, Francija, Velika Britanija, Hrva{ka in [vedska ter podatkov iz spletnih

strani parlamentov navedenih dr`av. Pri dvodomnih parlamentih smo obravnavali le

»poslanske zbornice«.
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II. PRIMERJALNI PREGLED

2.1 Nem~ija

Nem{ki parlament je dvodomen, sestavljata ga »Bundesrat« in »Bundestag«.

V nem{kem »Bundestagu« imajo najmanj 656 poslancev. V teko~emmandatnem obdob-

ju (1998-2000) je 669 poslancev.

Po zadnjih parlamentarnih volitvah 1998 so bile oblikovane naslednje poslanske skupi-

ne (»Parliamentary Group«): SPD (»Social Democratic Party«), CDU/CSU (»Conservative

Christian Democratic Union and the Christian Social Union«), »Alliance 90/The Greens«,

FDP (»Free Democratic Party«) in PDS (»Party of Democratic Socialism«).

V skladu s poslovnikom »Bundestaga« se poslanska skupina oblikuje, ~e zajema vsaj pet

odstotkov poslancev t.j. najmanj 34 poslancev. ^lani poslanske skupine morajo pripa-

dati isti stranki oziroma stranki, ki ima podobne politi~ne cilje.

Predlog amandmaja k zakonu v tretji obravnavi lahko poda poslanska skupina ali pet

odstotkov poslancev, skupaj s kratko obrazlo`itvijo. Amandmaji se lahko nana{ajo le na

~lene, ki so bili amandmirani v drugem branju. Pri tem moramo upo{tevati, da do tretje

obravnave pride le, ~e so bili v drugem branju sprejeti amandmaji.

V skladu s poslovnikom nem{kega »Bundestaga« na~in in trajanje razprave za posa-

mezne zadeve (to~ke dnevnega reda) dolo~i »Bundestag« na predlog Sveta stare{in

(»Council of Elders«). V kolikor ne pride do dogovora, je pravica do razprave omejena za

vsakega govornika na 15 minut. Na zahtevo poslanske skupine ima lahko en ~lan po-

slanske skupine pravico razpravljati 45 minut. Predsednik parlamenta lahko podalj{a

trajanje razprave. V skladu s poslovnikom imajo ~lani Zvezne vlade in »Bundesrata«

neomejeno pravico do razprave.

O trajanju razprave za posamezno to~ko na dnevnem redu se sporazumejo poslanske

skupine znotraj Sveta stare{in (»Council of Elders«). Trajanje razprav se po ute~eni for-

muli porazdeli med posamezne parlamentarne skupine glede na razmerje mo~i, ki jo

imajo v parlamentu.

V tem mandatnem obdobju imajo za razpravo na voljo 68 minut, od tega: vladajo~e

(koalicijske) poslanske skupine, SPD, Alliance 90/The Greens 35 minut, CDU/CSU 21

minut, FDP 7 minut, PDS 5 minut. V tem okviru se poslanske skupine same odlo~ijo,

kdo bo govoril in koliko ~asa.

Po letu 1990 so v razpravo uvedli t.i. »brief intervention«, da bi spodbudili izmenjavo

mnenj in stali{~, zagotovili mo`nost pripomb, vpra{anj in komentarjev. Tak{en »poseg«

v razpravo lahko traja tri minute.
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Poslanci lahko ugovarjajo, zavrnejo kakr{nekoli ocene, kritike in pripombe, ki so bile v

razpravi izre~ene njim osebno. Obi~ajno je ta mo`nost zagotovljena po koncu razprave,

za~asni prekinitvi ali odlo`itvi razprave. Kljub temu lahko predsednik da prednost

tak{nemu razpravljavcu tudi tekom razprave.

2.2 Italija

Italijanski parlament je dvodomen. Sestavljata ga Senat in Poslanska zbornica (»La Ca-

mera dei Deputati«).

Poslanska zbornica v italijanskem parlamentu {teje 630 poslancev.

Poslanska skupina ima najmanj 20 poslancev. Poslanci, ki ne pripadajo nobeni skupi-

ni se lahko vklju~ijo v t.i me{ano skupino (»Mixed Group«). Tej skupini obi~ajno pripa-

dajo tisti, ki se ne `elijo vklju~iti v eno izmed obstoje~ih poslanskih skupin in tisti, ki ne

izpolnjujejo {tevil~nega pogoja za oblikovanje samostojne poslanske skupine.

Redni zakonodajni postopek (»ordinary procedure«) zajema dve fazi:

• obravnava zakonskega predloga oziroma razprava v enem izmed stalnih delovnih te-

les – v mati~nem odboru: tu se opravi predhodna razprava in pripravi poro~ilo za raz-

pravo v Poslanski zbornici. Vsak poslanec lahko predlaga amandmaje in dopolnitve k

predlogu zakona in ima tudi pravico do obrazlo`itve na odboru.

• razprava in odlo~anje v zbornici. Ta faza zajema splo{no razpravo in posebno razpra-

vo – razprava po ~lenih zakona. V tej razpravi se odlo~a tudi o vseh vlo`enih

amandmajih.

Praviloma se dopolnilne predloge in amandmaje predlo`i in obravnava v odboru.

Novi predlogi in amandmaji, in tisti, ki so bili na odboru zavrnjeni pa se lahko predlaga-

jo tudi v poslanski zbornici do za~etka razprave. Odbori in vlada lahko predlagajo

amandmaje in dopolnilne ~lene do za~etka glasovanja, vendar le na `e amandmirane

vsebine.

V dolo~enih primerih (npr. na predlog 30-ih poslancev) pa se lahko na te amandmaje in

predloge vlo`ijo amandmaji in dopolnitve tudi med zasedanjem.

V primeru, da je Senat predlagal nekatere amandmaje, potem ko je zakonski predlog

Poslanska zbornica `e odobrila, pride do t.i procesa izmenjave (»shuttling between

Chamber and Senate«), kjer Poslanska zbornica ponovno prou~i amandmirano vsebi-

no. Proces izmenjave traja, dokler oba doma parlamenta popolnoma ne sogla{ata z vse-

bino. Italija je namre~ primer popolne dvodomnosti (»perfect bicameralism«).

Poslanci, ki `elijo razpravljati, se prijavijo predsedujo~emu najkasneje do dneva, ko

se pri~ne razprava. ^e ni druga~e dolo~eno, lahko razprava traja do 30 minut. Ta ~as se
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lahko podvoji v primeru razprave o zaupnici (»Motions of confidence«) in nezaupnici

(»no cofidence«). Splo{na razprava, ki se nana{a na ustavne predloge, predloge zako-

nov, ki so jih vlo`ili poslanci (»delegated legislation bills«), predloge zakonov o volitvah

in ratifikacije mednarodnih pogodb, je omejena na 45minut. V poslovniku so predvide-

ne {e nekatere omejitve razprave za posamezne primere.

2.3 Francija

Francija ima dvodomni parlament in sicer ga sestavljata: Narodna skup{~ina (»National

Assembly«) in Senat.

V Narodni skup{~ini francoskega parlamenta je 577 poslancev..

Najmanj{a poslanska skupina ima 20 ~lanov. Poslanske skupine se oblikujejo v skla-

du s politi~nimi afinitetami. Za poslance, ki ne pripadajo nobeni poslanski skupini (po-

gosto imenovani »non inscrits«), veljajo v poslovniku posebna dolo~ila glede ~lanstva v

odborih in glede trajanja razprave v Narodni skup{~ini.

Oblikovane so naslednje poslanske skupine:

»Groupe socialiste« 244 poslancev

»Groupe Rassemblement Pour la République» 133

»Groupe Union Pour la Démocratie Francaise-Alliance« 63

»Groupe Démocratie Libérale et Indépendants« 41

»Groupe Communiste« 33

»Groupe Radical, Citoyen et Vert« 30

»Groupe Députés nÿappartenant a' aucun Groupe« 4 poslanci

Redni zakonodajni postopek v Narodni skup{~ini zajema dve branji. Predlog zakona

se dodeli delovnemu telesu, v okviru katerega se oblikuje poro~ilo ter vlagajo amand-

maji. Sledi splo{na in posebna razprava v Narodni skup{~ini. Tudi tu je mogo~e vlagati

amandmaje, poslanci francoskega parlamenta in ~lani vlade namre~ lahko predlagajo

amandmaje v katerikoli fazi obravnave. Ko pride osnutek zakona iz Narodne skup{~ine

v Senat, lahko tudi Senat predlo`i nove amandmaje. V tem primeru pride do t.i procesa

izmenjave (»shuttle process«). Oba domova morata dose~i soglasje glede vsebine zako-

na. Osnutki zakonov morajo biti namre~ sprejeti v obeh domovih francoskega

parlamenta.

Trajanje splo{ne razprave se lahko dolo~i na predsedni{ki konferenci (»Chairman's

Conference«) pred zasedanjem parlamenta ali pa na zasedanjih na podlagi dnevnega

reda. ^as za splo{no razpravo dolo~i predsedujo~i (predsednik) in sicer proporcional-

no, glede na {tevilo ~lanov. Vsaka poslanska skupina naj bi imela 30 minut ~asa. ^e ~as
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ostane, se razdeli znotraj skupine naslednjima dvema govorcema. Oba govorca imata

na razpolago vsaj 5 minut, da izrazita svoje mnenje.

Kadar se skupno trajanje zasedanja dolo~i na podlagi dnevnega reda, predsednik parla-

menta dolo~i skupinam ~as tako, da vsaki skupini zagotovi enako minimalno koli~ino

~asa, ki bo ustrezala celotnemu trajanju razprave.

Poslanci, ki `elijo govoriti, morajo to sporo~iti predsedniku parlamenta, ki dolo~i vrstni

red, po katerem bodo poslanci poklicani. Kadar so razprave omejene s pravili, lahko

predsednik pooblasti enega govorca v skupini, da razlo`i glasovanje. V tem primeru

ima poslanec na voljo pet minut.

Predsednik parlamenta se lahko odlo~i, da poslanec pred~asno zaklju~i svoj govor, lah-

ko pa mu govor podalj{a, ~e je to v interesu razprave.

V vseh ~asovno omejenih razpravah poslanci v nobenem primeru ne smejo govoriti

dlje, kot je bilo namenjeno njihovi poslanski skupini. Ko poslanska skupina porabi od-

merjen ~as, ne more razpravljati nih~e ve~ iz njihove skupine.

V primeru, da je ~asovna omejitev prestroga, lahko parlament na predlog predsednika

parlamenta brez razprave odlo~i o podalj{anju.

^e splo{no razpravo zaklju~i poslanec, bo mo`nost govora dana samo {e eni osebi, po-

navadi nekomu, ki nasprotuje predlogu in se nahaja najvi{je glede na vrstni red. Ta ose-

ba bo imela na razpolago le pet minut, da izrazi svoje mnenje.

2.4 Velika Britanija

Dvodomni parlament Zdru`enega kraljestva sestavlja Zgornji dom (»House of Lords«) in

Spodnji dom (»House of Commons«).

Spodnji dom (»House of Commons«) ima 659 poslanskih sede`ev. [tevilo sede`ev je do-

lo~eno na osnovi {tevila okrajev Zdru`enega kraljestva.

Poslanci parlamenta se dolo~ijo na podlagi sistema relativne ve~ine. Parlament se-

stavljajo poslanci dveh strank, ki na volitvah dose`eta najve~ glasov.1

Posebnost angle{kega zakonodajnega postopka je, da mora biti predlog zakona naj-

prej odobren na skupnem zasedanju, {ele potem ga obravnava delovno telo. V prvi

obravnavi se zakon le »uvede«, v drugi pa poteka najprej splo{na razprava, nato gre

predlog s priporo~ili v ustrezno delovno telo, kjer se oblikuje amandmaje in pripravi

poro~ilo. Sledi obravnava na skupnem zasedanju, kjer je tudi mogo~e vlagati amand-
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maje. V tretjem branju pa vlaganje amandmajev ni mogo~e. Tretja faza je obi~ajno zelo

kratka in formalne narave. Po tretjem branju je predlog zakona poslan v Zgornji dom.

Lahko pride do amandmiranja, vendar se morata Spodnji in Zgornji dom popolnoma

uskladiti oziroma strinjati glede vsebine zakona.

Razprave v parlamentu ~asovno omeji predsednik parlamenta (»Speaker«). Poslanec

lahko govori najve~ 10 minut (»ten minute rule«), po tem ~asu lahko predsedujo~i na-

prosi poslanca, naj razpravo zaklju~i. Na splo{no naj poslanec ne bi govoril ve~ kot dva-

krat o isti zadevi oziroma predlogu.

2.5 Hrva{ka

Hrva{ki parlament – Sabor je enodomen. Na podlagi ustavnih sprememb je bil marca

2001 »@upanijski dom« ukinjen.2

Hrva{ki Sabor sestavlja najmanj sto in najve~ 160 poslancev. Trenutno {teje 151

poslancev.

Poslansko skupino (»Klub zastupnika«) lahko oblikuje:

• stranka, ki ima najmanj tri ~lane,

• dve ali ve~ politi~nih strank, ki imajo skupaj najmanj tri poslance,

• najmanj trije neodvisni poslanci,

• poslanci narodnih manj{in.

Tretje branje zakona je poseben postopek pri sprejemanju zakonov v Saboru. Do tret-

je obravnave pride, ~e tako odlo~i »Zastupni~ki dom« ali ~e to zahteva predlagatelj zako-

na in sicer, ~e je na kon~ni tekst predloga zakona bilo vlo`enih ve~ amandmajev in ~e so

le-ti tak{ne narave, da bistveno posegajo v vsebino zakona. Tretja obravnava se izvede

po poslovni{kih pravilih za drugo obravnavo.

Amandmaji se vlagajo pisno z obrazlo`itvijo in sicer lahko amandma vlo`i vsak posla-

nec, delovno telo, poslanska skupina in vlada in to le na ~lene, ki so bili amandmirani `e

v prej{nji fazi obravnave. Odstopanje od tega pravila je mogo~e le, ~e gre za uskladitev

z Ustavo Republike Hrva{ke ali za dokumente povezane z mednarodnimi integracijami

oziroma odlo~be Ustavnega sodi{~a.
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Poslanci se morajo prijaviti k razpravi najkasneje eno uro pred razpravo. Nih~e nima

pravice razpravljati, dokler ne zaprosi za besedo predsednika in dokler mu jo le ta ne

odobri. Predsedujo~i daje besedo poslancem po vrstnem redu tako, kot so se prijavili.

^e `eli kdo spregovoriti o poslovniku, ima na voljo enominuto in sicer takoj, ko zaprosi

za besedo.

V razpravi lahko poslanec praviloma govori najve~ deset minut, predstavniki klubov pa

15 minut. Poslanci lahko odlo~ijo, da posamezen predstavnik poslanske skupine oziro-

ma poslanec lahko govori dlje, ~e gre za zelo pomembno tematiko. V primeru, da po-

slanca, ki se je prijavil za razpravo, ni v dvorani, ko ga predsedujo~i pozove k razpravi,

le-ta izgubi pravico do razprave o tej to~ki dnevnega reda. Ko vsi poslanci zaklju~ijo

razpravo, lahko predstavniki poslanskih skupin ponovno zaprosijo za besedo. V tem

primeru je njihov ~as razprave omejen na pet minut.

Replika je omejena na ~as dve minuti in ravno tako odgovor na repliko.

2.6 [vedska

[vedski parlament – »Riksdag« je enodomen.

V {vedskem »Riksdagu« je 349 poslancev. Poslanski sede`i so razdeljeni takole:

• »The Social Democratic Party« 131 sede`ev

• »The Moderate Party« 82

• »The Left Party« 43

• »The Christian Democrats« 42

• »The Centre Party« 18

• »The Liberal Party« 17

• »The Green Party« 16 sede`ev

V parlamentu je sedem politi~nih strank. Poslanci, ki pripadajo isti stranki oblikujejo

poslansko skupino. Delo v poslanskih skupinah poteka v skladu s pravili posamezne

stranke in prakso, vendar je med razli~nimi strankami veliko organizacijskih in postop-

kovnih podobnosti.

Zakonodajni postopek je dvofazen. V prvem branju je predlog zakona le najavljen, po

preteku 15 dni ga po{ljejo pristojnemu delovnemu telesu. V teh 15-ih dnevih lahko po-

slanci vlagajo svoje predloge oziroma amandmaje k predlogu zakona. Drugo branje se

opravi na podlagi poro~ila delovnega telesa.

Poslanec, ki `eli sodelovati v razpravi, se prijavi k besedi dan prej in sicer v »Secreta-

riat of the Chamber« (v nadaljevanju sekretariat). Ob prijavi pove, koliko ~asa bo predvi-

doma trajala njegova razprava. Poslanec, ki nastopa ni prijavil, lahko razpravlja le 6 mi-
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nut, razen ~e predsednik meni, da je podalj{anje nastopa utemeljeno. Nadaljnji posegi v

razpravo so omejeni na dve minuti.

Sekretariat oblikuje seznam govornikov - razpravljavcev in ga razdeli zbornici, preden

se za~ne razprava. Seznam sodelujo~ih v razpravi je na voljo tudi v ra~unalni{ki bazi

Riksdaga in na glavnem vhodu v Riksdag. Razpravo obi~ajno za~ne predstavnik

opozicije.

Na posebnih - dogovorjenih razpravah, ki niso v povezavi z drugimi zadevami, traja raz-

prava 15 minut. Ministri ali posebej imenovani zastopniki poslanskih skupin lahko raz-

pravljajo trideset minut.

Predsednik parlamenta lahko poslancu da besedo ne glede na seznam govornikov, za-

radi spodbijanja ali replike na nastop drugega govornika. Replika traja najve~ dveminu-

ti, predsednik jo lahko iz posebnih razlogov podalj{a na {tiri minute. Vsak govornik ima

pravico do dveh replik v okviru nastopa na isto temo.

III. ZAKLJU^EK

Na podlagi primerjalnega pregleda je mogo~e strniti nekatere posebnosti zakonodajne-

ga postopka in organiziranosti parlamenta, ki veljajo v posameznih dr`avah.

Na razlike naletimo `e pri samem {tevilu poslancev. V nekaterih parlamentih je {tevi-

lo poslancev fiksno dolo~eno, v nekaterih pa variira od volitev do volitev v okviru us-

tavnih oziroma zakonskih dolo~il.

Pogoji za oblikovanje poslanskih skupin so tudi razli~ni, v poslovniku angle{kega

Spodnjega doma pa dolo~il o poslanskih skupinah prakti~no ni. V ostalih navedenih

dr`avah (z izjemo Hrva{ke) oblikovanje zelo majhnih poslanskih skupin ni mogo~e.

Tretje faze obravnave zakona so obi~ajno le formalnega zna~aja. Glavni del zakono-

dajnega postopka se opravi v pristojnih delovnih telesih (zlasti na [vedskem), sicer pa v

drugi fazi obravnave zakona, znotraj katere je tudi najbolj izrazita mo`nost

amandmiranja.

Z vidika racionalizacije in u~inkovitosti zakonodajnega postopka je v poslovni{kih

dolo~ilih obi~ajno dolo~ena ~asovna omejitev razprave. Redkeje pa naletimo na po-

slovni{ke dolo~be o repliki (izjemi sta npr. [vedska, Nem~ija), iz ~esar je mogo~e skle-

pati, da so v poslovnikih sicer zajeta temeljna dolo~ila, po katerih parlamenti delajo,

vendar je mogo~e, da so v uporabi tudi nekatera »nepisana« pravila, ki so se uveljavila na

podlagi dolgotrajnega parlamentarnega dela – prakse.
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POSTOPEK SPREJEMANJA AMANDMAJEV*

I. UVOD

Zakonodajna funkcija v osnovi izhaja iz ideje o predstavni{tvu kot temelju demokra-

ti~ne ureditve. Parlament kot voljeno telo je osrednja institucija tak{nega predstavni{tva

in ima nalogo uresni~evati ljudsko voljo in jo uzakonjati v pravilih (zakonih). Uresni~e-

vanje zakonodajne funkcije ni bilo nikoli enostavno (organiziranje zakonodajnega

dela, priprava sej, usklajevanje, u~inkovitost zakonodajne dejavnosti) in z vklju~eva-

njem v Evropsko unijo postaja {e bolj kompleksno (uvajanje na~ela subsidiarnosti, nov

pomen nacionalnih zakonodajnih teles v procesu delitve mo~i med EU in dr`avami

~lanicami).

Pri pripravi dolo~il novega poslovnika Dr`avnega zbora Republike Slovenije se je po-

gosto postavljalo vpra{anje u~inkovitosti in racionalnosti ureditve veljavnega postopka

sprejemanja amandmajev v drugi in deloma v tretji obravnavi predloga zakona, ko po-

slanci glasujejo o vsakem amandmaju in ~lenu posebej. Tak na~in terja veliko ~asa in

ogromno glasovanj. V nekaterih parlamentih so v svojih poslovnikih tovrstne zagate

re{ili tako, da se o amandmajih in o ~lenih glasuje samo, ~e to izrecno zahteva dolo~eno

{tevilo poslancev, sicer pa se glasuje o amandmajih s tem, da se glasuje o poro~ilu ma-

ti~nega delovnega telesa in potrdi njegove odlo~itve.

V nalogi smo na podlagi besedil poslovnikov in s pomo~jo odgovorov koresponden-

tov nacionalnih parlamentov pripravili pregled, kako poteka glasovanje o amandmajih

v danskem, {vedskem, nizozemskem in {panskem parlamentu. Prikazano je tudi, kdaj

in na kak{en na~in lahko o potrebi po glasovanju o amandmaju odlo~i predsedujo~i

plenarne seje, kako iz razprave zazna, da ni nasprotovanja amandmaju in ali lahko od-

lo~i in kdaj, da o nekem amandmaju ne bo ne razprave ne glasovanja.

95

* Tatjana Kra{ovec, pripravljena: 26.6.2001; objavljena: 27.6.2001

95



II. POSTOPEK SPREJEMANJA AMANDMAJEV

2.1 Danska

Poslovnik danskega Folketinga ureja problematiko predlaganja in sprejemanja amand-

majev v IV. poglavju “Zakoni” (12. ~len, 13. ~len), VII. poglavju “Amandmaji in amand-

maji na amandmaje”, XII. poglavju “Glasovanje”.

Amandmaje lahko v drugem branju predlagajo ~lani odbora, poslanci in paminister, v

katerega pristojnost sodi problematika, ki se ureja s predlogom zakona. Glasovanje o

predlogih (amandmajev in ~lenov) se opravi po zaklju~ku razprave, razen ~e glasova-

nja ni potrebno izvesti upo{tevaje dolo~ilo 35.~lena poslovnika. Prvi odstavek 35. ~lena

namre~ dolo~a, da lahko predsednik odlo~i, v kolikor ima za to utemeljen razlog, da

glasovanje ni potrebno, ker je evidentna opredelitev poslancev “za” ali “proti”dolo~e-

nim predlogom. Predsednik parlamenta pa ne more odlo~iti, da se glasovanje ne opra-

vi, ko gre za odlo~itev/glasovanje o zakonu v celoti, ali za glasovanje o kak{nem dru-

ga~nem in ne direktno na ~lene vezanem predlogu, in ~e najmanj 17 poslancev zahteva,

da se glasovanje izvede. (obi~ajno z uporabo glasovalne naprave - drugi odstavek 35.

~lena).

Iz pojasnila slu`b danskega parlamenta o prakti~ni uporabi teh poslovni{kih dolo~il je

jasno razbrati, da se glasovanje o formalnih predlogih - npr. o zakonih, o predlogu za

glasovanje o nezaupnici, o amandmajih, vedno opravi. Predsednik ne odlo~a o tem,

kdaj je glasovanje potrebno in kdaj ni treba glasovati.

Ko gre za obravnavanje in sprejemanje amandmajev, pa obstaja verjetnost, da do glaso-

vanja o amandmajih, ki jih je mati~no delovno telo podprlo ter imajo podporo tudi v os-

talih odborih, na plenumu ne pride. Predsednik/predsedujo~i vseeno povpra{a ple-

num, ~e kdo ho~e glasovati in razglasi, da bo v nasprotnemmenil, da je amandma spre-

jet brez glasovanja. Obi~ajno o tovrstnih amandmajih ni zahtev po glasovanju. Dru-

ga~na pa je situacija z amandmaji, ki jih je v delovnih telesih podprla le manj{ina. O teh

amandmajih se obvezno glasuje.

Praviloma pa se formalno glasovanje ne opravlja za zadeve, ki jih ozna~ujejo kot “notra-

nje parlamentarne zadeve”: o dodelitvi predloga zakona dolo~enemu odboru, imeno-

vanju ~lanov odborov, dovoljenju za odsotnost posameznih poslancev itd.1
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2.2 Nizozemska

Poslovnik nizozemskega spodnjega doma (Tweede Kamer)2 dolo~a postopek vlaganja,

obravnave in sprejemanja amandmajev v okviru poglavja IX., ki ureja zakonodajni po-

stopek (~leni od 90 do 130) in to zlasti v ~lenih od 96. do 104. ~lena.

Amandma lahko vlo`i vsak poslanec hkrati s kratko obrazlo`itvijo (96. ~len). Amand-

ma, katerega vsebina je v nasprotju z vsebino zakona, ni dopusten. Prav tako amandma

ni dopusten, ~e ni nobene direktne zveze med vsebino amandmaja in vsebino predloga

zakona (97. ~len). Dokler plenum ne odlo~i o tem, da je amandma iz prej na{tetih razlo-

gov nedopusten, se smatra, da je dopusten. Predlog za odlo~itev plenuma o tem, ali je

amandma dopusten ali ne-dopusten, lahko poda predsednik parlamenta (Speaker) ali

eden ali ve~ poslancev. Plenum odlo~i o tem z glasovanjem.

Vsebino amandmaja lahko spreminja prvopodpisani na amandmaju, a le, dokler ga ple-

num ne izglasuje. Po tem je to mogo~e le, ~e to dovoli plenum (98.~len).

Enaka pravila kot za amandmaje, veljajo tudi za amandmaje na amandmaje (99.~len).

Speaker (na plenarni seji) razglasi, da je amandma sprejet:

• ~e minister, v katerega pristojnost sodi vsebina predloga zakona, poda izjavo o tem,

da sogla{a z amandmajem,

• ~e se je Speaker prepri~al, da nih~e od prisotnih ne nasprotuje amandmaju

(prvi in drugi odstavek 100. ~lena).

Amandma, za katerega Speaker na opisani na~in ugotovi, da je sprejet (ker mu nih~e ne

nasprotuje), je v nadaljnji razpravi sestavni del predloga zakona.

Na tak na~in pa ni mogo~e sprejemati amandmajev v obi~ajnem postopku obravnave

amandmajev, ki je v angle{ki verziji poslovnika nizozemske poslanske zbornice oz-

na~en kot “zakonodajno posvetovanje”, za katerega je zna~ilna obravnava po ~lenih in

amandmajih k ~lenom in ob tem za ugotavljanje, katere re{itve imajo ve~insko podporo

v poslanski zbornici z glasovanjem (tretji odstavek 100.~lena).3

Postopek “zakonodajnega posvetovanja” se opravi, ~e tako sklene plenum (poteka

vedno, ko ni soglasja o predlaganih amandmajih). Ta v skladu s 101. ~lenom poslovnika

sklene, da bo opravil razpravo po ~lenih in amandmajih k ~lenom. Glasovanje se kasne-
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zaslediti v praksi.
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je praviloma opravi po sklopih/poglavjih, lahko pa tudi o posameznih amandmajih in o

~lenih. Sama izvedba postopka je odvisna od stopnje soglasja v parlamentu oziroma od

podpore, ki jo imajo posamezne re{itve. Na koncu je {e glasovanje o predlogu zakona v

celoti, ki je lahko na isti seji, lahko pa se opravi na naslednji seji, v kolikor so bile med

obravnavo sprejete ve~je spremembe predloga zakona. V tem takoimenovanem “dru-

gem branju” lahko tiste spremembe, ki kot nujne izhajajo iz sprejetih dopolnitev iz

obravnave in glasovanja o zakonu v prvem delu, predlaga vlada ali pristojno delovno

telo. O njih mora plenum glasovati nemudoma, ker se sicer lahko ponovno odpre raz-

prava v plenumu (105. ~len). Pravico do nomotehni~nih popravkov predloga zakona,

ki jih je treba opraviti zaradi sprejetih dopolnil, ima Speaker (mi{ljeni so predvsem po-

pravki o{tevil~enja ~lenov, sklicevanja) - 106. ~len, vendar lahko plenum tudi te po-

pravke odpravi.

2.3 [vedska

Obravnava predlogov zakonov in predlogov sprememb k tem zakonom je v poslovni-

ku Riksdaga urejena v V. poglavju “Odlo~anje o zadevah” (Approval of Business v an-

gle{ki verziji).4

Preden o dolo~enem predlogu zakona razpravlja plenum, poteka obravnava v enem

od 16 odborov Riksdaga, ki v svojem poro~ilu pripravi predlog odlo~itev, ki naj bi jih

sprejel plenum. Odlo~itev o tem, ali bo plenum odlo~al samo o predlogih iz poro~ila

odbora, je odvisna od samega predlaganega zakona (od kompleksnosti vsebine, nas-

protujo~ih interesih, ki jih zakon ureja ipd.). Poro~ilo odbora obi~ajno vsebuje predlo-

ge amandmajev, pa tudi opredelitve do vlo`enih amandmajev.5

V kolikor o poro~ilu odbora ni razprave (sekretariat Riksdaga dan pred razpravo spreje-

ma prijave za razpravo na plenumu in sestavi listo razpravljalcev), potem predsednik

Riksdaga plenumu postavi vpra{anje, ~e je poro~ilo odbora sprejeto. ^e temu nih~e ne

nasprotuje, predsednik razglasi, da je poro~ilo, skupaj s predlogi odbora, sprejeto (tudi

vklju~eni amandmaji, ~leni itd.).

O zadevah, o katerih stranke ne sogla{ajo, pa poteka glasovanje. Glasovanje pa se opra-

vi le na zahtevo poslancev. Praviloma se o poro~ilu odbora glasuje v ve~ delih in to o ti-

stih delih, za katere se je `e na odboru izkazalo, da poslanske skupine niso soglasne. V
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{vedskega parlamenta, e-mail sporo~ilo z dne, 5.junij 2001;
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odborih se opravi takoimenovano “pripravljalno glasovanje”, ki izlo~i iz nadaljnje

obravnave tiste predloge, ki imajo manj podpore tako v odboru kot tudi predvidoma v

plenumu (odbori so dejanska preslikava plenuma v malem, ~lani se sej odborov ude-

le`ujejo in v temeljiti razpravi v odboru se pripravijo odlo~itve, ki so kasneje potrjene v

plenumu).6

Glasuje pa se ne vedno o vseh zadevah, o katerih ni soglasja, temve~ le o tistih, za katere

se zahteva glasovanje. Poslanske skupine se lahko dogovorijo, da bo glasovanje pote-

kalo le o enem delu vpra{anja, za katerega ni soglasja. Izzid glasovanja je referencen

tudi za {e preostale dele, ki niso usklajeni. Glasuje se tako, da poslanci vstanejo s se-

de`ev, ko jih predsednik pozove, da se opredelijo najprej “za” in nato “proti”.

Vloga predsednika pri glasovanju je predvsem v tem, da ugotavlja rezultate. Njegova

ugotovitev se {teje kot odlo~itev plenuma.

Rezultati glasovanja so dejansko vedno zelo nedvoumni (zelo redko se zgodi, da ni mo-

go~e razbrati {tevila glasov “za” in “proti”) in {tetje glasov ni potrebno. Poslanci pa lah-

ko zahtevajo, da se {tetje vseeno opravi (z glasovalno napravo). Izvede pa se tudi v pri-

merih nejasnega oziroma tesnega izzida.

2.4 [panija

Potek zakonodajnega postopka v spodnjem domu {panskega parlamenta ureja V.po-

glavje v poslovniku z naslovom “Zakonodajni postopek”7. V 117.~lenu do vklju~no 119.

~lena je definiran tisti del postopka, ki poteka v plenumu.

V 118. ~lenu je dolo~eno, da predsednik kongresa, potem ko se posvetuje z vodji po-

slanskih skupin, dolo~i, kako bo potekalo delo v plenumu: ali bo razprava o posamezni

zadevi potekala po ~lenih, po poglavjih, po amandmajih. Podlaga za tak{no ali dru-

ga~no odlo~itev je kompleksnost vsebine predloga zakona in politi~na ob~utljivost ter

zahteva po transparentnosti mnenj razli~nih skupin in hkrati omogo~anje soo~enja raz-

li~nih mnenj v odprti razpravi. Razlogi za izbiro razli~nih pristopov je v tem, da je `e iz

izbire na~ina obravnave in glasovanja po ve~jih ali manj{ih delih (poglavjih, ~lenih) za-
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Decision making in the Chamber, Factsheet No. 4 and 5; November 1998, January 2000, tiskano gradivo {ved-
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7 Reglamento del Congreso, Titulo V “Del procedimento legislativo”,

http://www.congreso.es/funciones/reglamento/tit5_cap2_sec1.htm; z dne, 25.5.2001
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konskega predloga mogo~e jasno razbrati, katere poslanske skupine podpirajo posa-

mezne re{itve in katere so proti ter s tem tudi predvideti rezultat morebitnega

glasovanja.

^e je podpora posameznim delom nesporna, se o njih glasuje naenkrat - z enim glaso-

vanjem. V kolikor pa se vnaprej ugotovi, da so predlagane re{itve v posameznih ~lenih

ali poglavjih in amandmajih sporne/nimajo soglasja, potem se opravi glasovanje tako o

amandmajih, o posameznem ~lenu, skupini ~lenov itd.8

Kongres praviloma razpravlja in glasuje o poro~ilu pristojnega delovnega telesa, v ka-

terem so prikazana razli~na mnenja in predlogi. V nekaterih, posami~nih, primerih lah-

ko odlo~i kar samo delovno telo. Prevladujo~e pravilo pa je, da se zakonski predlogi

obravnavajo in sprejemajo v plenumu po postopku, ki je opisan v prej{njem odstavku.

V plenumu se sprejemajo tudi redakcijski amandmaji in pa glasuje o amandmajih, ki

povzemajo razli~ne amandmaje na posamezni ~len (neke vrste zbirni amandmaji).

Vlada nima pravice vlagati amandmajev, to lahko stori le preko poslanskih skupin, ki

predstavljajo vladne stranke.

Glasovanje o predlogu zakona, o delih predloga, o ~lenih in amandmajih k ~lenom po-

teka v skladu z dogovorom med vodji poslanskih skupin in predsednikom parlamenta.

Predsednik parlamenta pri konkretnem vodenju sej sledi dogovoru z vodji poslanskih

skupin, ~eprav je v njegovi pristojnosti, da na~in dela in potek dolo~i sam. Predvideva

pa se, da bo upo{teval dogovor in le zelo izjemoma se zgodi, da pri konkretni zadevi

odstopi od dogovora.

Dogovor o poteku razprave in odlo~anja vklju~uje tudi dogovor o dol`ini ~asa, name-

njenega za razpravo (razdelitev ~asa po poslanskih skupinah)9.
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PREISKOVALNE KOMISIJE V TRANZICIJSKIH

DR@AVAH*

I. UVOD

V Raziskovalnem sektorju smo `e ve~krat obravnavali parlamentarne preiskovalne ko-

misije. V tem okviru so bile izdelane naslednje naloge:

• Preiskovalne komisije v dr`avah Evropske unije s poudarkom na nem{ki ureditvi1

• Preiskovalne komisije in obve{~anje javnosti2

• Parlamentarne preiskovalne komisije3

V navedenih nalogah so prikazane predvsem ureditve parlamentarnih preiskovalnih

komisij v dr`avah ~lanicah Evropske unije. Tokrat v skladu z `eljo naro~nika kratko

povzemamo ureditev parlamentarnih preiskovalnih komisij v treh tranzicijskih dr`a-

vah: ^e{ka, Mad`arska in Poljska. V skladu z razpolo`ljivo literaturo naloga temelji na

ustavni ureditvi in poslovni{kih dolo~bah parlamentov posamezne dr`ave.

II. PREISKOVALNE KOMISIJE V TRANZICIJSKIH DR@AVAH

2.1 ^e{ka republika

Ustava republike ^e{ke »Constitution of the Czech Republic« (december 1992) v 30. ~le-

nu dolo~a, da poslanska zbornica lahko ustanovi preiskovalno komisijo z namenom

preiskovanja zadev, ki so v javnem interesu na zahtevo najmanj petine poslancev. Po-

stopek dela komisije ureja zakon.
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* Mag. Katarina @agar, pripravljena: 31.3.2001; objavljena: 5.4.2001

1 Kralj K. objavljeno 16.2.1999 v ra~unalni{ki bazi »Raziskovalne naloge«, okolje Lotus Notes, 16.2.99 in v Zbor-

niku raziskovalnega sektorja 1998/99

2 [inkovec J. in K. @agar, objavljeno 27.12.1999 v bazi dr`avnega zbora »Raziskovalne naloge«, okolje Lotus

Notes in v Zborniku raziskovalnega sektorja 1999/2000

3 @agar K., objavljeno 27.1.2000 v ra~unalni{ki bazi »Raziskovalne naloge«, okolje Lotus Notes
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Delo preiskovalnih komisij »Investigative Commissions« je opredeljeno tudi v 48. in

49. ~lenu poslovnika ~e{kega parlamenta: »Act on Rules of Procedure of the Chamber of

Deputies.« Po teh dolo~bah se lahko parlamentarna preiskovalna komisija ustanovi na

predlog najmanj petine poslancev za preiskovanje zadev v javnem interesu. Predsednik

in ~lani komisije so izvoljeni poslanci, ne morejo pa to biti poslanci, ki so ~lani vlade. V

predlogu za ustanovitev komisije mora biti natan~no opredeljen predmet preiskave in

termin, do katerega naj bi komisija zaklju~ila z delom oziroma predlo`ila ugotovitve

skupaj s predlogi poslanski zbornici. Za razjasnitev pomembnih zadev lahko komisija

preskrbi potrebne informacije, zahteva ustrezne razlage, zasli{uje pri~e v zvezi z vsebi-

no preiskave, preskrbi izvedence in tolma~e.

Podrobnej{a dolo~ila o delu preiskovalnih komisij (zasli{anjih pri~, od{kodnini, pra-

vici da se pri~anju odre~e…) so dolo~ena v poslovniku preiskovalne komisije »Rules of

Procedure for the Investigative Commission«.4

Seje preiskovalnih komisij so zaprte za javnost. Navzo~i so lahko le ~lani komisije, ostali

udele`enci pa le po dogovoru, ali ~e tako dolo~a zakonodaja. ^lani komisije in ostali

udele`eni na seji komisije so dol`ni varovati zaupne podatke, za katere so izvedeli na

seji komisije.

Pravila, ki veljajo za seje odborov, se uporabljajo tudi za preiskovalne komisije, razen ~e

poslovnik preiskovalnih komisij ne dolo~a druga~e.

2.2 Mad`arska

Mad`arska ustava »Constitution of the Republic of Hungary« (december 1990) v 21. ~le-

nu dolo~a, da lahko Narodna skup{~ina »The National Assembly« ustanovi preiskovalni

odbor za katerokoli zadevo.

V poslovniku mad`arskega parlamenta »Resolution On the Standing Orders of the

Parliament of the Republic of Hungary« so dolo~ila o preiskovalnih odborih v ~lenih od

34 do 36. V poglavju o za~asnih odborih (34. ~len) poslovnik dolo~a, da parlament lah-

ko ustanovi preiskovalni odbor za preiskovanje kakr{nihkoli zadev in »ad hoc« odbor za

zadeve dolo~ene s sklepom o ustanovitvi, ki natan~no dolo~a tudi obdobje delovanja.

Posebna dolo~ila o »ad hoc« odborih so v 35. ~lenu, posebna pravila o preiskovalnih od-

borih pa so vsebovana v 36. ~lenu. V skladu s tem ~lenom se preiskovalni odbor lahko

ustanovi na pobudo najmanj petine ~lanov parlamenta. ^lani preiskovalnega odbora so

lahko le ~lani parlamenta. Parlament lahko v skladu s poslovni{kimi dolo~ili (33. ~len)

103

4 Poslovnik ~e{kega parlamenta kot prilogo vsebuje tudi poslovnik preiskovalne komisije
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odlo~i, da imajo vladne (koalicijske) in opozicijske stranke enako {tevilo ~lanov v od-

boru (na~elo paritete). Funkcija predsednika preiskovalnega odbora pripada opozicij-

ski stranki.

Preiskovalni odbor oblikuje poro~ilo o preiskavi, ki vsebuje:

• nalogo odbora,

• pravila in postopek preiskovanja,

• navedbo ugotovitev odbora (»legal findings«)

• predstavitev dokazov, na katerih temeljijo ugotovitve,

• pripombe organov ali oseb v zvezi s postopkom in ugotovitvami preiskave,

• predlog za potrebne ukrepe v kolikor to spada v delokrog odbora.

2.3 Poljska

Preiskovalni odbori imajo posebno vlogo. Imenovani so »ad hoc« za preiskovanje po-

sebnih zadev.5

Poljska ustava za preiskovanje posebnih zadev predvideva ustanovitev preiskovalnih

odborov, ki imajo posebna pooblastila. Pravila delovanja preiskovalnega odbora so do-

lo~ena v predpisu »statute«.6

Ustava »Constitution of the Republic of Poland« (november 1992) v 11. ~lenu dolo~a, da

lahko parlament (Sejm) ustanovi preiskovalne odbore z namenom raziskati dolo~ene

zadeve. Odbori imajo v skladu s proceduralnimi pravili vsebovanimi v »Code of Crimi-

nal Procedure« pravico izvajanja zasli{anj oseb, ki so poklicane pred preiskovalni parla-

mentarni odbor.

Poslovnik poljskega Sejma »The Standing Oreders of the Sejm of the Republic of Po-

land« v 20. ~lenu dolo~a, da lahko Sejm ustanovi in razpusti posebne odbore. Sejm opre-

deli cilje, na~ela in postopek delovanja teh odborov po njihovem imenovanju. Ta do-

lo~ila veljajo tudi za preiskovalne odbore, ustanovljene v skladu z enajstim ~lenom

ustave.
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5 (1999): »Sejm of the Republic of Poland« Third Term, Chancellery of the Sejm of the Republic of Poland. Inter-

parliamentary Relations Bureau«

6 Povzeto iz spletne strani interneta: http://www.sejm.gov.pl/english/organy/s5.htm z dne 3.4.01
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III. ZAKLJU^EK

Institut parlamentarne preiskovalne komisije je v vseh treh obravnavanih dr`avah:

^e{ki, Mad`arski in na Poljskem ustavno na~elo. Preiskovalne komisije oziroma odbori

so obravnavani tudi v poslovnikih parlamentov, podrobnej{a dolo~ila o delovanju in

postopanju preiskovalnih odborov in komisij pa so najpogosteje dolo~ena v posebnem

aktu, na primer z zakonom ali poslovnikom.

V na{i ustavi je parlamentarna preiskava opredeljena v 93. ~lenu: »Dr`avni zbor lahko

odredi preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na zahtevo tretjine po-

slancev dr`avnega zbora ali na zahtevo dr`avnega sveta. V ta namen imenuje komisi-

jo, ki ima v zadevah poizvedovanja in preu~evanja smiselno enaka pooblastila kakor

pravosodni organi.«

Poslovnik dr`avnega zbora tudi vsebuje nekaj dolo~il o parlamentarni preiskavi. Na

primer 48. ~len poslovnika dolo~a, da dr`avni zbor odreja parlamentarno preiskavo,

313. ~len pa dolo~a, da parlamentarno preiskavo ureja poseben poslovnik, ki ga dr`av-

ni zbor sprejme z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev.

Parlamentarna preiskava je pri nas urejena tudi z zakonom o parlamentarni preiskavi

(Uradni list RS {t. 63/93) in s poslovnikom o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS {t.

63/93).

LITERATURA IN VIRI
Parliament of the Czech Republic, Chamber of Deputies, The Parliamentary Institute of the Chamber of

Deputies, (1996): Act on Rules of Procedure of the Chamber of Deputies, May 1996

Constitution of the Czech Republic (1996): »The rebirth of democracy 12 constitutions of central and eastern

Europe« 2nd edition Council of Europe Publishing, ed. by The International Institute for Democracy.

Constitution of the Republic of Hungary (1996): »The rebirth of democracy 12 constitutions of central and

eastern Europe« 2nd edition Council of Europe Publishing, ed. by The International Institute for Democracy.

Constitution of the Republic of Poland (1996): »The rebirth of democracy 12 constitutions of central and

eastern Europe« 2nd edition Council of Europe Publishing, ed. by The International Institute for Democracy.

Spletna stran poljskega parlamenta: http://www.sejm.gov.pl/english/organy/s5.htm, z dne 3.4.01

Resolution On the Standing Orders of the Parliament of the Republic of Hungary (1994):

Rules of Procedure for the Investigative Commission

http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1995/90_p1.html#a1.1 z dne, 5.4.01
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Poslovnik dr`avnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/00,

3/01, 13/01)

BSE Chancellory of Sejm (1995): The Standing Orders of the Sejm of the Republic of Poland., Bureau of
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Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS {t. 33/91, 42/97 in 66/00)
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RAVNANJE Z ZAUPNIMI DOKUMENTI V NEM[KEM

PARLAMENTU*

I. UVOD

O ravnanju z dokumenti in informacijami zaupne narave smo v Raziskovalnem sektorju

`e pisali.1 Glede na to smo na podlagi pravil, ki veljajo v nem{kem Bundestagu, pripra-

vili le kratko informacijo o vlogi posebne slu`be za ravnanje z zaupnimi gradivi, ki se v

originalu imenuje »Geheimregistratur« (angl. »Secret Records Office«). Gre za posebno

slu`bo, ki je odgovorna tako za ravnanje kot za hranjenje gradiv zaupne narave. Za na-

vedeno slu`bo bomo v nadaljevanju uporabili delovni prevod »pisarna za zaupne

dokumente«.

Navodila za ravnanje z zaupnimi gradivi v nem{kem Bundestagu so vsebovana v

»Bundestag Rules on Document Security«, ki jih je sprejel Bundestag na podlagi 17. ~le-

na poslovnika Bundestaga in v »Implementing provisions in respect of the Bundestag

Rules on Document Security iz leta 1975«.

II. IZ PRAVILNIKA O ZAUPNIH GRADIVIH

V pravilniku o zaupnih gradivih – »Bundestag Rules on Document Security« so na-

tan~neje opredeljeni postopki ravnanja z zaupnim gradivom (ozna~be zaupnosti, spre-

membe v klasifikaciji gradiv, kdo lahko gradivo ozna~i kot zaupno, kaj vse sodi med

zaupna gradiva, itd.).

Glede na stopnjo zaupnosti je v skladu z 2. ~lenom pravilnika gradivo lahko ozna~eno

takole:

TOP SECRET STROGO ZAUPNO

SECRET TAJNO

CONFIDENTAL ZAUPNO

RESTRICTED INTERNO (OMEJENA RABA)
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1 Glej nalogo dr. Sa{a Gazdi}a »Ravnanje z dokumenti in informacijami zaupne narave«, objavljeno dne 3.6.98

107



Stopnjo zaupnosti dolo~a tisti, ki je dokument pripravil in izdal (»issuing agency«). Ta

je prejemnika gradiva dol`an pisno obvestiti o vseh morebitnih spremembah, ali o pre-

klicu veljavnosti zaupnosti. (3. ~len)

Za parlamentarno gradivo zaupne narave, ki nastane v Bundestagu, imajo pooblastilo

za ozna~evanje zaupnosti (»issuing agency«) predsednik parlamenta, predsedujo~i od-

borov in druge osebe oziroma slu`be, ki jih pooblasti predsednik parlamenta. (3. ~len)

^etrti ~len se nana{a na dostopnost in prena{anje zaupnega gradiva. Z vsebino zaupnih

gradiv, tajnih in strogo zaupnih gradiv naj bo seznanjen le o`ji krog ljudi in sicer le v ob-

segu, ki je nujno potreben za opravljanje parlamentarnega dela. V skladu s to omejitvijo

pa je dovoljeno, da poslanci, ki so z gradivom zaupne narave seznanjeni, o tem informi-

rajo tudi druge ~lane parlamenta – poslance.

Uslu`benci v poslanski skupini in drugi strokovni delavci parlamenta imajo dostop do

gradiva zaupne narave le, ~e jih je za ravnanje z zaupnim gradivom pooblastil predsed-

nik parlamenta in jih formalno zavezal k spo{tovanju varovanja tajnosti.

Ostalo osebje ima dostop do zaupnega gradiva le s privolitvijo izdajatelja gradiva (»is-

suing agency«) in pod pogojem, da so bili poobla{~eni za ravnanje z zaupnim gradivom

ter formalno zavezani k varovanju tajnosti.

Izdelava kopij (tiskanje, fotokopiranje), kot tudi izvle~ki iz gradiva zaupne narave, taj-

nega gradiva in strogo zaupnega gradiva je mogo~a samo v okviru »pisarne za zaupne

dokumente«.

Za gradivo, ki je ozna~eno kot strogo zaupno, je v tem primeru potrebna privolitev izda-

jatelja dokumenta (»issuing agency«). Tak{ne kopije se obravnavajo kot originalno gra-

divo. (6. ~len)

V primeru, da je gradivo, ki je ozna~eno kot zaupno, tajno ali strogo zaupno posredova-

no parlamentarnemu odboru, je lahko na odboru samo za ~as trajanja seje. V primeru

prekinitve seje odbora gradiva ni potrebno takoj vrniti v »pisarno za zaupne dokumen-

te«, pa~ pa sejno sobo nadzoruje notranja varnostna slu`ba. Ko odbor gradiva ne potre-

buje ve~, ga vrne v »pisarno za zaupne dokumente«. (7. ~len)

V 8. ~lenu je opredeljen postopek prijave in upravljanja z gradivi zaupne narave. Gradi-

vo zaupne narave, ki nastane v parlamentu – parlamentarno gradivo, in gradivo, ki je v

parlament prispelo, se vpi{e - prijavi in hrani v »pisarni za zaupne dokumente«.

Prejem gradiva, ki je ozna~eno kot zaupno, tajno ali strogo zaupno, se potrdi pisno. To

gradivo se lahko hrani v prostorih »pisarne za zaupne dokumente« ali v prostorih, ki jih

je za ta namen dolo~il predsednik. Gradivo, za katerega je predvidena omejena upora-

ba (oznaka interno), se hrani zaklenjeno, razen ~e se ga shrani v prostoru - sobi, kjer ne-

poobla{~eni nimajo dostopa. (8. ~len)
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Deveti ~len se nana{a na uni~enje gradiva. Ko gradivo zaupne narave ni ve~ v uporabi,

mora biti posredovano »pisarni za zaupne dokumente«. V kolikor ni ve~ razlogov za hra-

njenje zaupnega gradiva, se gradivo uni~i v tej pisarni. (9. ~len)

Gradiva, ki so ozna~eni kot tajna in strogo zaupna, se lahko po Bundestagu prena{ajo le

preko »pisarne za zaupna gradiva«. Z njimi lahko ravnajo le poobla{~ene osebe. V nuj-

nem primeru lahko ravna z njimi tudi druga oseba, vendar mora biti »pisarna za zaupne

dokumente« o tem naknadno obve{~ena.

»Pisarna za zaupne dokumente« je tudi edina pristojna za razpo{iljanje zaupnih gradiv,

tajnih gradiv in strogo zaupnih gradiv in sicer v skladu s pravili, ki veljajo za vse dr`avne

organe.

V 11. ~lenu je dolo~eno, da tajno gradivo in strogo zaupno gradivo ne sme biti odne{e-

no iz parlamenta oziroma njegovih slu`b. To lahko dovoli le predsednik parlamenta, ki

obenem dolo~i pogoje prenosa zaupnega gradiva.

III. ZAKLJU^EK

Vloga t.i. »Pisarne za zaupne dokumente« (nem. »Geheimregistratur«, angl. »Secret Re-

cords Office«) je ravnanje in hranjenje zaupnega gradiva. »Pisarna za zaupne dokumen-

te« gradiva zaupne narave prejme, jih zabele`i in hrani. Poleg tega je le v okviru te pisar-

ne oziroma slu`be mogo~e razmno`evanje zaupnih dokumentov.

LITERATURA IN VIRI
Rules of Procedure of the German Bundestag, The Administration of the German Bundestag, March 1997

Rules of Procedure of the German Bundestag, The Administration of the German Bundestag, March 1997 -

Bundestag Rules on Document Security (Annex 3))
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POSTOPEK SPREJEMANJA PRORA^UNA V [VEDSKEM

PARLAMENTU*

I. UVOD

Funkcija sprejemanja in nadzora dr`avnega prora~una kot demokrati~ne oblike razpo-

rejanja dru`benih sredstev po razli~nih namenih je pomembna parlamentarna funkcija.

Prora~un kot politi~ni dokument razdeljuje sredstva v skladu s prednostnimi nalogami

in cilji politik na posameznih podro~jih in dolo~a uresni~evanje teh politik (obseg sred-

stev, delno na~in uresni~evanja) in s tem zagotavlja vpliv predstavni{kega telesa na tem

segmentu.1

V nalogi je na `eljo naro~nika prikazana poslovni{ka ureditev sprejemanja dr`avnega

prora~una v {vedskem parlamentu - Riksdagu, kot ga opredeljuje zakon o prpra~unu in

poslovnik Riksdaga.

II. POSTOPEK SPREJEMANJA PRORA^UNA V RIKSDAGU

Postopek sprejemanja prora~una2 je bil spremenjen in dolo~en v dana{nji vsebini in obli-

ki v 90-ih letih. Spremembe so bile tako glede tega, kako vlada pripravlja prora~un, kot

tudi v tem, kako Riksdag razpravlja in odlo~a o prora~unu ter kako poteka nadzor nad iz-

vajanjem prora~una. Spremembe omogo~ajo Riksdagu, da o prihodkih in izdatkih pro-

ra~una razpravlja v splo{nih okvirih in na agregatni ravni ter manj v podrobnostih.3
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* Tatjana Kra{ovec, pripravljena: 17.5.2001; objavljena: 18.5.2001

1 Podrobneje o funkcijah parlamenta glej v Zajc, Drago (2000): Parlamentarno odlo~anje - (Re)parlamentari-

zacija v Srednji in Vzhodni Evropi, Funkcije novih parlamentov; FDV, Ljubljana; in v Grad, Franc, (2000): Parla-

ment in vlada; Uradni list Republike Slovenije; Ljubljana;.

2 Vsebina je smiselno povzeta po opisu postopka sprejemanja prora~una v Riksdagu, ki se nahaja v ~lanku

“The Budget” na doma~i strani Riksdaga; http://www.riksdagen.se/english/work/f18_budg_en.asp, dne

15.5.2001

3 Tako ocenjuje postopek sam Riksdag na svoji spletni strani:

http://www.riksdagen.se/english/work/f18_budg_en.asp, dne 15.5.2001
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Prora~unski principi in pravila so zapisana v zakonu o prora~unu (National Budget

Act) in delno v poslovniku Riksdaga, kjer je opisan tudi postopek sprejemanja v parla-

mentu (v 2.~lenu poglavja III. “Introduction of Business”, v 5.~lenu IV. poglavja “The

Preparation of Business” in v 12. ~lenu V.poglavja “Approval of Business”)4.

Nivo prora~unskih (vladnih) izdatkov je dolo~en za tri leta vnaprej in sicer je opredelje-

na zgornja meja prora~unskih izdatkov za vsako leto posebej. Odlo~anje o prora~unu

poteka jeseni, sicer pa je obravnava prora~unske porabe razdeljena na spomladanski in

jesenski del.

Triletno na~rtovanje in izvajanje prora~una omogo~a, da se odlo~itve sprejemajo na

dalj{i rok in da je mogo~e tudi izdatke na~rtovati na dalj{i rok in zagotavljati nepretrgan

tok planiranja in realizacije.

Predlog prora~una je predlo`en v proceduro konec septembra. Riksdag najprej od-

lo~a o prora~unu kot celoti, na drugi stopnji obravnave pa o namenih in obsegu

sredstev.

Prora~unsko leto se ujema s koledarskim letom.

2.1 Pomladani finan~ni zakon

Prora~unska obravnava v Riksdagu se pri~ne s predlo`itvijo osnutka finan~nega za-

kona, ki ga vlada do 15. aprila predlo`i v parlament. Vsebuje predlog prora~unskih iz-

datkov v navzgor omejenem obsegu za naslednja tri leta in predlog predhodne razdeli-

tve sredstev na 27 razli~nih podro~ij/namenov.

V osnutku finan~nega zakona je prikazana vladna ocena trenutne gospodarske situa-

cije s predvidevanji za naslednjih nekaj let (neke vrste prora~unski memorandum5). Pri-

kazani so tudi predlogi za aktivnosti na nivojih lokalne samouprave (vklju~no z nekate-

rimi pogoji za prora~unsko poslovanje ob~in).

Zgornji limit prora~unskih izdatkov je podan nominalno (za vsa tri leta in se ne prila-

gaja inflaciji; spremeni se le v izrednih primerih) in ne zajema obresti, ki nastanejo pri

financiranju javnega dolga. Dolo~en je kot se{tevek predvidenih izdatkov po 27 po-

dro~jih in {e nek dodaten znesek (“budget buffer”), ki odstopa od se{tevka po po-

dro~jih. Ta razlika omogo~a sprejemati nekatere odlo~itve, ne da bi se zgornji limit iz-

datkov pove~al.

111
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5 Opomba Raziskovalnega sektorja
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V finan~nem zakonu so prikazane tudi starostne pokojnine, ~eprav niso del dr`avne-

ga/vladnega prora~una.

V normalnih pogojih zaradi ponavljajo~ega triletnega prora~unskega planiranja Riks-

dag vsako leto dolo~i le limit za naslednje zadnje leto v triletnem obdobju.

Dolo~itev limita je v bistvu napotitvena odlo~itev in jo je, pod dolo~enimi pogoji, mo-

go~e spremeniti (to se lahko npr. zgodi ob zamenjavi vlade), ~eprav se pojmuje kot

mo~no zavezo aktualni vladi pri pripravi prora~una.

Hkrati z zgornjim limitom Riksdag dolo~i tudi preliminarno razporeditev prora~un-

skih sredstev po posameznih podro~jih in to za celotno triletno obdobje. ^ez poletje

vlada upo{teva te usmeritve parlamenta, ko pripravlja predlog prora~una. Riksdagu ga

predlo`i najkasneje do 20. septembra (in to kmalu zatem, ko se pri~ne letno zasedanje

Riksdaga, ki traja do naslednje jeseni).

2.2 Osnutek prora~una

Osnutek prora~una mora vsebovati vse prora~unske prihodke in izdatke. Za razliko od

pomladnega finan~nega zakona v njem niso prikazana sredstva za starostne pokojnine.

Prora~unmora upo{tevati tudi vse u~inkemorebitnih sprememb v dav~ni zakonodaji in

vse morebitne obremenitve, ki jih predlaga vlada.

V njem so tudi predlogi o na~inih vodenja posameznih aktivnosti, ki se financirajo iz

prora~una in se nana{ajo na cca 500 namenov v dr`avnem prora~unu, razdeljenih na 27

podro~ij. Odlo~itve o teh 500 namenih se sprejemajo le za eno leto (prvo) v naslednjih

treh letih.

2.2.1 Dolo~itev prora~unskih prihodkov

Riksdag ne dolo~a limitov za prora~unske prihodke, saj se ti spreminjajo v skladu z gi-

banjem davkov in drugih obremenitev fiskalne narave oziroma z gibanjem dav~nih os-

nov in z ekonomskimi gibanji. Dolo~ene so le zakonske osnove za posamezne davke in

druge obremenitve, ki jih pla~ujejo fizi~ne in pravne osebe. V kolikor se oceni, da ob-

stoje~a zakonodaja ne bo omogo~ala pokritja potreb, vlada skupaj z osnutkom prora~u-

na predlo`i tudi predlog sprememb zakonodaje (npr. dav~ne).

Riksdag odlo~a o prihodkih in o potrebnih zakonskih spremembah hkrati.
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2.2.2 Predlogi poslancev

Poslovnik dolo~a, da lahko poslanci enkrat letno predlo`ijo svoje predloge za ureditev

katerekoli zadeve, ki je v postopku v Riksdagu oziroma sodi v pristojnost Riksdaga. Do-

lo~eno je posebno obdobje - od za~etka zasedanja Riksdaga v septembru do 15 dni po-

tem, ko vlada Riksdagu predlo`i osnutek prora~una (praviloma je to do konca prve po-

lovice oktobra). Pri predlogih poslanci praviloma upo{tevajo, da naj predlogi ne bi pre-

segali zgornjih limitov porabe po posameznih prora~unskih namenih, ki jih je Riksdag

sprejel s pomladnim finan~nim zakonom.

Opozicija predlaga alternativne oziroma spreminjevalne predloge `e vlo`enim vlad-

nim predlogom. Pri prora~unu je to zlasti alternativni predlog ekonomske politike (raz-

li~nih politik) in pa tudi predlog druga~ne razporeditve prora~unskih sredstev po na-

menih, kakor tudi pogosto druga~e postavljen limit prora~unskih izdatkov. Predlagajo

druga~ne dav~ne obremenitve, razporeditev stro{kov za realizacijo prora~una,

stro{kov razli~nih reform itd. Opozicija tudi daje svoje predloge porabe po posameznih

prora~unskih namenih.

2.3 Sprejemanje prora~una po takoimenovanem “okvirnem
modelu”

Postopek sprejemanja prora~una poteka po takoimenovanem “okvirnem modelu”, ki

ga sestavljata naslednji dve fazi:

• Riksdag najprej razpravlja in sprejme odlo~itev o celotnem obsegu prora~una - o ce-

lotnem obsegu dr`avnih/vladnih izdatkov in o razporeditvi sredstev po podro~jih (po

27 prora~unskih namenih). S tem je dokon~no dolo~en obseg prora~unskih izdatkov

in nivo porabe po prora~unskih namenih (podro~jih). Riksdag tudi dolo~i davke (mo-

rebitne nove davke in spremembe dav~nih stopenj) in ostale obremenitve, ki jih je

treba uveljaviti za realizacijo prora~una na prihodkovni strani. Te odlo~itve omogo~i-

jo vladi, da izra~una obseg potrebnih prihodkov in da dolo~i obseg potrebnega za-

dol`evanja. Zgornji limiti porabe, predlogi na prihodkovni strani glede davkov in

drugih obremenitev tvorijo celoto, ki jo je mogo~e spreminjati le v paketu;

• po dolo~itvi skupnega zgornjega limita in limitov po posameznih prora~unskih po-

dro~jih/namenih se razprava opravlja v delovnih telesih Riksdaga, ki podrobno raz-

pravljajo o razporeditvi sredstev znotraj posameznega podro~ja (27 namenov) in zno-

traj dolo~enih limitov.
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2.3.1 Predlogi za limite - I. stopnja

Predloge za limite obravnava Odbor za finance. Ostali odbori posredujejo Odboru za fi-

nance svoje mnenje o predlaganih limitih za namene, ki sodijo v njihovo pristojnost.

Odbori lahko predlagajo spremembe vi{ine porabe na razli~nih podro~jih in priporo~i-

jo njihovo novo razdelitev. Lahko oblikujejo tudi predloge, s katerimi se spreminja vi{i-

na prora~unskih prihodkov. Odbor za finance obravnava njihove predloge, slu`ijo mu

tudi za osnovo pri pripravi poro~ila za Riksdag. Razprava na plenumu poteka okoli 20.

novembra, Riksdag pa s sklepom dolo~i nivo izdatkov, razporeditev po namenih, spre-

membe v davkih in druge fiskalne obremenitve in oceno prora~unskih prihodkov.

2.3.2 Predlogi za porabo po posameznih namenih - II. stopnja

Razprava poteka znotraj posameznih odborov in je usmerjena predvsem v dolo~itev in

morebitno spreminjanje ciljev predlaganih aktivnosti in obsega sredstev za posamezne

namene znotraj podro~ja. Vsak odbor je pristojen za en ali ve~ prora~unskih namenov

(27 namenov, odborov je 16 - glej Prilogo I). Odbori lahko znotraj posameznega name-

na prerazporedijo sredstva, ne smejo pa s tem prese~i `e dolo~enih zgornjih limitov.

Lahko predlagajo tudi novo postavko, a morajo za enak znesek zni`ati predvideno po-

rabo na drugih postavkah znotraj istega prora~unskega namena in znotraj podro~ja, za

katerega so pristojni.

Poseben postopek je predviden, ~e odbor meni, da bi se zaradi spremenjenih

okoli{~in moral limit za nek dolo~eni namen pove~ati. To predlaga Odboru za finance,

ki predlog obravnava in pri tem tudi oceni, ~e bi bilo treba zni`ati zgornje limite za dru-

ge prora~unske namene. V proceduri je predvideno, da je za vsako spremembo na od-

hodkovni strani zagotovljeno tudi ustrezno pokritje na prihodkovni strani in da Riksdag

odlo~i, kako naj se to realizira.

Poro~ila odbori oddajo v za~etku decembra in jih po{ljejo plenumu, ki v razpravi na-

tan~no opredeli in potrdi razporeditev prora~unskih izdatkov znotraj posameznih na-

menov za naslednje koledarsko leto in prora~un sprejme {e pred bo`i~nimi prazniki.

Po{lje ga vladi. Vlada v posebnem “prora~unskem pismu” z njim seznani vse prora~un-

ske uporabnike, hkrati z navodili o na~inu porabe prora~unskih sredstev.

2.3.3 Informacijska podpora

V Riksdagu je informacijski podpori postopku sprejemanja prora~una namenjena po-

sebna baza, ki se imenuje “Statsbud” (dr`avni prora~un). V njej so zbrani vsi podatki, ki
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jih udele`enci potrebujejo pri sprejemanju prora~una. Mo`no je slediti razli~nim stop-

njam v obravnavi, na voljo so vsi predlagani zneski, limiti, zbrani so predlogi poslancev,

stali{~a in predlogi odborov in tudi kon~ne odlo~itve.

Sprejet prora~un pa se nahaja v zakonodajni bazi Riksdaga, imenovani Rixlex, ki je

dostopna javnosti. V njej so prikazani tudi predlogi odborov, informacije o odlo~itvah

Riksdaga (npr. sklepi) in besedila poro~il odborov.

2.4 “Rebalans” prora~una

V primeru, da med prora~unskim letom nastopijo nepredvidene potrebe po prora~un-

skih sredstvih, so mo`ni razli~ni pristopi. V dolo~enih primerih se npr. lahko vnaprej

porabi (neke vrste izposoja) del sredstev iz predvidenega obsega sredstev za ta namen

za naslednje leto.

Sicer pa morajo prora~unski uporabniki stalno spremljati porabo sredstev in obve{~ati

vlado o tem. Vsako ~etrtletje vlada definira potrebne ukrepe za izvajanje prora~una. Po

potrebi pa lahko Riksdagu predlaga tudi spremembe v prora~unu teko~ega leta in sicer

lahko to stori dvakrat na leto: pri pomladnem finan~nem zakonu v aprilu in ob predlo`i-

tvi osnutka prora~una v mesecu septembru.

LITERATURA IN VIRI
Zajc, Drago (2000):Parlamentarno odlo~anje - (Re)parlamentarizacija v Srednji in Vzhodni Evropi, Funkcije

novih parlamentov; FDV, Ljubljana;

Grad, Franc, (2000): Parlament in vlada; Uradni list Republike Slovenije; Ljubljana;

The Swedish Riksdag Act; Sveriges Riksdag; http://www.rikdagen.se;

“The Budget” na doma~i strani Riksdaga;

http://www.riksdagen.se/english/work/f18_budg_en.asp, dne 15.5.2001;
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PRILOGA I

Prora~unski nameni in pristojni
odbori
1. Kraljevina Odbor za ustavna vpra{anja
2. Gospodarstvo in javne finance Odbor za finance
3. Davki Odbor za obdav~enje
4. Pravosodni sistem Odbor za pravosodje
5. Zunanja politika in
mednarodno sodelovanje

Odbor za zunanje zadeve

6. Obramba Odbor za obrambo
7. Sodelovanje v mednarodnih
razvojnih programih

Odbor za socialno politiko

8. Imigranti in begunci Odbor za socialno zavarovanje
9. Zdravstveno varstvo, zdravstvena
oskrba in socialne storitve

Odbor za zdravje in blaginjo

10. Finan~na varnost v primeru
bolezni in invalidvnosti

Odbor za zdravje in blaginjo

11. Finan~na varnost na stara leta Odbor za zdravje in blaginjo
12. Finan~na varnost/pomo~ za dru`ine
in otroke

Odbor za zdravje in blaginjo

13. Finan~na varnost za primer
brezposelnosti

Odbor za delo

14. Trg dela in podro~je dela Odbor za delo
15. Finan~na podpora {tudentom Odbor za izobra`evanje
16. Izobra`evanje in akademsko
raziskovanje

Odbor za izobra`evanje

17. Kultura, mediji, verske skupnosti,
prosti ~as

Odbor za kulturo

18. Planiranje (prostorsko), preskrba
s stanovanji

Odbor za stanovanjske zadeve

19. Regionalni razvoj in ravnote`je Odbor za industrijo in trgovino
20. Splo{na za{~ita okolja in ohranjanje
narave

Odbor za okolje in kmetijstvo

21. Energija Odbor za industrijo in trgovino
22. Transport in komunikacije Odbor za transport in komunikacije
23. Kmetijstvo in gozdarstvo, ribi{tvo
in spremljevalna industrija

Odbor za industrijo in trgovino

24. Industrija in trgovina Odbor za industrijo in trgovino
25. Financiranje lokalne samouprave Odbor za finance
26 Obresti javnega dolga itd. Odbor za finance
27. Prispevki za prora~un
Evropskih skupnosti

Odbor za finance

Vir: http://www.riksdagen.se/english/work/f18_budg_en.asp, dne 15.5.2001
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POLO@AJ POSLANCEV*

I. UVOD

Poslancem je povsod po svetu zagotovljen dolo~en »status«, se pravi vrsta prednosti in

ugodnosti, ki jih {~itijo pred razli~nimi pritiski in jim omogo~ajo neodvisno delovanje.

To so v prvi vrsti pla~a, razni dodatki in olaj{ave ter dostop do raznih uslug, ki jih nudijo

parlamentarne slu`be. Med ukrepe, ki {~itijo poslansko neodvisnost, sodijo tudi imuni-

teta, ter posebni re`imi v zvezi z zaposlovanjem, prejemanjem pla~e in upokojevanjem

po koncu mandata. Ker smo primerjalno analizo o poklicni imuniteti poslancev v razi-

skovalnem sektorju `e opravili (Poklicna imuniteta poslancev in njihov polo`aj po pre-

nehanju poslanskega mandata, 21/981), se v nalogi osredoto~amo na vse ostale vrste

poslanskih bonitet.

Kljub izjemni raznolikosti ukrepov in instrumentov, ki poslancem zagotavljajo ~im

bolj nemoteno opravljanje mandata, smo razloge, da so se v posameznih dr`avah obli-

kovali na dolo~en na~in, strnili v pet osnovnih kategorij, ki smo jih obdelali v poglavjih

II. do V. Pri tem smo posebej poudarili izjeme, ki odstopajo od obi~ajnih na~inov uredi-

tve, ter podrobneje opisali sisteme upokojevanja v tistih dr`avah, za katere nam je uspe-

lo pridobiti podatke. Pri tem smo sledili strukturi primerjalne analize, ki jo je leta 2000

opravila Interparlamentarna unija (glej Hulst, 2000). Iz nje je tudi ve~ina podatkov, ki

smo jih dopolnili z informacijami iz drugih virov, ki so navedeni na koncu naloge.
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* dr. Sa{o Gazdi}, pripravljena: 28.6.2001; objavljena:29.6.2001

1 V nalogi ni omenjeno, da je imuniteta poslancem zagotovljena le v njihovi dr`avi. Pravico je mogo~e raz{iriti

z izdajo diplomatskega potnega lista, ~esar pa se poslu`ujejo le v redkih dr`avah - od tistih, po katerih je

spra{eval naro~nik, sta taki Romunija in Gr~ija. Ve~ je primerov, ko se diplomatski potni list izda le predsedni-

ku in morebiti {e podpredsedniku parlamenta ter ~lanom odbora za zunanje zadeve (Avstrija, [vedska, Luk-

semburg). So pa tudi dr`ave, kjer poslanska imuniteta ne predstavlja posebnega poro{tva. V Bosni in Hercego-

vini se je `e dogajalo, da so poslance aretirali kar med zasedanjem.
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II. POSLANSKA PLA^A

Pla~a je danes v skoraj vseh dr`avah sestavni del »poslanskega statusa«, ~eprav ni bilo

vedno tako. V mnogih parlamentarnih sistemih 19. stoletja, ko so »bogati volili bogate«,

je bilo opravljanje poslanske slu`be zadeva ~asti, ne pa zaslu`ka. Tudi v prvih desetlet-

jih po uvedbi splo{ne volilne pravice poslanci {e niso ~utili nobene potrebe po dodat-

nih sredstvih za pre`ivljanje. Ko je funkcija poslanca postajala vse bolj zahtevna, ko so

seje postajale vse pogostej{e in dalj{e in se je zaradi demokratizacije volilnega postopka

spremenila tudi socialna sestava poslancev, se je pojavila tudi potreba po nadomestilih

za neopravljanje poslov, ki so jih opravljali sicer. Dodaten razlog, da so se za~ele stvari

{e hitreje razvijati v tej smeri, je bilo spoznanje, da nekatere dejavnosti niso zdru`ljive s

poslansko funkcijo. Tako se je nadomestilo razmeroma hitro razvilo v pla~o, ki naj bi

zagotovila tak `ivljenjski standard, ki bi poslance med drugim odvra~al od korupcije.

Tako je pri{lo do stanja, ko skoraj v vseh dr`avah po svetu poslanci dobivajo pla~o, ki

naj bi slu`ila trem osnovnim ciljem: a) predvsem naj bi vsakomur, ne glede na njegov ali

njen gmotni polo`aj, zagotovila dostop do funkcije, b) v najve~ji meri naj bi prepre~eva-

la pritiske in sku{njave in c) nadomestila naj bi stro{ke, ki so povezani z opravljanjem

mandata.

Ne glede na izredno razli~nost in kompleksnost na~inov izra~unavanja, je pla~ilo za

opravljanje poslanske funkcije ponavadi sestavljeno iz dveh delov: osnovne pla~e in

dodatkov. Poleg tega pla~il ne smemo lo~evati od ostalih ugodnosti, ki jih u`ivajo po-

slanci. Ponekod so namre~ dohodki, ki jih prejemajo, razmeroma skromni, vendar so

uravnove{eni z izjemno ugodnimi oblikami socialne varnosti in/ali pokojninskih na~r-

tov. Omeniti moramo tudi dostop do cele vrste servisnih dejavnosti, ki so povezane z

opravljanjem mandata. Te se od dr`ave do dr`ave silno razlikujejo.

2.1 Osnovna pla~a

Tudi v Evropi je nekaj dr`av, kjer nekateri parlamentarci ne prejemajo pla~e. Od tistih,

po katerih je spra{eval naro~nik, sta to Zvezna republika Nem~ija (v nadaljevanju ZRN)

in Velika Britanija. Predstavniki nem{kega zgornjega doma (Bundesrat) prejemajo le

dodatek za javni prevoz, pla~o pa dobivajo kot ~lani de`elnih vlad. ^lani zgornjega

doma britanskega parlamenta prejemajo le nadomestila za vsak dan, ko so prisotni na

zasedanju, ne pa pla~e. Mo`nost izbire ali bodo funkcijo opravljali profesionalno ali ne,

imajo poslanci na Hrva{kem. V tem primeru prejemajo stalno denarno nagrado. Tudi

predstavniki Parlamentarne skup{~ine Sveta Evrope prejemajo pla~o (podobno kot v

nem{kem primeru) od dr`av ~lanic, ki jih predstavljajo.
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Sicer pa so poslanske pla~e vezane na razli~na izhodi{~a. Najbolj pogosto izhodi{~e so

pla~e dr`avnih uslu`bencev: bodisi najvi{jih dr`avnih uslu`bencev ali povpre~ne pla~e

vseh dr`avnih uslu`bencev, ki so potem pomno`ene z dolo~enim faktorjem. V Franciji

je osnovna pla~a poslancev enaka povpre~ni pla~i najvi{je in najni`je pla~e vi{jih dr`av-

nih uslu`bencev, kar jih uvr{~a v spodnji del pla~ilne lestvice. V Belgiji je pla~a poslan-

cev vezana na izhodi{~no pla~o sodnikov ustavnega sodi{~a, vendar zanje pla~a ne na-

ra{~a hkrati z napredovanjem po slu`benih letih, tako kot za sodnike. V Italiji je preje-

mek poslanca izra~unan na podlagi pla~e ~lanov vi{jega (kasacijskega) sodi{~a.

V nekaterih dr`avah je izhodi{~e poslanskih pla~ povpre~ni dohodek. Tako je pred-

vsem v nekaterih biv{ih socialisti~nih dr`avah. Bolgarija in Makedonija uporabljata za

izra~un poslanske pla~e podatke o povpre~ni pla~i, ki jih ra~una dr`avni urad za stati-

stiko. V Bolgariji pomno`ijo povpre~no pla~o zaposlenih v privatnem sektorju s ko-

li~nikom 3, v Makedoniji pa s 3,5, s tem, da se v slednji za vsako leto zaposlitve doda {e

0,5% premije.

V ve~ini dr`av, kjer so pla~e vezane na indeks cen, velja to tudi za poslanske pla~e. V

nekaterih, na primer v Belgiji, je indeksacija poslanskih pla~ dolo~ena v zakonih o jav-

nih uslu`bencih. Poslanska pla~a seveda ne izklju~uje dodatnih dohodkov, kakr{ni so

sejnine, dodatek za delo v delovnih telesih itd. V Gr~iji in Romuniji prejemajo poslanci

nagrado za vsako udele`bo na zasedanjih parlamenta ali delovnega telesa. Tako je {e

marsikje po svetu, ~eprav je v Evropi bolj uveljavljena praksa, da se poslancem trga od

pla~e, ~e se ne udele`ujejo sej.

2.2 Dodatki

Tudi dodatki k pla~i se pod razli~nimi imeni izpla~ujejo v vseh dr`avah. Posebnost je

Bolgarija, kjer se dodatna sredstva, ki ne smejo presegati dveh tretjin pla~e posamezne-

ga poslanca, dodelijo poslanskim skupinam, te pa nato same odlo~ajo, kako se bodo

razdelila. Pri teh dodatkih gre za povra~ila, ki niso neposredno povezana z dejanskimi

stro{ki. Le v Avstriji se za izpla~ilo povra~ila od poslancev zahteva predlo`itev dokazil o

dejansko porabljenih sredstvih.

Predsedniki parlamenta dobivajo, poleg omenjenih, {e posebni dodatek. Ta se ponava-

di izra~unava kot odstotek pla~e, ki se od dr`ave do dr`ave zelo razlikuje. Na Nizozem-

skem zna{a npr. 50%, v Bolgariji 71%, na Irskem pa 118%. Drugod je pla~a predsednika

vezana na pla~o najvi{jih dr`avnih funkcionarjev. Na Danskem in v Veliki Britaniji je

enaka pla~i ministra, v Makedoniji je enaka pla~i predsednika dr`ave, na Portugalskem

pa 80% pla~e predsednika dr`ave in 40% njegovih nadomestil za stro{ke.
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V mnogih dr`avah se na posebne dodatke ne gleda kot na nadomestila, temve~ kot na

nagrado za opravljanje posebnih funkcij. Tako recimo lahko belgijski poslanci zahteva-

jo neobdav~eni dodatek, ki je enak 28% njihove bruto pla~e. Kjer so ti dodatki obravna-

vani kot povra~ila za stro{ke, ki jih imajo zaradi opravljanja svoje funkcije, pa je najpo-

gostej{e merilo za njihovo izra~unavanje razdalja od kraja bivanja do parlamenta. Tako

na primer danski poslanci, ki `ivijo na Ferskih otokih ali na Grenlandiji, prejemajo tri-

krat vi{ja nadomestila za stro{ke kot tisti, ki `ivijo v krogu 45 km od Kopenhagna.

V Belgiji, na Danskem, v ZRN in [paniji pravkar omenjena povra~ila stro{kov niso ob-

dav~ena. Podobno je v Franciji, kjer je neobdav~eno nadomestilo za opravljanje slu`be.

Dodajmo {e, da so pla~e in nadomestila poslancev v Evropskem parlamentu obreme-

njena le z ob~inskim davkom, vseh drugih dajatev pa so opro{~eni.

III. DODATNE UGODNOSTI

Ve~ina dr`av zagotavlja svojim poslancem pisarno, ki jim nudi potrebno administrativ-

no oskrbo. Manj pogosta je praksa, da imajo poslanci tako pisarno tudi v svojem volil-

nem okro`ju.

V Romuniji {tejejo zaposlene, ki delajo v pisarni volilnega okro`ja, od koder prihaja

(dr`avni) svetnik, za osebje zgornjega doma parlamenta. V Veliki Britaniji imajo poslan-

ci spodnjega doma pisarne v Westminstru, njihovo »nadomestilo za stro{ke pisarne« pa

je namenjeno nemotenemu delovanju pisarne v njihovem volilnem okro`ju. Podobno

je tudi v Franciji, kjer imajo poslanci svoje pisarne v Palais Bourbon, parlament pa krije

tudi stro{ke pisarne v Parizu ali v volilnem okro`ju poslanca. V nekaterih parlamentih

namenijo sredstva za delovanje tajni{tva poslanskim skupinam (npr. francoski zgornji

dom), kar v praksi pomeni, da si ve~ poslancev »deli« skupno administrativno pomo~

(npr. {vedski Riksdag), obstajajo pa tudi dr`ave, npr. [panija, kjer poslanci nimajo pra-

vice do svojega tajni{tva in morajo za tovrstno pomo~ poskrbeti preko poslanske

skupine.

Poseben problem je strokovna podpora. Kot pi{e Hulst, je bilo {e pred kakimi petnaj-

stimi leti obi~ajno, da sta bila tajni{tvo oziroma sekretariat in strokovna podpora

zdru`ena v skupnih parlamentarnih slu`bah, kar se je za~elo v zadnjih letih spreminjati.

Poslanci se v razmerju do vlade po~utijo ranljive. V glavnem zaradi odnosa med vejama

oblasti, a tudi zaradi tega, ker javnost v hitro se spreminjajo~ih dru`bah bolj ceni u~in-

kovitost centraliziranega odlo~anja kot relativno po~asno sprejemanje odlo~itev, ka-

kr{no se po naravi stvari odvija v parlamentih. Dodaten problem je pomanjkanje inte-

lektualne podpore, ki jo ~utijo poslanci, {e posebno, ~e jo primerjajo s tisto, ki je zago-
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tovljena vladi. Minister se v pisanju zakonov ali pri odgovorih na poslanska vpra{anja

lahko zanese na strokovno pomo~ celih oddelkov, pri na~rtovanju mu pomagajo poli-

ti~ni svetovalci in tudi za pisanje govorov in ukvarjanje z zadevami zaupne narave imajo

zagotovljeno posebno strokovno pomo~. Strokovna podpora poslancev je druga~na.

Osebje iz skupnih parlamentarnih slu`b, ki nudi strokovno in administrativno-tehni~no

podporo (zlasti pri delu v delovnih telesih), te`i k politi~ni nevtralnosti. Tudi podpora

osebja iz poslanskih skupin je pogosto bolj administrativne kot intelektualne vrste. Po-

leg tega si marsikateri poslanec `eli razviti lasten predmet razprave, ki ni med prioriteta-

mi poslanske skupine in mu zato niso na voljo usluge izku{enih svetovalcev, ki jih deli s

strankarskimi kolegi.

Zato so v zadnjih letih v mnogih parlamentih odlo~ili poslancem ponuditi tudi mo`nost

za zaposlitev osebnega tajnika. ^e je osnovno vodilo uslu`bencev parlamentarnih

slu`b nepristranskost, se od osebnih pomo~nikov pri~akuje, da se postavijo »na stran-

karsko linijo«. Medtem ko mora osebje parlamenta obravnavati vse poslance enako, je

dol`nost asistenta, da promovira interese »svojega« poslanca. Ker je pri tem lojalnost bis-

tvenega pomena, se pomo~nikov ne izbira z razpisom (Hulst, 2000, str. 39-40)2.

Med dodatne ugodnosti sodi tudi pravica do nastanitve. Veliko dr`av ima posebne re-

zidence za predsednika parlamenta (Danska, Belgija, Francija, Jugoslavija, ZRN), neka-

tere pa pravico do stanovanja zagotavljajo tudi tistim, ki opravljajo vodstvene funkcije

(Danska, Italija) in ostalim poslancem (v Romuniji je to urejeno podobno kot v

Sloveniji).

Med te ugodnosti pri{tevamo tudi pravico do uporabe slu`benega avtomobila. Pose-

ben avto je ponavadi rezerviran za predsednika parlamenta, ponekod pa tudi za vodjo

opozicije (Velika Britanija) ali vodje delovnih teles. Najpogosteje pa parlament razpola-

ga s svojim voznim parkom, ki je poslancem na razpolago za uporabo ob slu`benih pri-

lo`nostih.

V nasprotju z doslej omenjenimi dodatnimi ugodnostmi, ki so bolj pravilo kot izjema,

je dodelitev varnostnega osebja prej izjema, ki je ob posebnih prilo`nostih dodeljena

predsedniku parlamenta. Ob~asna dodelitev posebnih voja{kih enot pa ima bolj proto-

kolarni kot varnostni pomen.

V ve~ini dr`av je poslancem zagotovljena zastonj uporaba po{tnih in telekomunika-

cijskih storitev. Ta je v~asih neomejena (Francija), bolj pogosto pa omejena s {tevilom
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poslanih pisemskih ovojnic in vsoto, porabljeno za telekomunikacijske povezave. V

Belgiji krije parlament tovrstne stro{ke do vi{ine 25.000 BFR letno. Na Danskem so po-

slanci upravi~eni do nadomestila za te namene.

Potni stro{ki so razli~nih vrst. Najobi~ajnej{i na~in njihovega kritja je povra~ilo za pot

od doma do parlamenta. Marsikje je potovanje z javnimi prevoznimi sredstvi (v mejah

dr`ave) za poslance zastonj. Obseg takega potovanja je odvisen predvsem od geograf-

skih zna~ilnosti dr`ave. Tako je `elezni{ki promet za poslance zastonj v Belgiji, Franciji

in ZRN, Bolgarija pa vanj vklju~uje tudi ladijski prevoz. Povra~ila za potovanje z avtom

se ponavadi obra~unavajo na podlagi kilometrine.

Poleg na{tetih zagotavljajo posamezne dr`ave {e naslednje ugodnosti: na [vedskem

so poslancem na voljo zastonj otro{ke jasli, na Hrva{kem (in poslancem evropskega

parlamenta) zavarovalni{ke storitve, v {tevilnih dr`avah tudi zastonj ra~unalni{ki in je-

zikovni te~aji ter {tipendije za {tudijska potovanja. Posebne omembe je vreden tudi do-

datek za lo~eno `ivljenje.

IV. NEZDRU@LJIVOST

Leta 1966 je M. Ameller nezdru`ljivost definiral kot: »Pravilo, ki poslancem prepoveduje

da bi se med opravljanjem mandata ukvarjali z dolo~enimi dejavnostmi. Tako kot pri

»neizvoljivosti« (ang. ineligibility) je cilj tega pravila prepre~iti, da bi poslanci postali od-

visni od oblasti ali zasebnih interesov. Vendar pravilo deluje bolj posredno: ne pre-

pre~uje poslancu, da bi kandidiral, prav tako pa ne postavlja pod vpra{aj veljavnosti iz-

volitve. Poslanec mora v vnaprej dolo~enem roku, ki je obi~ajno kratek, izbrati med po-

slansko funkcijo in dejavnostjo, ki se smatra za nezdru`ljivo.« (Ammeller, 1966, 66)

Ta definicija ostaja v veljavi do danes. Izhaja iz na~ela delitve oblasti in opravljanja ne-

katerih javnih funkcij. Zasebne dejavnosti pa so na~eloma zdru`ljive z opravljanjem po-

slanskega mandata. Na ta na~in je nekaterim poklicnim skupinam, ki bi se sicer morale

odre~i svoji dejavnosti, omogo~eno zastopstvo v parlamentu. Zaradi vrste finan~nih

{kandalov so bile nekatere zasebne dejavnosti vseeno razgla{ene za nezdru`ljive s po-

slansko funkcijo.

Poznamo razli~ne kategorije nezdru`ljivosti:

• nezdru`ljivost s statusom javnega uslu`benca, ki ni voljen,

• nezdru`ljivost s funkcijo ministra,

• nezdru`ljivost s sodni{ko funkcijo in

• nezdru`ljivost z nekaterimi zasebnimi in ostalimi (dr`avnimi) zaposlitvami
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Za nezdru`ljivost prejemajo poslanci dodatna pla~ila in/ali pa so dele`ni posebnih

ugodnosti v zvezi z izpla~evanjem pokojnin.

V. RE@IMI UPOKOJEVANJA

V Avstriji, Belgiji, na Hrva{kem, Danskem, v Franciji, ZRN in na [vedskem obstajajo po-

sebni pokojninski na~rti za poslance. Sistemi upokojevanja se ne razlikujejo le med se-

boj, v nekaterih dr`avah veljajo razli~ni re`imi tudi za poslance zgornjega in spodnjega

doma parlamenta (npr. v Belgiji in Franciji). Njihova skupna zna~ilnost je, da se financi-

rajo iz poslanskih pla~ in temeljijo na enakih na~elih kot veljajo za sistem socialne var-

nosti v dolo~eni dr`avi, ~eprav se v nekaterih dr`avah (Francija) za ta namen uporablja-

jo tudi prora~unska sredstva. Ponavadi je pla~evanje teh prispevkov obvezno, a so tudi

na tem podro~ju izjeme: britanski poslanci se lahko sami odlo~ijo, ali jih bodo pla~evali

ali ne.

Povsod, kjer obstaja pokojninski na~rt za poslance, je upokojevanje opredeljeno z dve-

ma temeljnimi zahtevama. Prva je starost (ta je ponavadi enaka kot za ostale dr`avljane),

druga pa minimalna doba poslanskega mandata.

V ZRN in na [vedskem se poslanci lahko upokojijo pri 65 letih, v Avstriji pri 60 (dru-

ga~e je meja 65 let za mo{ke in 60 za `enske) v Belgiji in Franciji pri 58 letih (s tem, da

imajo tudi mo`nost pred~asnega upokojevanja pri 55 letih, ~e imajo 20 let delovne

dobe). Hrva{ka je ohranila razliko med mo{kimi in `enskami: tako se poslanci lahko

upokojijo pri 55 poslanke pa `e pri 50 letih. Minimalna dobamandata za pridobitev pra-

vice do pokojnine zna{a v ZRN 8 let, na [vedskem 6 let (s tem da so jim redna izpla~ila

zagotovljena `e po treh letih), eno leto na Danskem itd. Ta minimum se seveda nana{a

na pravico do pridobitve za~etne, najni`je poslanske pokojnine (ki ponavadi ni veliko

ni`ja od polne), medtem ko je za polno pokojnino potrebno delati 20 let (npr. na Dan-

skem, v Veliki Britaniji, ZRN) ali ve~.

Omenimo {e, da so skoraj povsod v primeru smrti do pokojnine upravi~eni zakonski

partnerji in otroci.

Ker so naro~nika posebej zanimali podatki v zvezi z upokojevanjem, podajmo v tem

poglavju {e podrobnej{i pregled o pravicah po prenehanju mandata v dr`avah, za kate-

re nam je uspelo dobiti podrobnej{e podatke.
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5.1 Avstrija

Avstrijski poslanci zveznega parlamenta imajo (tako kot druge kategorije uradnikov v

Avstriji) `e zgodovinsko privilegirani polo`aj, zaradi katerih u`ivajo dolo~ene predno-

sti, ki so {e dodatno utemeljene z njihovimi funkcijami.

Poslancem, ki so bili pred izvolitvijo dr`avni uradniki, ki jih ni mogo~e odpustiti, ta sta-

tus med opravljanjem mandata miruje. ^eprav so privilegije po 1. avgustu 1997 zaradi

ve~inskega javnega mnenja, ki nasprotuje razlikovanju pri izhodi{~nih pogojih za po-

kojnino, delno oklestili, je poslansko pokojnino {e vedno mogo~e dobiti `e po desetih

letih poslanskega sta`a. ^e je poslanec pri{el iz gospodarstva, pa se pokojnine izra~u-

navajo po zavarovanju, ki velja za zaposlene v gospodarski dejavnosti, vendar se lahko

upokoji `e pri 60 letih (druga~e je meja 65 let za mo{ke in 60 za `enske). Pokojninsko

zavarovanje pla~ujejo mese~no in sicer v vi{ini 11,75% pla~e.

5.2 Belgija

V Belgiji imajo poslanci glede upokojevanja dve odlo~ilni prednosti pred ostalimi

dr`avljani. V nasprotju z javnim ali zasebnim sektorjem, kjer je pogoj za upokojitev 45

let delovne dobe, si lahko pokojnino pridobijo `e po 20 letih slu`be v parlamentu, ~e so

stari 55 let ali ve~. Vendar se le redkim posre~i dose~i tako dolg parlamentarni sta`, saj

morajo biti zanj izvoljeni kar petkrat. Druga prednost je, da se lahko upokojijo `e s 60.

letom starosti (ostali dr`avljani s 65. letom), a je v tem primeru pokojnina ni`ja.

Vendar belgijska pravila o upokojevanju poslancev predvidevajo tudi dve omejitvi. ^e

je imel poslanec pred politi~no kariero ali po njej drugo slu`bo, v primeru 20 letnega

mandata izgubi del delovne dobe. Konkretno: ~e je bil poslanec dve desetletji in je bil

pred tem odvetnik, izgubi deset let. Druga omejitev se nana{a na vi{ino pokojnine. Iz

pokojninske blagajne se pla~uje le pokojnine do vi{ine 2,3 milijona belgijskih frankov.

Poslanci, ki s svojim sicer{njim delom lahko zaslu`ijo tudi do pet krat ve~ kot v parla-

mentu, dobivajo preostanek pokojnine iz zavarovanj na teh delovnih mestih.

5.3 Francija

V Franciji so pokojninske pravice poslancev dolo~ene s posebnim zakonom, kjer je do-

lo~eno ugodnej{e {tetje zavarovalne dobe, bolj{a odmera pokojninske osnove in pravi-

ca do upokojitve `e pri 55. letih, kar se v posebnih primerih (umik iz politi~nega `ivlje-

nja) lahko zmanj{a tudi na 50 let. Odbitki za manjkajo~o zavarovalno dobo so minimal-

ni, {e zlasti, ~e je bil poslanec v parlamentu deset let (dva mandata). Zato so poslanske
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pokojnine precej vi{je od povpre~nih. Za ta namen so v parlamentu ustanovili lasten

pokojninski sklad, ki se deloma napaja iz poslanskih pla~, deloma pa iz prispevkov par-

lamentarnega prora~una.

5.4 Hrva{ka

Po izteku mandata imajo poslanci pravico do starostne pokojnine, ~e imajo najmanj 20

let delovne dobe in dopolnjenih 55 (mo{ki) ali 50 let (`enske). Pokojninska osnova je

60% za mo{ke in 65% za `enske, ki se za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pove~a za 2%,

vendar najve~ do 85% pokojninske osnove. Kot osnova za odmero pokojnine se

upo{teva vi{ina pla~e v zadnjem letu poslanskegamandata, ~e je ta ugodnej{a kot osno-

va, dolo~ena po splo{nih predpisih. Tudi ~as, ko prejemajo pla~o po izteku mandata se

v{teje v delovno dobo. To je {est mesecev in {e dodatnih {est, v primeru, da v tem ~asu

izpolnijo pogoje za upokojitev.

5.5 Italija

Ko je italijanski politik izvoljen v parlament, ohrani svoje delovno mesto - kjer mu te~e

tudi pokojninska doba -, na katerega se vrne, ko mu prete~e mandat. Tako vsakega po-

slanca ~aka pokojnina iz njegovega poklica. Med opravljanjem mandata pa vsak posla-

nec pla~uje tudi pokojninsko rento v vi{ini skoraj dveh milijonov lir mese~no, k ~emur

dr`ava doda {e enkrat toliko. ^e je opravil vsaj dva mandata ima po dopolnjenem 60.

letu starosti pravico do pokojnine s svojega prvotnega delovnegamesta in vsaj {e enkrat

toliko do`ivljenske zavarovalne rente, ki zna{a pribli`no {est milijonov lir za enmandat.

^e je opravil en mandat ima to pravico po 65. letu starosti.

Za samostojne delavce, obrtnike in trgovce ni poskrbljeno, vendar ob izteku mandata

vsak poslanec prejme tudi “»od{kodnino za ponovno vklju~itev v dru`bo«, ki zna{a pol

leta mese~nih prejemkov za vsak mandat posebej.

5.6 Nem~ija

ZRN ima (od vseh opisanih) najzapletenej{i sistem poslanskih privilegijev, med katere

sodita tudi starostna oskrba in starostno nadomestilo.

Upravi~enci do starostne oskrbe so tisti, ki so bili v zveznem parlamentu osem let in so

dosegli 65 let starosti. Z vsakim nadaljnjim letom poslanskega mandata gredo lahko v

pokoj `e leto prej, vse dokler ne dose`ejo 18 let mandata in starosti 55 let ali pa se jim

zdravje ne poslab{a do temere, da nemorejo ve~ opravljati funkcije. V praksi to pomeni
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pribli`no 145.000 nem{kih mark za osem let poslanskega sta`a, 217.686 nem{kih mark

za dvanajst let, za enaindvajset let pa `e 373.167 nem{kih mark.

Po osemletnem ~lanstvu v zveznem parlamentu zna{a starostno nadomestilo 24% po-

slanske pla~e, od devet do triindvajset let pa za vsako nadaljnje leto {e 3%, do najve~

69% poslanske pla~e. ^e mandat traja ve~ kot dve leti, se avtomati~no {teje za {tiri leta

(recimo: tudi v primeru pred~asnih volitev).

V primeru smrti poslanca pripada svojcem premostitvena pla~a v vi{ini enkratnega po-

slanskega nadomestila oziroma, v primeru, da je bil poslanec v parlamentu dve poslan-

ski obdobji, eno in pol-kratnega poslanskega nadomestila.

Vdovska pokojnina zna{a 60% starostnega nadomestila (4.896 DEM). V primeru, da je

poslanec opravljal svojo funkcijo manj kot 14 let, pripada zakoncu najmanj{a vdovska

pokojnina v vi{ini 60% starostnega nadomestila (2.768 DEM).

Polna dru`inska pokojnina zna{a 20% starostnega nadomestila (do 1.632 DEM), polo-

vi~na pa 12% (980 DEM).

Odpravnina za oskrbo se pla~a, ~e poslanec po izteku mandata v zveznem parlamentu

ni upravi~en do starostnega nadomestila. Namesto tega obstaja tudi mo`nost, da biv{i

poslanec {e naprej var~uje v okviru zakonsko dolo~enega zavarovanja prek zveznega

parlamenta. Za ta namen se zbirajo sredstva iz dr`avnega prora~una.

5.7 Velika Britanija

Trenutno sta veljavna dva pokojninska sistema. Novej{i je bil uveden leta 1992 in se

uporablja za vse poslance spodnjega doma, ki so bili ~lani v 27. mandatnem obdobju ali

kasneje. Starej{i sistem pa velja za vse, ki so imeli v 27. mandatnem obdobju za seboj `e

vsaj osem let javne slu`be in so se tedaj odlo~ili, da ne bodo {li v nov sistem. Vendar tudi

za njih velja, da se leta javne slu`be po temmandatnem obdobju obravnavajo po novem

sistemu, ki je tu predstavljen.

Pokojnina se za~ne izpla~evati po prenehanju mese~nih pla~il iz naslova prekinitve

javne funkcije. Za ta korak se lahko poslanec odlo~i kadarkoli, ponavadi pa to mo`nost

izkoristijo takoj, ~e je pokojnina ugodnej{a od pla~ila za prekinitev javne funkcije.

Za manj kot tri leta javne funkcije se izpla~a popolna refundacija pokojninskih prispev-

kov. Za ve~ kot tri leta se izpla~a 1/40 letne pla~e v javni funkciji, ~e pokojnina ne pre-

se`e polovice mese~ne pla~e. Poleg tega se izpla~a {e pav{al v vi{ini 3/40 letne pla~e

pod pogojem, da ne prese`e druge polovice pla~e.
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Pokojnina in pav{alna upravi~enja se priznavajo pri starosti 50 let, za zni`ano pla~ilo v

primeru pred~asne upokojitve pa se poslanec lahko odlo~i `e pri 45 letih. To se izpla~u-

je na slede~ na~in:

Starost %pokojnine pav{al v %

45 76 91

46 80 93

47 85 95

48 89 96

49 94 98

Najbolj ugodno pokojnino se pridobi po 20. letih opravljanja javne funkcije. Pokojnina

raste skladno z rastjo pla~.

V primeru smrti med opravljanjem funkcije se izpla~a nagrada v vi{ini enoletne pla~e ali

(~e je to bolj ugodno) nagrada, ki bi bila pla~ana, ~e bi se poslanec upokojil zaradi traj-

ne nezmo`nosti. Ta je odvisna od starosti in delovne dobe. ^e se poslanec ni upokojil

zaradi trajne nezmo`nosti, se v primeru smrti polovico njegove pokojnine izpla~uje za-

koncu. V nasprotnem primeru, ali ~e umre med opravljanjem funkcije, je zakonec upra-

vi~en do pokojnine, ki bi jo prejemal, ~e bi bil kot poslanec aktiven do 65. leta.

VI. ZAKLJU^EK

V vseh parlamentih, po katerih je spra{eval naro~nik, je sestavni del poslanskega statu-

sa pla~a, ki je sestavljena iz osnovne pla~e in dodatkov. Prav dodatki (nadomestila, po-

vra~ila stro{kov) so tisti del pla~e, ki poslancem zagotavlja materialno varnost, zaradi

katere se jim ni treba uklanjati interesom, ki niso v neposredni zvezi z njegovo funkcijo,

medtem ko osnovne pla~e ponavadi niso posebno visoke. Tudi tam, kjer so osnovni

dohodki razmeroma nizki so ti kompenzirani z izjemno ugodnimi oblikami socialne in

pokojninske varnosti. Poleg tega so poslancem praviloma na voljo storitve in ugodno-

sti, ki so vezane na opravljanje mandata, kot so: administrativna in strokovna pomo~,

kritje ostalih (materialnih) stro{kov za vodenje pisarne, ponekod tudi oprostitev od ne-

katerih davkov ali uporaba slu`benega vozila in podobno. V primeru, da poslanec za-

klju~i svojo politi~no kariero {e preden je uparvi~en do pokojnine, je povsod predvide-

na tudi tak{na ali druga~na pomo~ za vklju~itev v normalno `ivljenje.
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POSLANSKA STANOVANJA*

I. UVOD

Polo`aj poslanca je povezan s pravicami in dol`nostmi, ki izhajajo iz njegovega manda-

ta, prav tako pa je odvisen tudi od polo`aja predstavni{kega telesa, katerega ~lan je.

^lanstvo v predstavni{kem domu je podlaga za njegov poseben polo`aj, ki mu kot po-

slancu omogo~a neodvisnost v razmerju do vlade in do nosilcev razli~nih dru`benih

interesov.

Polo`aj poslancev je pravno druga~e urejen od drugih nosilcev javnih funkcij. Tekom

razvoja parlamentarizma so se razvila posebna pravila (okvirno so lahko dolo~ena `e v

ustavi, podrobno pa so raz~lenjena v zakonih in parlamentarnih poslovnikih), ki omo-

go~ajo poslancem njihovo samostojnost in neodvisnost in varujejo njihov status kot po-

slancev in nosilcev mandata predstavnikov ljudstva (povzeto po Grad, 2000, stran

235-236).

Dr`ave so razvile raznolike oblike ukrepov in instrumentov, ki poslancem zagotavljajo

poseben polo`aj in ~im bolj nemoteno opravljanje mandata. Nekatere izmed njih (zlasti

poslanska imuniteta, nezdru`ljivost funkcij, poslanske pla~e in nadomestila) najdemo

prakti~no v vseh dr`avah, vse bolj pa je opaziti tudi trend, da se tudi vse ostale zna~ilno-

sti poslanskega polo`aja pribli`ajo nekemu enotnemu naboru posebnih pravic, ki so jih

dele`ni poslanci. Tak trend potrjuje tudi v lanskem letu izdelana primerjalna {tudija

“Parlamentarni mandat” Marca van der Hulsta,1 ki jo je avtor izdelal na podlagi vpra{al-

nika Interparlamentarne unije, in pa podatki Interparlamentarne unije (nadalje IPU) v

informacijski bazi “PARLINE” na doma~i strani IPU.2

V Raziskovalnem sektorju smo pripravili `e nekaj nalog o polo`aju poslancev. Tako

npr. primerjalno analizo o poklicni imuniteti poslancev (Poklicna imuniteta poslancev

in njihov polo`aj po prenehanju poslanskega mandata, 21/98) in primerjalni pregled o

vseh elementih, ki dolo~ajo polo`aj poslancev (Polo`aj poslancev - primerjalni pregled,

52/2001).
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* Tatjana Kra{ovec, pripravljena: 28.9.2001; objavljena: 28.9.2001

1 Marc Van der Hulst: The Parliamentary Mandate - A Global Comparative Study; Inter-Parliamentary Union,

Geneve, 2000

2 http://www.ipu.org/
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V pri~ujo~i nalogi pa se skladno z `eljami naro~nika osredoto~amo na pregled, kako

posamezni parlamenti urejajo problem stanovanj za poslance. Naro~nik je `elel odgo-

vore na naslednja vpra{anja:

• pregled ureditve dodeljevanja stanovanj,

• financiranje stanovanj,

• lastni{tvo stanovanj,

• vzdr`evanje stanovanj,

• krediti za poslanska stanovanja.

Podatke za nalogo smo ~rpali v `e omenjeni {tudiji Van der Hulsta, v bazi IPU

“PARLINE”, ker pa so bili podatki premalo raz~lenjeni, smo za dodatne informacije za-

prosili v dolo~enem {tevilu evropskih parlamentov. Naklju~no smo izbrali naslednje

parlamente: v Zdru`enem kraljestvu, Nem~iji, Belgiji, na Finskem, Nizozemskem, v

[paniji, [vedski in Avstriji. Vodilo pri izbiri parlamentov nam je bila baza “PARLINE”, ki

med podatki o parlamentarnemmandatu prikazuje tudi status poslancev, a v zelo majh-

nem obsegu.

Prikaz ureditve problema slu`benih stanovanj za poslance smo zasnovali tako, da je

najprej povzeto poglavje iz kjinge Marca Van der Hulsta. Temu sledi kratek prikaz

podatkov iz “PARLINE” - baze Interparlamentarne unije in sicer le enega dela dr`av

EU. Ve~ji del preostalih dr`av EU prikazujemo posami~no, pri ~emer smo uporabili

podatke iz baze “PARLINE” in odgovore, ki smo jih prejeli iz nacionalnih

parlamentov.

II. STANOVANJA ZA POSLANCE

Iz razpolo`ljivih virov, {tudije Van der Hulsta in iz IPU baze “PARLINE”, je mogo~e raz-

brati, da je prakti~no v vseh dr`avah ~lanicah EU skrb za stanovanja poslancev pre-

pu{~ena poslancem samim. Poslanci dobijo dolo~eno vsoto denarja, ki je praviloma

neobdav~ena, in ga lahko porabijo za poravnavo stro{kov, povezanih z opravljanjem

funkcije poslanca. Ta denar je v nekaterih primerih {e nadalje razdeljen po namenih:

npr. za stro{ke delovanja poslanskih pisarn, najsi bo v parlamentu ali v volilnem okraju,

za sodelavce - tajnice oziroma osebne svetovalce, za stro{ke bivanja v kraju izven stal-

nega bivali{~a. Dejansko v nobenem parlamentu dr`av ~lanic EU ni poskrbljeno za sta-

novanja poslancev s strani parlamenta, razen v nekaterih primerih za stanovanje pred-

sednika parlamenta, nekaterih drugih ~lanov vodstva parlamenta in ponekje tudi za

predsednike delovnih teles. Obstojajo sicer izjeme (iz izbranih primerov, ki smo jih

obravnavali v nalogi, je to npr. {vedski Riksdag, ki je zasilno re{il problematiko za~asnih
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stanovanj za poslance tako, da je pri pisarnah v parlamentarnih zgradbah na voljo tudi

prostor s kopalnico. Riksdag pa ima v lasti tudi dolo~eno {tevilo stanovanj. Podobno

ima urejeno tudi Evropski parlament - po podatkih iz parlamenta imajo poslanci tako v

Bruslju kot v Strasbourgu pisarne urejene tako, da je v njih tudi prostor s tu{em), ki pa so

zelo redke.

2.1 Knjiga Marca Van der Hulsta “Parlamentarni mandat”

Marc Van der Hulst v poglavju pod naslovom “Uradna nastanitev” navaja (stran 40-41),

da je relativno raz{irjena praksa, da imajo predsedniki parlamenta oz posameznih par-

lamentarnih domov-zborov na voljo uradno/slu`beno parlamentarno stanovanje (npr.

v Angliji, Franciji, Danski, Belgiji). Pogosti so celo primeri, da imajo uradne rezidence,

ki so lahko kot stanovanja znotraj parlamenta (v EU je to primer danskega Folketinga,

belgijskega parlamenta), kot posebne rezidence izven parlamentarnih zgradb (npr.

Francija). Predsednik francoske poslanske zbornice ima v uporabi tudi stanovanje zno-

traj parlamentarne zgradbe v Palais de Versailles. Vzdr`evanje teh stanovanj oziroma re-

zidenc (~i{~enje in oprema ter investicijsko vzdr`evanje) je skrb parlamenta oziroma

dr`ave.

V nekaterih dr`avah (med evropskimi je na{teta Danska) so do uradnega stanovanja

upravi~eni tudi nekateri drugi ~lani vodstva parlamenta (npr. podpredsedniki, predsed-

niki nekaterih pomembnih organov).

Mars Van der Hulst navaja, da v nekaterih parlamentih vsi poslanci dobijo dolo~en zne-

sek kot “nastavitveno nadomestilo/dodatek”, s katerim pokrijejo stro{ke nastanitve del-

no ali v celoti (navedena je npr. Estonija). Nekateri drugi parlamenti pa poslancem nu-

dijo nastanitev v hi{ah (Poljska, Rusija) in stanovanjih. Norve{ka ima znotraj parlamenta

140 stanovanj za tiste poslance, ki stalno prebivajo izven Osla, in jih daje poslancem v

brezpla~no uporabo.

2.2 Podatkovna baza Interparlamentarne unije “PARLINE”

Podatki iz “PARLINE”3 baze Interparlamentarne unije so bili podlaga za zbirne ugotovi-

tve Van der Hulsta. Pod naslovom “Status poslancev” so v bazi sicer skopo prikazani

elementi, ki opredeljujejo status poslancev in to za ve~ino svetovnih parlamentov (na-

131

3 Vsi podatki na voljo na http://www.ipu.org/, z interneta skopirano 4.9.2001;
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tan~neje za tiste ~lane IPU, ki so odgovorili na vpra{alnik), vendar je na njihovi podlagi

mogo~e ugotoviti naslednje:

• francoska Nacionalna skup{~ina: poslanci prejmejo posebno nadomestilo za name-

stitev (housing allowance), za katero se pla~ujejo davki pod enakim re`imom kot na

osnovno pla~o;

• za danski Folketing je navedeno, da ima 5 ~lanov predsedstva Folketinga na voljo

brezpla~no bivanje znotraj parlamentarne zgradbe. Vsi poslanci pa so upravi~eni tudi

do nadomestila za stro{ke (cost allowance), ki je odvisna od oddaljenosti stalnega bi-

vali{~a poslanca in ne zapade obveznosti pla~ila davka;

• podatki za portugalsko skup{~ino ka`ejo, da poslanci prejemajo dolo~eno vsoto de-

narja (additional allowance), katere vi{ina je odvisna od kraja stalnega bivali{~a, po-

trebnih prevozov oz. potovanj v Lisbono in iz katerega naj bi si poslanec kril tudi

stro{ke bivanja v Lisboni, kot je mogo~e sklepati iz zapisanega. To nadomestilo ni ob-

dav~ljivo;

• Poslanska zbornica v Luxembourgu: poslanci imajo pravico do dru`inskega nadome-

stila (family allowance) in se giblje med 2000 LUF in 13 000 LUFmese~no, ni pa pojas-

njeno, ~emu vse je tako nadomestilo namenjeno. Glede na majhnost (povr{ina) Lu-

xemburga se problem za~asnih stanovanj za poslance ne pojavlja;

• za gr{ki parlament je v bazi “PARLINE” sicer zapisano, da naj bi imeli poslanci na voljo

slu`bena stanovanja (official housing brez navedbe, za koga vse naj bi veljalo), ven-

dar je morda pretirano sklepati, da je res tako, saj Marc Van der Hulst v svoji knjigi, ki

jo je pripravil na podlagi odgovorov nacionalnih parlamentov na vpra{alnik IPU, ki so

bili uporabljeni tudi za pripravo baze “PARLINE”, Gr~ije ne na{teva med dr`avami, ki

bi vsem poslancem nudila slu`bena stanovanja;

• poslanci italjanskega parlamenta po podatkih iz baze “PARLINE” nimajo na voljo

slu`benih stanovanj niti jim parlament ne pomaga pri najemu stanovanj v Rimu. Dobi-

jo pa “mese~ni dodatek za bivanje” (Monthly Subsistence Allowance), katerega na-

men je tudi pokrivanje stro{kov bivanja in stanovanja.

Po podatkih, ki pa niso dodatno preverjeni v italjanskem parlamentu, pa ima pred-

sednik poslanske zbornice na voljo slu`beno stanovanje.
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2.3 Prikaz ureditve v nekaterih izbranih dr`avah

2.3.1 Zdru`eno kraljestvo4

V bazi Interparlamentarne unije “PARLINE” za Zdru`eno kraljestvo pi{e, da je za pred-

sednika Spodnjega doma na voljo uradno/slu`beno stanovanje. Ostali poslanci pa

problem stanovanja urejajo sami, za stro{ke svojega delovanja in bivanja pa dobijo do-

lo~ene dodatke k pla~i.

Dve obliki nadomestil med {tevilnimi nadomestili/dodatki, ki jih prejemajo poslanci

v angle{kem Spodnjem domu, lahko razvrstimo med tista, ki so v dolo~eni povezavi s

krajem stalnega bivali{~a poslanca, ~eprav nista izrecno namenjeni re{evanju stano-

vanjskega problema poslancev. To je “dodatek za London” (Supplementary London Al-

lowance) in “posebni stro{kovni dodatek” (Additional Costs Allowance).

Suplementary London Allowance je namenjen poslancem, ki so bili izvoljeni znotraj

londonskega podro~ja (seznam delov Londona, ki se uvr{~ajo v to kategorijo, je poi-

mensko na{tet), saj se predvideva, da so stro{ki delovanja in `ivljenja poslancev v tem

podro~ju ve~ji.

Additional Costs Allowance pa je namenjen poslancem izven londonskega obmo~ja in

naj bi pokrival stro{ke, ki jih imajo poslanci s tem, damorajo dolo~en ~as pre`iveti izven

kraja svojega stalnega bivali{~a. Poslancem je sicer priznano, da delajo na dvehmestih -

vWestminstrski pala~i in v volilnem okraju, vendar lahko nadomestilo dobijo le eno - ali

kot Suplementary London Allowance ali pa Additionall Costs Allowance. Poslanec

mora svojo izbiro prijaviti posebni pisarni, ki deluje v okviru administracije Spodnjega

doma. Posebni dodatek lahko poslanec zahteva, ~e zaradi svojega dela kot poslanec

potuje iz kraja, ki ga prijavi kot residentno. To pomeni, da je nekdo iz province, ki se je

prijavil kot poslanec s stalnim prebivali{~em v volilnem okraju in potuje v London ali

drugam zaradi parlamentarnih obveznosti, upravi~en do nadomestila.

2.3.2 Nem~ija5

Nem{ki Bundestag nima slu`benih stanovanj, ki bi jih uporabljali poslanci, ki prihajajo

izven Berlina. Vsak poslanec prejema “dodatek za stro{ke” (Kostenpauschale - trenutno
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4 Prikaz ureditve je pripravljen na podlagi podatkov iz baze “PARLINE” in iz gradiva: Members' Pay, Pensions

and Allowances", HC Factsheets - Members/Elections Series No 5,

http://www.parliament.uk/commons/cminfo.htm; z interneta prebrano 11.9.2001
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je spodnja meja 6558 DM), ki ni obdav~en, in s katerim pokriva tudi stro{ke bivanja in

stanovanja.

2.3.3 Finska

Podatki za Finsko ka`ejo, da parlament ne ureja stanovanjskih problemov poslancem,

temve~ je to prepu{~eno poslancem samim. Poslanci6 dobijo petnajstega vsak mesec

nadomestilo za stro{ke, s katerimi naj bi pokrili stro{ke, povezane z njihovim delom kot

poslancev in je neobdav~eno. Nadomestilo je izra~unano kot odstotek od osnovne

pla~e dr`avnih uslu`bencev v razredu 27 in sicer 30%, 40% ali 55% od te osnove, kar je

odvisno od kraja stalnega bivali{~a poslanca. V knjigi “The Finnish Parliament” je pou-

darjeno, da je ta denar med drugim namenjen tudi za pla~ilo stro{kov stanovanja7.

2.3.4 Belgija

V belgijskem parlamentu ima, kot navaja Van der Hulst, predsednik poslanske zbornice

pravico do slu`benega stanovanja - uradne rezidence v parlamentarni stavbi (Palais de

la Nation). Belgijski poslanci pa so upravi~eni do posebnega “dodatka za stro{ke” (v

PARLINE je dodatek poimenovan kot Expense Allowance) - trenutno je letni znesek

722.308 BEF, ki ni obdav~ljiv. S tem denarjem morajo pokriti stro{ke bivanja in ostale

stro{ke. Parlament poslancem ne nudi pomo~i pri iskanju stanovanj, res pa je le malo

poslancev, ki se odlo~ajo za najem stanovanja, saj so “razdalje med volilnimi okraji in

prestolnico relativno majhne in le redko prese`ejo 100 km, zato se le redki poslanci od-

lo~ijo za najem stanovanj v Bruslju.”8
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5 Prikaz pripravljen na podlagi baze “PARLINE” in odgovora Referata ZA 1 v administraciji nem{kega Bunde-

staga z dne, 20.9.2001.

6 Podrobnej{i prikaz pla~ in nadomestil je prikazan na doma~i strani finskega parlamenta: “MP's pay and com-

pensation for expenses”, http://www.eduskunfta.fi/efakta/opas/tiedotus/palkkeng.htm; z interneta prebrano

13.9.2001;

7 The Finnish Parliament, Second Revised Edition, Helsinki, 2000;

8 Tekst citiran po e-mail sporo~ilu sodelavca iz administracije belgijskega parlamenta z dne, 11.9.2001;
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2.3.5 Nizozemska

V bazi “PARLINE” je za nizozemsko poslansko zbornico navedeno, da naj bi imeli po-

slanci na voljo slu`bena stanovanja. Ko smo podatek preverili v administraciji Tweede

Kamer der Staten General, se je izkazalo, da to ne dr`i. Iz njihovega odgovora sledi, da

parlament ne daje ne slu`benih stanovanj niti ne posebnega dodatka za stanovanja. Po-

slanci so sicer upravi~eni do “posebnega poklicnega dodatka ” (poimenovanega v angl.

kot Professional Expense Allowance), ki je namenjeno za pokrivanje stro{kov v zvezi z

njihovo funkcijo.

V informaciji je tudi navedeno, da tisti redki, ki najamejo stanovanje v Haagu, to stori-

jo sami in ga sami pla~ujejo. Poudarjeno pa je tudi, da imajo poslanci pravico do brez-

pla~nega javnega prevoza in to za vse vrste javnega prevoza.9

2.3.6 [panija

Po podatkih v bazi “PARLINE” prejemajo poslanci {panskega kongresa “dodatno nado-

mestilo” (Additional Allowance) za pokritje stro{kov bivanja v Madridu, ki ni obdav~e-

no. Podlago za nadomestilo/dodatek je v poslovniku Kongresa, v 8. ~lenu (imenovan

ekonomski dodatek - asignación económica), kjer je opredeljen kot dodatek, ki omo-

go~a poslancu opravljati njegovo funkcijo.10 Ta je v enem delu enak za vse poslance, v

drugem delu pa se spreminja in sicer glede na to, koliko je stalno bivali{~e konkretnega

poslanca oddaljeno od Madrida. Ve~ja kot je razdalja, vi{ji je dodatek.11

Poslanci si stanovanja poi{~ejo sami. Parlament se s tem ne ukvarja.

2.3.7 [vedska

[vedski parlament je po podatkih “PARLINE” eden redkih parlamentov na svetu, ki po-

slancem nudi mo`nost slu`benega stanovanja. Na doma~i strani Riksdaga12 pi{e, da

pribli`no 60 poslancev `ivi v kombiniranih pisarnah/stanovanjih v parlamentarni
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9 E-mail sporo~ilo sodelavca iz administracije nizozemskega parlamenta z dne, 7.9.2001;

10 Reglamento del Congreso; http://www.congreso.es/funciones/reglemento/tit1_cap1.htm; z interneta pre-

brano 7.9.2001;

11 Povzeto iz e-mail sporo~ila sodelavca iz administracije {panskega kongresa z 10.9. 2001;

12 Members of Riksdag, Remuneration; http://www.riksdagen.se/english/members/f09_ekon_en.asp; pre-

brano z interneta dne, 4.9.2001;
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zgradbi, 200 pa v stanovanjih Riksdaga. Ostali, ki prihajajo iz krajev izven Stockholma,

si sami preskrbijo stanovanje. Za stanovanja Riksdaga skrbi posebni oddelek v parla-

mentarni administraciji.

Kot zanimivost naj navedemo, da so poslanci upravi~eni do povra~ila “stro{kov za

potovanja” in za “dodatek za bivanje” ob tem, da se mesto stalnega bivali{~a poslanca

{teje kot mesto, kjer dela. Vsako potovanje v Stockholm predstavlja slu`beno pot. Do-

datek za bivanje, ki je obdav~en, tako kot to velja za ostale dr`avljane, pa poslanec dobi,

~e je cilj slu`bene poti vsaj 50 km oddaljen od stalnega bivali{~a. Poslanec je v takem

primeru upravi~en do povrnitve stro{kov nastanitve v njihovi dejanski vi{ini (ko gre za

slu`bena potovanja v na{em pomenu besede), za za~asno nastanitev v Stockholmu pa

je povra~ilo omejeno na vi{ino 4200 SEK mese~no. Poslanci, ki potujejo v Stockholm

ve~ kot 50 km in niso zahtevali nastanitve v slu`benih stanovanjih, so upravi~eni {e do

posebnega dodatka (Duty Supplement) v vi{ini 130 SEK na dan, ki je v celoti obdav~ljiv.

2.3.8 Avstrija

V Avstriji je re{evanje problema poslanskih stanovanj prepu{~eno poslancem. Parla-

ment se s tem ne ukvarja. Vsak poslanec je v skladu z zveznim zakonom o prejemkih in

povra~ilih (Bundesbezuegezets)13 upravi~en do nadomestila oziroma povra~ila

stro{kov za nastanitev do dolo~ene maksimalne vi{ine. Ta vi{ina zna{a 6% osnovne

pla~e, ki pa se lahko pove~a, ~e poslanec potrebuje za pot od doma oziroma iz kraja,

kjer opravlja ve~ino svojih politi~nih aktivnosti, do parlamenta z javnimi prevoznimi

sredstvi povpre~no ve~ kot eno uro.

III. ZAKLJU^EK

Po podatkih, ki smo jih zbrali v posameznih evropskih parlamentih, in podatkih, ki so

na voljo v bazi Interparlamentarne unije in povzeti tudi v primerjalni {tudiji Van der Hul-

sta o statusu poslancev, ter po podatkih, dostopnih v strokovni literaturi, lahko trdimo,

da so dr`ave razvile raznolike oblike ukrepov in instrumentov, ki poslancem zagotav-

ljajo poseben polo`aj in ~im bolj nemoteno opravljanje mandata.
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13 Podrobneje je razdelana ureditev v prvem do petem odstavku 10. ~lena Zveznega zakona o prejemkih in

povra~ilih. Originalni tekst zakona je v arhivu naloge v Raziskovalnem sektorju.
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Vse prou~evane dr`ave zagotavljajo poslancem sredstva, s katerimi lahko pokrijejo

ne le stro{ke delovanja poslancev kot predstavnikov ljudstva, temve~ tudi bivanja.

Vi{ine zneskov, ki jih poslanci prejemajo v ta namen, pa se razlikuje med dr`avami in

tudi med poslanci. Osnovni kriterij je dejansko v vseh primerih funkcija poslanca (pred-

sedniku parlamenta je zagotovljen poseben status, pogosto imajo tudi ostali ~lani vods-

tva parlamenta dodatne ugodnosti) in pa oddaljenost kraja stalnega bivali{~a poslanca

od sede`a parlamenta. Na~in pridobitve za~asnega stanovanja, najemna pogodba,

eventuelno lastni{tvo, pridobitev posojila, vzdr`evanje stanovanj itd. ne sodi v pristoj-

nost parlamenta. Parlament poslancem tudi ne pomaga pri iskanju stanovanj (kar pa

nujno hkrati ne pomeni, da poslanski klubi in strokovne slu`be poslanskih klubov ter

politi~ne stranke ne nudijo pomo~i poslancem pri tem).

Posebno ugodno obravnavo smo med dr`avami ~lanicami EU zasledili le v {vedskem

parlamentu, kar smo v nalogi tudi opisali. Podobno imajo urejeno tudi na Norve{kem

(ni ~lanica EU), pa tudi na Poljskem, v Rusiji. Marc Van der Hulst med parlamente evrop-

skih dr`av, kjer naj bi po njegovem mnenju veljale bolj ugodne re{itve za poslance,

na{teva tudi Slovenijo, Romunijo in Slova{ko.
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KODEKS PARLAMENTARNIH USLU@BENCEV*

I. UVOD

Dr`ave {irom po svetu sku{ajo na razli~ne na~ine in z razli~nimi mehanizmi vsaj ohra-

njati, ~e `e ne izbolj{evati, etiko in eti~ne standarde v javni – dr`avni upravi. Eden izmed

pomembnej{ih instrumentov za to je oblikovanje eti~nega kodeksa, ki je tudi pomem-

ben instrument v boju proti korupciji.

Eti~ni kodeks se lahko sprejme za celotno javno upravo ali le za posamezno ministrs-

tvo, javni zavod ali drug organ - kot interni akt. Glede na to, da se vloga in polo`aj javne-

ga uslu`benca na primer v nekemministrstvu razlikuje od zaposlenega v parlamentu, je

tak{en pristop povsem razumljiv. Uslu`benec, katerega delo je neposredno povezano z

delom s strankami, se ravno tako razlikuje od javnega uslu`benca, ki nima neposrednih

stikov s strankami.

Iz tega izhaja, da oblikovanje eti~nega kodeksa ni ravno enostavna naloga in poleg

dobrega poznavanja narekuje tudi sodelovanje neposrednih uporabnikov – us-

lu`bencev.

V svetu so znani razli~ni pristopi oblikovanja in sprejemanja kodeksa. Na to smo se

osredoto~ili v prvem delu naloge, kjer ugotavljamo predvsem veljavnost kodeksa, kdo

kodeks oblikuje in kdo ga sprejema.

Drugi del naloge pa zajema primerjavo priporo~ilaOdboraministrov Sveta Evrope in njiho-

vegamodela kodeksa s sprejetim kodeksomza javne uslu`bence pri nas, v uradnem listu.

II. SPREJEMANJE KODEKSA ZA PARLAMENTARNE JAVNE
USLU@BENCE V IZBRANIH DR@AVAH1

2.1 Avstralija

V Avstraliji imajo v obeh domovih (spodnjem domu in senatu) smernice obna{anja jav-

nih uslu`bencev »Guidelines on the Conduct of Public Officials of the Commonwealth«

od leta 1979. Zadnjo verzijo iz leta 1995 sta oblikovala Odbor za enake mo`nosti in
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* Mag. Katarina @agar in Tatjana Kra{ovec, pripravljena: 15.2.2001; objavljena: 15.2.2001

138



Odbor za javne uslu`bence. Urad parlamenta je prilagodil na~ela za svoje uslu`bence

tudi s pomo~jo posebej izdane bro{ure. Kodeks ureja odnose med parlamentarnimi us-

lu`benci in vlado, obveznosti javnih uslu`bencev do javnosti, pravila obna{anja, konf-

likt interesov, obna{anje in odnos do kolegov itd.

2.2 Kanada

V spodnjem domu imajo pisane smernice za obna{anje, ki se nana{ajo na konflikt inte-

resov, politi~no aktivnost in nadlegovanje. Kodeks so sprejeli po posvetovanju z us-

lu`benci. Smernice izvirajo iz »Board of Internal Economy of the House«, pripravili pa so

jih v kadrovskem oddelku – »Human Resources Directorate.«

V senatu kodeks temelji na vladnih predpisih, ki veljajo za vladne vodilne uslu`ben-

ce. Sprejet je bil v senatu v dogovoru z generalnim sekretarjem in Odborom za notranje

zadeve. Kodeks ureja: konflikt interesov, prejemanje daril, pretok informacij ipd.

2.3 Norve{ka

Na Norve{kem nimajo kodeksa obna{anja za parlamentarne uslu`bence. Osnovna

na~ela delovanja parlamentarnih uslu`bencev so vsebovana v zakonu - »Act on Worker

Protection and Working Environment« in v priro~niku za dr`avne uslu`bence – »Hand-

book for state employees.« Posebna ureditev za parlament je dolo~ena s posebnimi

predpisi za vodje in za zaposlene. Za novo zaposlene imajo eno - dnevno usposabljanje

o lepem vedenju pod vodstvom predsedni{tva in generalnega sekretarja.

Ministrstvo za pravosodje in dr`avno upravo je leta 1991 ustanovilo posebno delovno

skupino, ki ugotavlja polo`aj etike v javni upravi. (Kos, 1998)
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1 Primerjalni pregled temelji predvsem na prispevku »Codes of Conduct for Parliamentary Staff«, Report

prepared by Mr Mauro Zampini (Italy), adopted at the Cairo Session (September 1997), objavljenem v

»Constitutional and Parliamentary Information 175/98«, razen kjer je posebej naveden drug uporabljeni vir.

Navedeni prispevek smo obravnavali `e v eni izmed prej{njih nalog Raziskovalnega sektorja z naslovom

»Kodeksi obna{anja za parlamentarne uslu`bence (povzetek ~lanka) in je na voljo v ra~unalni{ki bazi

raziskovalnega sektorja v okolju Lotus Notes in v Zborniku Raziskovalnega sektorja 1999/2000.
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2.4 Avstrija

Osnovna na~ela delovanja parlamentarnih uslu`bencev so enaka kot za ostale javne us-

lu`bence: vestnost, nevtralnost ipd. Posebnega kodeksa za uslu`bence parlamenta

nimajo.

Nekatere dolo~be, ki se nana{ajo na polo`aj parlamentarnih javnih uslu`bencev vsebu-

je zvezni ustavni zakon.2

2.5 Nem~ija

V nem{kem parlamentu nimajo kodeksa obna{anja za uslu`bence. Osnovna na~ela de-

lovanja uslu`bencev zveznega sveta (Bundesrat) so vsebovana v temeljnem zakonu in

zveznem zakonu za javne uslu`bence. Obveznosti uslu`bencev zvezne poslanske

zbornice (Bundestag) so dolo~ene v zakonih o javni upravi in v zakonskih dolo~bah, ki

se nana{ajo na javne uslu`bence in uslu`bence zaposlene na zvezni ravni. Vsebujejo

zlasti: vestno in nepristransko izpolnjevanje nalog, lojalnost ustavnemu - demokra-

ti~nemu sistemu, omejitve pri politi~nih aktivnostih itd.

2.6 Danska

Osnovna na~ela delovanja parlamentarnih uslu`bencev so vsebovana v kodeksu ob-

na{anja za dr`avne uslu`bence. Vendar dolo~ila kodeksa niso primerna oziroma spre-

jemljiva za vse zaposlene v enaki meri – razlikujejo se glede na pomembnost polo`aja.

Posebnega kodeksa za uslu`bence parlamenta nimajo.

2.7 Velika Britanija3

V angle{kem spodnjem domu imajo »Staff Handbook« - uslu`benski priro~nik in »Mana-

gement Code«, v katerem so dolo~ila o obna{anju uslu`bencev. Le-ta se nana{ajo na lo-

jalnost, pravi~nost (nepristranost) ipd.
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2 Povzeto po »The Austrian Parliament«, Published by the Parliamentary Administration, Vienna 1998

3 Leta 1994 je britanski ministrski predsednik ustanovil posebno komisijo o standardih ravnanja v javnem `iv-

ljenju kot odgovor na razkrite {kandale v javnem `ivljenju, {e posebej v parlamentu in dr`avni upravi. Gl. Kos,

1998
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Kodeks imajo tudi v zgornjem domu. Med osnovnimi na~eli so: lojalnost, pravi~nost

(nepristranost), prepoved dajanja prednosti zasebnim interesom itd. Njihov »Staff

Handbook« vsebuje tudi disciplinski kodeks.

Delovni pogoji vladnih uslu`bencev in uslu`bencev obeh domov parlamenta so po-

dobni. Kodeks sprejmejo vsi uslu`benci ali njihov sindikat. »Management Code« pa je iz-

dala vlada.

2.8 Francija

V poslanski zbornici nimajo eti~nega kodeksa za parlamentarne uslu`bence. Leta 1958

je bilo z zakonom dolo~eno, da parlamentarni uslu`benci dobijo status dr`avnih us-

lu`bencev, vendar zanje velja dolo~ilo, da imajo poseben status – avtonomijo, kot jo do-

lo~a vodstvo poslanske zbornice. Obveznosti in sankcije so dolo~ene v samostojnih ak-

tih - predpisih. Osnovna na~ela delovanja parlamentarnih uslu`bencev so: uslu`nost,

politi~na nevtralnost, »professional discretion.«

Tudi v senatu nimajo posebnega kodeksa za uslu`bence parlamenta. Osnovna na~ela

delovanja so vsebovana v posebnem statutu, ki ga je pripravilo vodstvo. Kljub temu, da

imajo svoj statut, veljajo za uslu`bence senata tudi vsa ostala zakonska dolo~ila. Pravila

senata - »Rules of the Senate« vsebujejo tudi dolo~ene obveznosti uslu`bencev (»duty of

service and professional discretion«).

2.9 Estonija

V Estoniji nimajo posebnega kodeksa za uslu`bence. Zakon o dr`avnih uslu`bencih

dolo~a tudi obna{anje parlamentarnih javnih uslu`bencev. Pomembnej{a na~ela delo-

vanja uslu`bencev parlamenta, ki so vsebovana v »Regulations on the Chancellery (Se-

cretariat General) Services« in v predpisih zaposlenih, so: politi~na nevtralnost, visoka

stopnja profesionalnosti in lojalnost.

2.10 Portugalska

Osnovna na~ela parlamentarnih uslu`bencev so dolo~ena v temeljnem zakonu zako-

nodajne skup{~ine: »The Organic Law of the Assembly of the Republic« (LOAR), v parla-

mentarnem pravilniku in drugih zakonih ter predpisih. Na Portugalskem velja listina o

obna{anju za javne uslu`bence, ki je primerna tudi za parlamentarne uradnike in pa dis-

ciplinski statut. Listina, ki jo je odobrila vlada s sklepom, vsebuje temeljne vrednote kot

so: zakonitost, nevtralnost, odgovornost, po{tenost, javni interes in dol`nosti do dr`av-
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ljanov (enakost, nepristranskost, sposobnost, uslu`nost), do vlade (mol~e~nost, soli-

darnost) itd.4

Na Portugalskem so sprejeli ukrepe za izbolj{anje eti~nega delovanja uprave. Zakon

o upravnem postopku iz leta 1991 ima neposreden vpliv na etiko v javni upravi, prav

tako kasneje sprejeto navodilo za izvajanje upravnih nalog. Izku{nje so pokazale, da so

uporabili napa~no metodologijo oziroma pristop. Navodilo, ki ga je sprejel svet mini-

strov, je sestavila ozka skupina funkcionarjev, predstavnike sindikata so s tem le sezna-

nili. »Nesodelovanje {ir{ega kroga javnih uslu`bencev pri pripravi navodila in dejstvo,

da ga je svet ministrov sprejel, imata sedaj negativne posledice za njegovo u~inkovito

implementacijo.« (Kos, 1998:271)

III. PRIPORO^ILO ODBORA MINISTROV SVETA EVROPE Z
VZOR^NIM KODEKSOM RAVNANJA IN PRIMERJAVA S
KODEKSOM RAVNANJA JAVNIH USLU@BENCEV

Priporo~ilo Odbora ministrov Sveta Evrope z vzor~nim kodeksom ravnanja je odbor

sprejel na seji v mesecu maju 2000.

Odbor ministrov se v uvodnem tekstu priporo~ila sklicuje na vlogo, ki jo ima javna

uprava v demokrati~nih dru`bah, na javne uslu`bence kot klju~ne elemente javne upra-

ve, ki imajo posebne dol`nosti, hkrati pa bi morali imeti tudi potrebne kvalifikacije in

ustrezno pravno in materialno okolje, da bi lahko u~inkovito opravljali svoje naloge.

Poudarja tudi pomen dostopa do informacij, odprtosti in javnosti javne uprave. Vse to je

spodbudilo odbor ministrov, da je pripravil vzor~ni kodeks ravnanja in ga priporo~il v

sprejetje vladam dr`av ~lanic Sveta Evrope.

Posebna zanimivost priporo~ila odbora ministrov so v prvi vrsti razlogi, ki so vodili k

pripravi in sprejetju priporo~ila in vzor~nega kodeksa ravnanja za javne uslu`bence.

Osnovni razlog je boj proti korupciji in ozave{~anje javnosti in spodbujanje eti~nih

vrednot kot sredstev za prepre~evanje korupcije.

Primerjava besedila “Kodeksa ravnanja javnih uslu`bencev”5 in besedila “Priporo~ila

Odbora ministrov Sveta Evrope” (Recommendation No. R(2000)10 of the Committee of
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4 Po podatkih ~lanka »Codes of Conduct for Parliamentary Staff«, Report prepared by Mr Mauro Zampini

(Italy), adopted at the Cairo Session (September 1997), Constitutional and Parliamentary Information 175/98«

je eti~ni kodeks v pripravi.

5 Kodeks ravnanja javnih uslu`bencev, Uradni list RS, {t. 8/2001
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Ministers to Member States on codes of conduct for public officials)6 ka`e, da je Vlada

RS v kodeks prakti~no v celoti vklju~ila tekst vzor~nega kodeksa. V bistvu gre za sloven-

ski prevod vzor~nega kodeksa z nekaterimi prilagoditvami izrazoslovja, ki izhajajo iz

slovenske ureditve.

Odstopanja so minimalna in jih najdemo v:

• 1. ~lenu, kjer vzor~ni kodeks izrecno navaja, da kodeks ne velja za javno izvoljene

predstavnike, ~lane vlade, nosilce sodne funkcije. V “Kodeksu ravnanja javnih us-

lu`bencev” tega dolo~ila ni, v sklepih, ki jih je vlada sprejela ob kodeksu, pa je zapisa-

na obveza, “da se je Vlada RS zavezala, da bo kodeks smiselno uporabljala tudi za

ministre in druge funkcionarje.” (Sklepi Vlade RS, Uradni list RS, {t.8/2001, stran

735);

• v 3. ~lenu, kjer je opredeljen namen kodeksa, je v priporo~ilih odbora ministrov pou-

darjeno, da je “namen tega kodeksa opredeliti standarde po{tenosti in ravnanja, ki

jih morajo upo{tevati javni uslu`benci.....”. V vladnem tekstu kodeksa pa je kot na-

men kodeksa opredelitev, da se s kodeksom `eli “opredeliti na~ela opravljanja jav-

nih nalog...”;

• v 5. ~lenu je v drugem odstavku v slovenskem kodeksu izpu{~eno, da se od javnega

uslu`benca pri~akuje, da bo naloge opravljal “po{teno”, ostalo pa je na{teto tako, kot

je v vzor~nem kodeksu;

• v petem odstavku 12. ~lena originalni tekst vzor~nega kodeksa pravi, da mora javna

uprava zagotoviti javnemu uslu`bencu varstvo pred {ikaniranjem ipd., v vladnem ko-

deksu pa ni izrecno navedenega subjekta, temve~ se uporablja pasivna - brezosebna

oblika - “zagotoviti se mora..”;

• v drugem odstavku 24. ~lena vladni kodeks dolo~a, da naj javni uslu`benec, ki je od-

govoren za kadrovanje, ~e ne ve, kako naj ravna zaradi rezultatov preverjanja po{te-

nosti kandidata, zahteva odlo~itev predstojnika. Vzor~ni kodeks pa le napeljuje na

obveznost, da poi{~e ustrezen nasvet;

• v 28. ~lenu vzor~ni kodeks predvideva, da bo javna uprava stalno spremljala izvajanje

kodeksa (pregledovala dolo~be kodeksa), medtem ko v vladnem kodeksu tak{ne do-

lo~be ni.
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6 Priporo~ilo Odbora ministrov z vzor~nim kodeksom ravnanja je odbor sprejel na 16. seji, 11.maja 2000, in

ga je mogo~e najti na http://cm.coe.int/ta/rec/2000/2000r10.htm, z interneta skopirano 7.2.2001
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Razlike v dolo~bah kodeksov so v bistvu zanemarljive. Velja pa omeniti del teksta pri-

poro~ila Odbora ministrov Sveta Evrope, ki govori o tem, kaj se nacionalnim vladam

priporo~a glede sprejetja kodeksa. Ta del priporo~ila se glasi:

“priporo~a vladam dr`av ~lanic, naj v skladu z notranjim pravom in na~eli javne

uprave spodbujajo sprejetje nacionalnih kodeksov ravnanja za javne uradnike na

podlagi vzor~nega kodeksa ravnanja za javne uslu`bence, ki je prilo`en temu pripo-

ro~ilu,..”

Ta del priporo~ila posredno najdemo tudi pri vladnem kodeksu in sicer izhaja iz druge-

ga sklepa k kodeksu, s katerim “Vlada RS priporo~a sindikatom in stanovskim organi-

zacijam zaposlenih v javni upravi, da kodeks upo{tevajo pri pripravi svojih kodeksov”

in pa iz tretjega sklepa, s katerim vlada nalagaministrstvom in vladnim slu`bam, “da ko-

deks upo{tevajo v postopkih zaposlovanja in pri pripravi zakonskih in podzakonskih

aktov s podro~ja organizacije in delovnopravne zakonodaje.”

Vsebino teh vladnih sklepov velja upo{tevati pri odlo~anju o tem, ali je treba sprejeti ko-

deks ravnanja tudi za javne uslu`bence v Dr`avnem zboru RS, ali pa zanje neposredno

velja kar kodeks ravnanja javnih uslu`bencev, ki ga je sprejela Vlada RS.

IV. ZAKLJU^EK

Primerjalni pregled nam pove, da so se glede sprejemanja kodeksov za parlamentarne

javne uslu`bence dejansko izoblikovale razli~ne re{itve. V ve~ dr`avah posebnega ko-

deksa obna{anja za (parlamentarne) javne uslu`bence sploh nimajo. Dolo~ene smerni-

ce obna{anja in ravnanja javnih uslu`bencev so vsebovana v sami zakonodaji in

predpisih.

Primer iz Portugalske opozarja na posledice neustreznega pristopa pri sprejemanju ko-

deksa. »Da ne bi prihajalo do odpora zaposlenih pri implementaciji navodila, je pri pri-

pravi in uporabi navodila poleg dobre strategije vodstva potrebno zagotoviti tudi sode-

lovanje samih javnih uslu`bencev.« (Kos, 1998: 271-272)

Glede na to, da v slovenskem parlamentu nimamo izoblikovanih posebnih pravil ob-

na{anja – eti~nega kodeksa, predstavljajo tuje izku{nje in kodeks javnih uslu`bencev, ki

ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, pomembna izhodi{~a pri morebitnem obliko-

vanju eti~nih standardov za parlamentarne javne uslu`bence. Pri tem ne gre zanemariti

posebnosti vloge in polo`aja, ki ga imajo uslu`benci v parlamentu, ~eprav lahko v vse-

bini eti~nih kodeksov poi{~emo na~ela sorodna temeljnim dru`benim vrednotam, ki

veljajo v dolo~eni dr`avi.
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MANJ[INSKI JEZIK KOT URADNI JEZIK*

I. UVOD

Dr`ava priznava narodne skupnosti kot posebej pomemben element razvoja prostora,

na katerem `ivi ve~je {tevilo narodnih skupnosti. (Komac, 1999:15) Pri tem ima osred-

njo vlogo parlament, ki kot zakonodajni organ bistveno vpliva na `ivljenje narodnih

skupnosti - manj{in s sprejemanjem razli~ne zakonodaje in hkrati varuje njihove

splo{ne in posebne pravice, ki jim kot take pripadajo. »Parlamenti lahko naredijo veli-

ko predvsem tako, da primerno uokvirijo problematiko manj{in kot vpra{anje, ki zade-

va vso dr`avo in ne samo nekaj posameznikov, ki govorijo manj{inski jezik. Prav v tem

je kvalitetni preskok, ki ga je treba pri~akovati od parlamentov.«1

V na{i ureditvi so posebej za{~iteni pripadniki italijanske in mad`arske narodnosti, del-

no pa tudi Romi.

Med osrednje pravice narodnih manj{in sodi uporaba njihovega jezika, ki predstavlja

osnovo etni~ne identitete vsakega naroda. To pomeni, da imajo pripadniki manj{in pra-

vico do svobodne uporabe lastnega jezika brez omejitev tako v zasebnem kot javnem

`ivljenju (na primer v sodstvu, upravi, {olstvu, medijih, pri uporabi simbolov...).

Leto{nje leto je Evropsko leto jezikov 2001. »Pri Evropskem letu jezikov poudarjamo

zlasti dejstvo, da mora Evropa vrednotiti vse svoje jezike, tudi najmanj{e, ki skupaj se-

stavljajo njeno kulturno bogastvo. To leto naj bo torej prilo`nost, da se v Evropi okrepi

zavest, da so tudi jeziki manj{in bogastvo vse Evrope in ne samo tistih, ki te jezike govo-

rijo, ter je zato naloga vseh evropskih dr`av, da jih {~itijo in ohranjajo.« 2

»Manj{inski jezik kot uradni jezik« je naslov analize, v kateri podrobneje predstavlja-

mo normativno ureditev uporabe jezika narodnih manj{in v javnem `ivljenju. Cilj anali-

ze je prikaz normativne ureditve uporabe jezika narodnih manj{in pri nas in v svetu.

Tako je v prvem delu analize poleg pojmovne opredelitve predstavljena ureditev tega

podro~ja v Sloveniji. Drugi – primerjalni del pa zajema mednarodni vidik, vklju~no z vr-
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* Janez Bla`i~ in mag. Katarina @agar, pripravljena: 2.2.2001; objavljena: 12.4.2001

1 Povzeto iz pogovora z Bojanom Brezigarjem, predsednikom Evropskega biroja za manj uporabljene jezike

(EBLUL), urednikom Primorskega dnevnika v Italiji, objavljenem v Parlamentarcu {t.2, februar 2001, str. 6 ki sta

ga opravili B. Su{nik in K. Ugle{i}.

2 ibidem, str. 5

146



stami manj{inskih politik, poznanih v svetu, in ureditev tega podro~ja v naslednjih dr`a-

vah: Italija, Belgija, Kanada, Hrva{ka, Slova{ka, Finska, [vedska, Francija, [panija, Por-

tugalska in Latvija.

Analiza temelji na prou~evanju relevantne literature in posameznih predpisov, kot so:

mednarodne konvencije, ustave dr`av, zakoni in podzakonski predpisi (statuti, odloki

ob~in). Za potrebe prikaza ureditve v Sloveniji smo deloma uporabili tudi metodo in-

tervjuja (v obliki telefonskih razgovorov), prikaz ureditev v drugih dr`avah pa temelji

na primerjalni metodi. Originalno besedilo analize obsega tudi seznam slovenskih

predpisov, ki urejajo podro~je uporabe jezika narodnih manj{in (priloga A), odlok o iz-

vajanju dvojezi~nosti na narodnostno me{anem obmo~ju v ob~ini Izola (priloga B) in

odlok o javnem izvajanju dvojezi~nosti na narodnostno me{anem obmo~ju mestne

ob~ine Koper (priloga C), kar pa smo v besedilu za zbornik izpustili, navajamo pa jih

med literaturo in viri.

II. POJMOVNA OPREDELITEV NARODNIH SKUPNOSTI -
MANJ[IN

Narodnost pomeni pripadnost dolo~enemu narodu (na primer biti slovenske, italijan-

ske, mad`arske narodnosti). Narodnosten ali narodnostno je, kar se nana{a na narod-

nost (na primer narodnostna osve{~enost, zavest, ipd.) Lahko bi rekli tudi nacionalen,

kar pomeni nana{ajo~ se na narod. Nacionalnost pa pomeni pripadnost dolo~enemu

narodu, narodnost.

Ko govorimo omanj{ini, v glavnemmislimo na narodno manj{ino, ki pomeni pripadni-

ke naroda, katerega ve~ina `ivi v drugi dr`avi, na primer slovenska narodna manj{ina v

Italiji, na Koro{kem itd. Etni~na skupnost pa pomeni pripadnike drugih narodnosti na

sploh.

Pri nas pogosto zasledimo pojem avtohtona manj{ina. Izraz avtohton kot tak pomeni

prvotno naseljene prebivalce – doma~ine (avtohtoni narodi, avtohtono prebivalstvo). 3

V na{i ustavi se pojem avtohtona narodna skupnost nana{a na italijansko in mad`arsko

narodno skupnost. 4

Komac (1999:13) navaja, da imajo probleme z opredelitvijo pojma »narodnih manj{in«

tudi drugje v svetu. Tako ni mogo~e najti splo{ne definicije niti v mednarodnopravnih
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3 Povzeto iz Slovarja slovenskega knji`nega jezika v bazi Dr`avnega zbora, okolje Lotus Notes
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dokumentih. Po poro~ilu Parlamentarne skup{~ine Sveta Evrope se pojem narodne

manj{ine nana{a na skupino oseb v dolo~eni dr`avi, ki:

• `ivijo na dolo~enem ozemlju,

• ohranjajo dolgotrajne, ~vrste in trajne vezi s to dr`avo,

• izkazujejo razli~ne etni~ne, kulturne ali jezikovne zna~ilnosti,

• so dovolj reprezentativni, kljub njihovemu manj{emu {tevilu v primerjavi s preostalo

populacijo dr`ave, ali populacijo dolo~enega podro~ja te dr`ave,

• te`ijo k ohranjanju zna~ilnosti, ki predstavljajo njihovo skupinsko identiteto, kar

vklju~uje njihovo kulturo, tradicijo, religijo ali jezik.

Kdo je lahko pripadnik dolo~ene avtohtone narodne skupnosti? Iz slovenske ustave je

mogo~e sklepati, da velja v Sloveniji t.i. subjektivni pristop, po katerem je pripadnost

narodni manj{ini individualna izbira. Za ~lana narodnemanj{ine se lahko {teje oseba, ki

ima dolo~ene objektivne zna~ilnosti, na primer materin jezik - jezik narodne manj{ine,

in subjektivno voljo pripadnosti narodni manj{ini. Pri tem je treba upo{tevati, da za ure-

sni~evanje posebnih pravic (na primer volilne pravice) ne zado{~a zgolj opredelitev »za

Italijana« ali »za Mad`ara«. Pripadnost avtohtoni italijanski oziroma mad`arski narodni

skupnosti je tudi stvar narodne skupnosti, ki v skladu z zakonskimi merili takega posa-

meznika {teje za svojega pripadnika. (Komac, 1999:13-14) V praksi pa lahko ravno na

tem podro~ju prihaja do problemov.5
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4 Ustavno sodi{~e je pri presoji, ali je v skladu z ustavo, da lahko posebno volilno pravico uresni~ujejo tudi

osebe, ki stalno prebivajo izven obmo~ij, kjer `ivita avtohtoni italijanska in mad`arska narodna skupnost, `e

moralo razlagati pojem avtohtonosti. Ocenilo je, da ni ustavno nedopustno, da se za pripadnika avtohtone ita-

lijanske oziroma mad`arske narodne skupnosti {teje tudi oseba, ki `ivi izven narodnostno me{anih obmo~ij.

Pri tem je upo{tevalo predvsem dolo~bo ~etrtega odstavka 64. ~lena ustave, po kateri zakon ureja tiste pravice,

ki jih pripadniki narodnih skupnosti uresni~ujejo zunaj obmo~ij, kjer `ivita narodni skupnosti. Natan~neje gl.

Obrazlo`itev odlo~be Ustavnega sodi{~a republike Slovenije, {t. U-I-283/94, objavljeni v Uradnem listu RS, {t.

20/98.

5 Vzemimo za primer Zakon o evidenci volilne pravice. Ustavno sodi{~e je v odlo~bi (U-I-283/94) ugotovilo,

da je navedeni zakon v neskladju z ustavo, ker v Sloveniji nimamo zakonsko opredeljenihmeril, po katerih ko-

misije samoupravnih narodnih skupnosti odlo~ajo o vpisu volivcev v posebni volilni imenik dr`avljanov pri-

padnikov avtohtonih italijanske in mad`arske narodne skupnosti. Ustavno sodi{~e je dr`avnemu zboru nalo`i-

lo, da to neskladnost odpravi do razpisa naslednjih rednih volitev v dr`avni zbor.
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III. O VARSTVU PRAVIC NARODNIH MANJ[IN V SLOVENIJI S
POUDARKOM NA NORMATIVNI UREDITVI UPORABE JEZIKA

Varstvo pravic narodnih manj{in pri nas je zagotovljeno v okviru: dolo~b ratificiranih

mednarodnih konvencij, ustave, zakonov in podzakonskih predpisov.6 Izhodi{~e varo-

vanja narodnih skupnosti pri nas dolo~ata pojma narodnostno me{ano ozemlje7 in

sklop kolektivnih pravic. Te dr`ava priznava ne glede na {tevilo pripadnikov narodnih

skupnosti na narodnostno me{anem ozemlju. Kolektivne pravice pripadajo narodnim

skupnostim kot objektivno obstoje~im subjektom. Od posameznih pripadnikov narod-

ne skupnosti je odvisno, ali in v kolik{ni meri bodo te posebne pravice koristili. (Ko-

mac, 1999:15)8

Varstvo in uresni~evanje posebnih pravic narodnih manj{in sega na ve~ podro~ij,

med temeljnimi pravicami manj{in pa je uporaba jezika manj{in. Normativno ureditev

tega podro~ja v Sloveniji predstavljamo v nadaljevanju, in sicer: ustavno in zakonsko

ureditev ter ureditev v podzakonskih predpisih, s posebnim poudarkom na ureditvi v

ob~inskih aktih tistih ob~in, ki imajo narodnostno me{ana obmo~ja. 9
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6 Zakonske dolo~be o varovanju narodnih skupnosti (manj{in) dosegajo in celo presegajo standarde o varo-

vanju jezikovnih, etni~nih oziroma narodnih manj{in, ki veljajo v mednarodni skupnosti. (Komac, 1999:15).

7 Gl. zakon o ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi njihovih obmo~ij - 5. ~len: »Narodnostno me{ana obmo~ja so po

tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti ob~in Lendava, Hodo{-[alovci, Moravske Toplice,

Koper, Izola in Piran« (Op. taka razdelitev se je v letu 1998 spremenila z ustanovitvijo dodatnih novih ob~in: iz

ob~ine Lendava se je izlo~ila nova ob~ina Dobrovnik z dvema narodnostno me{anima naseljema, ob~ina Ho-

do{ - [alovci pa se je razdelila na ob~ino Hodo{ z dvema narodnostnome{anima naseljema in ob~ino [alovci z

enim narodnostno me{anim naseljem. Gl. odl US Uradni list RS {t. 77/98).

8 Ustavno sodi{~e je v zvezi z manj{inskim vpra{anjemmed drugim zavzelo stali{~e, da se varstvo manj{in za-

gotavlja v dveh oblikah: kot prepoved diskriminacije na podlagi narodnostne, jezikovne, verske in rasne pri-

padnosti ter kot zagotovitev posebnih pravic, ki pripadajo samomanj{ini oziroma njenim pripadnikom. Druga

oblika varstva je v teoriji znana kot pozitivno varstvo manj{in, ki povzro~a t.i. pozitivno diskriminacijo, ker so

pripadnikom manj{ine zagotovljene pravice, ki jih pripadniki ve~ine nimajo. Tovrstni ukrepi predstavljajo vi-

soko stopnjo varstva narodnih manj{in, ki jim jo priznava ve~inska skupina prebivalstva, in s tem ka`ejo na de-

mokrati~nost dru`be. Odstop od na~ela enakosti volilne pravice predstavlja primer pozitivne diskriminacije.

(Delno povzeto po obrazlo`itvi odlo~be Ustavnega sodi{~a republike Slovenije, {t. U-I-283/94, objavljeni v

Uradnem listu RS, {t. 20/98).

9 V Sloveniji imamo tudi In{titut za narodnostna vpra{anja v Ljubljani in Urad za narodnosti Vlade Republike

Slovenije, ki se ukvarjata s polo`ajem narodnostnih manj{in pri nas.
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3.1 Ustavna ureditev

V splo{nih dolo~bah (5. ~len) Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91,

42/97, 66/2000 - v nadaljnjem besedilu: ustava) je dolo~eno, da dr`ava varuje in zago-

tavlja pravice avtohtone italijanske in mad`arske narodne skupnosti. Skrbi tudi za av-

tohtone slovenske narodne manj{ine v sosednjih dr`avah, slovenske izseljence in

zdomce ter pospe{uje njihove stike z domovino.

Enajsti ~len ustave dolo~a: »Uradni jezik v Sloveniji je sloven{~ina.10 Na obmo~jih

ob~in, v katerih `ivita italijanska ali mad`arska narodna skupnost, je uradni jezik

tudi italijan{~ina ali mad`ar{~ina.« V 61. ~lenu ustava dolo~a, da ima vsakdo pravico

svobodno izra`ati pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, gojiti in izra`ati

svojo kulturo in uporabljati svoj jezik in pisavo. Posebne pravice avtohtone italijanske

in mad`arske narodne skupnosti v Sloveniji so zajete v 64. ~lenu ustave. Tako imajo pri-

padniki obeh skupnosti pravico do uporabe svojih narodnih simbolov, za ohranjanje

narodne identitete lahko ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in

znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na podro~ju javnega obve{~anja in

zalo`ni{tva. Narodni skupnosti in njuni pripadniki imajo tudi pravico do vzgoje in izo-

bra`evanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobra`evanja.

Zakon dolo~a obmo~ja, na katerih je obvezno dvojezi~no {olstvo. Ustavno zagotovlje-

na je tudi pravica, da skupnosti gojijo odnose zmati~nima narodoma in njunima dr`ava-

ma. Na obmo~jih, kjer `ivita skupnosti, se za uresni~evanje pravic ustanovijo samou-

pravne skupnosti. Narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavni{kih lokal-

nih organih in v dr`avnem zboru.11 V istem ~lenu ustava navaja, da zakoni, drugi pred-

pisi in splo{ni akti, ki se nana{ajo le na uresni~evanje ustavno dolo~enih pravic in
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10 V parlamentarni proceduri je predlog zakona o rabi sloven{~ine kot uradnega jezika. Zakon bo urejal javno

rabo sloven{~ine kot ustavno dolo~enega uradnega jezika na obmo~ju Republike Slovenije. V predlogu zako-

na se 2. ~len nana{a na uporabo zakona na narodnome{anih obmo~jih: »Dolo~ila tega zakona se na jezikovno

me{anih obmo~jih Republike Slovenije, kjer se po zakonu uporablja tudi mad`arski oziroma italijanski jezik,

smiselno uporablja tudi za ta dva jezika.« (Natan~neje gl. Poro~evalec dr`avnega zbora {t. 92/00)

11 V 80. ~lenu ustave je dolo~eno, da se v dr`avni zbor vedno izvoli po en poslanec italijanske in mad`arske

narodne skupnosti. Zakon o lokalni samoupravi pa v 39. ~lenu dolo~a, da je v ob~inskem svetu tudi najmanj

en predstavnik narodne skupnosti v ob~ini, kjer `ivijo pripadniki narodnih skupnosti. V statutu ob~ine se do-

lo~i neposredna zastopanost narodnih skupnosti tudi v drugih organih ob~ine. V 83. ~lenu zakona o lokalni sa-

moupravi pa je predvidena tudi zastopanost v pokrajinskem svetu na narodnostno me{anih obmo~jih.
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polo`aja narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narod-

nih skupnosti.12

Ustava v 65. ~lenu govori tudi o polo`aju in posebnih pravicah romske skupnosti v Slo-

veniji, in sicer predvideva zakonsko ureditev.13

3.2 Zakonska ureditev14

V Sloveniji je preko 30 zakonov in drugih predpisov, ki se nana{ajo na problematiko na-

rodnih manj{in. Omejili smo se le na dolo~ene predpise, ki se nana{ajo na uporabo jezi-

ka v javnem `ivljenju.

Zakon o upravi (Uradni list RS, {t. 67/94, 20/95-odl.US, 29/95, 80/99)

Zakon o upravi v 4. ~lenu dolo~a, da je na obmo~jih ob~in, v katerih `ivita avtohtoni ita-

lijanska in mad`arska narodna skupnost, uradni jezik tudi italijan{~ina in mad`ar{~ina.

»Na teh obmo~jih uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v slo-

ven{~ini in v jeziku narodne skupnosti, ~e stranka, ki `ivi na tem obmo~ju, uporablja

italijanski oziromamad`arski jezik.« V istem ~lenu zakon dolo~a, da mora biti v prime-

ru, ko je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek tudi v katerem od jezikov narod-

nih skupnosti, tudi drugostopna odlo~ba izdana v istem jeziku. V primeru, da oseba ne

zna uradnega jezika, jo mora upravni organ seznaniti z gradivom in delom v njenem je-

ziku ter ji omogo~iti, da postopek spremlja po tolma~u.

Zakon o upravnem postopku (Uradni list RS, {t. 80/99, 70/00)

Celotno 4. poglavje zakona o upravnem postopku se nana{a na jezik v postopku.

Upravni postopek se vodi v slovenskem jeziku, v slovenskem jeziku se vlagajo vloge,
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12 Kadar gre za zadeve, ki se ti~ejo ustavnih pravic in polo`aja zgolj narodnih skupnosti, imajo predstavniki

narodnih skupnosti v dr`avnem zboru in ob~inskih svetih pravico manj{inskega veta ({esti odstavek 64. ~lena

ustave). S tem je zagotovljeno, da predstavniki ve~inskega naroda ne morejo preglasovati predstavnikov obeh

narodnih skupnosti v zadevah, ki se ti~ejo zgolj ustavnih pravic oziroma polo`aja narodnih skupnosti. (Povze-

to po obrazlo`itvi odlo~be Ustavnega sodi{~a republike Slovenije, {t. U-I-283/94, objavljeni v Uradnem listu

RS, {t. 20/98).

13 Poseben zakon za za{~ito Romov {e ni bil sprejet. Nekatere pravice Romov so zagotovljene v drugih zako-

nih, kot je, na primer, zakon o lokalni samoupravi, ki v 39. ~lenu dolo~a, da imajo Romi v ob~inskem svetu naj-

manj po enega predstavnika na obmo~jih, kjer `ivi avtohtono naseljena romska skupnost.

14 Urad za narodnosti Vlade RS je leta 1997 oblikoval in posredoval »Pregled najpomembnej{ih predpisov o

posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji«, zato smo se v nalogi

omejili le na dolo~be predpisov, ki podrobneje urejajo rabo jezika v Republiki Sloveniji.
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pi{ejo odlo~be, sklepi, zapisniki, uradni zaznamki in druga pisanja ter se opravljajo de-

janja v postopku. Na obmo~jih ob~in, kjer sta uradna jezika tudi jezika italijanske oziro-

mamad`arske narodne skupnosti, te~e upravni postopek v slovenskem jeziku in jeziku

narodne skupnosti, ~e stranka v tem jeziku vlo`i zahtevo, na podlagi katere se postopek

za~ne oziroma, ~e stranka to zahteva kadarkoli med postopkom. V primeru, da so v po-

stopku udele`ene stranke, ki niso zahtevale postopka v jeziku narodne skupnosti, te~e

postopek v obeh jezikih – slovenskem in v jeziku narodne skupnosti. Kadar organ od-

lo~i brez poprej{njega zasli{anja stranke, izda odlo~bo v slovenskem jeziku in jeziku

narodne skupnosti, ustno odlo~bo pa izda v jeziku, ki ga stranka razume. Pripadniki na-

rodnih skupnosti imajo v postopku pred organi izven obmo~ja, kjer sta uradna jezika

tudi jezikamanj{in, pravico uporabljati svoj jezik. V primeru, da vloga ni vlo`ena v urad-

nem jeziku, organ ravna, kot je predpisano za ravnanje za nepopolno oziroma pomanj-

kljivo vlogo. Stranke in drugi udele`enci postopka, ki ne znajo jezika, v katerem te~e

postopek, ali ga ne morejo uporabljati zaradi invalidnosti, imajo pravico, da spremljajo

postopek po tolma~u. Organ jih mora o tem pou~iti. (62. ~len)

Zakon o delavcih v dr`avnih organih (Uradni list RS, {t. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91,

2/91-I, 4/93, 70/97 in 38/99)

Zakon o delavcih v dr`avnih organih dolo~a, da v lahko dr`avnem organu sklene delov-

no razmerje, kdor poleg splo{nih pogojev, dolo~enih z zakonom, izpolnjuje {e posebne

pogoje, kot so dr`avljanstvo Republike Slovenije, polnoletnost itd. Za vi{je upravne de-

lavce, upravne delavce in za strokovno tehni~ne delavce, ki opravljajo neposredno

delo s strankami, je pogoj za sklenitev delovnega razmerja tudi aktivno znanje sloven-

skega jezika; na obmo~jih, na katerih je dolo~ena enakopravnost italijanskega oziroma

mad`arskega jezika, pa tudi znanje jezikov teh narodnosti. (4. ~len)

Zakon o mati~nih knjigah (Uradni list SRS, {t. 28/81, 38/86, 2/87-pre~i{~eno besedilo,

Uradni list RS {t. 28/95, 84/00)

Zakon o mati~nih knjigah v 31. ~lenu (30. ~len pre~i{~enega besedila) dolo~a, da so na

obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki italijanske oziroma mad`arske narodnosti, mati~arji

dol`ni izdajati izpiske in potrdila iz mati~nih knjig tudi v italijanskem oziroma mad`ar-

skem jeziku.

Zakon o osebnem imenu (Uradni list SRS, {t. 16/74, 28/81, 38/86, 2/87-pre~i{~eno bese-

dilo, Uradni list RS {t. 5/91)

V 2a. ~lenu (3. ~len pre~i{~enega besedila) zakona o osebnem imenu je dolo~eno, da se

osebno ime pripadnika italijanske oziromamad`arske narodnosti vpi{e v italijanski ozi-

roma mad`arski pisavi in obliki, razen ~e se pripadnik narodnosti opredeli druga~e.

Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, {t. 75/97)
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V skladu s 6. ~lenom zakona o osebni izkaznici se obrazci osebnih izkaznic tiskajo v slo-

ven{~ini in angle{~ini, na obmo~jih, dolo~enih z zakonom, kjer avtohtono `ivijo skupaj

s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma mad`arske narod-

nosti, pa tudi v italijan{~ini ali mad`ar{~ini.

Zakon o potnih listinah dr`avljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 65/00)

V 13. ~lenu zakon o potnih listinah dr`avljanov Republike Slovenije dolo~a, da se

obrazci potnih listin in vizuma tiskajo v sloven{~ini, angle{~ini in franco{~ini, na ob-

mo~jih, dolo~enih z zakonom, kjer skupaj s pripadniki slovenskega naroda avtohtono

`ivijo tudi pripadniki italijanske oziromamad`arske narodnosti, pa tudi v italijan{~ini ali

mad`ar{~ini.

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, {t. 5/80,

42/86, SFRJ 83/89, SRS 5/90, RS 8/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93)

V 8. ~lenu zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb dolo~a, da na ob-

mo~jih, kjer `ivijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske oziroma ma-

d`arske narodnosti, slednji soodlo~ajo o imenovanju, preimenovanju, zdru`evanju,

razdru`evanju in odpravi naselij in ulic ter o dolo~itvi obmo~ij naselij. Poleg tega se na

obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske oziroma

mad`arske narodnosti, naselja in ulice ozna~ijo v slovenskem jeziku in v jeziku ustrezne

narodnosti. (9. ~len)

Zakon o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00)

V 5. ~lenu zakona o sodi{~ih dolo~a, da sodi{~a poslujejo v slovenskem jeziku. Na ob-

mo~jih, kjer `ivita avtohtoni italijanska in mad`arska narodna skupnost, sodi{~a poslu-

jejo tudi v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, ~e stranka, ki `ivi na tem obmo~ju,

uporablja italijanski oziromamad`arski jezik. Kadar sodi{~e vi{je stopnje odlo~a o prav-

nih sredstvih v zadevah, v katerih je sodi{~e ni`je stopnje vodilo postopek tudi v italijan-

skem oziroma mad`arskem jeziku, izda odlo~bo tudi v prevodu v italijanski oziroma

mad`arski jezik. Stro{ke, povezane z uporabo jezika pripadnikov italijanske in mad`ar-

ske narodnosti pred sodi{~i, krije Republika Slovenija.

V 45. ~lenu zakon govori o kandidatih za sodnike porotnike okro`nih sodi{~. Na ob-

mo~jih, kjer `ivita avtohtoni italijanska in mad`arska narodna skupnost, imenuje pred-

sednik vi{jega sodi{~a potrebno {tevilo sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo itali-

janski oziroma mad`arski jezik.

Zakon o notariatu (Uradni list RS, {t. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95)

Zakon o notariatu v 13. ~lenu dolo~a, da notar sestavlja notarske listine v slovenskem je-

ziku. Na obmo~jih, kjer je uradni jezik tudi italijan{~ina ali mad`ar{~ina, sestavlja notar-

ske listine, ~e stranka uporablja italijanski ali mad`arski jezik, v obeh uradnih jezikih. V

tujem jeziku, ki ni uradni jezik, lahko sestavi notar listino na zahtevo stranke le, ~e izpol-
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njuje pogoje za sodnega tolma~a in ~e je listina namenjena uporabi v tujini. ^e stranke

oziroma drugi udele`enci pri sestavljanju listine ne razumejo jezika, v katerem je listina

sestavljena, mora listina vsebovati klavzulo, da jim je bila njena vsebina v celoti preve-

dena. Prevaja notar ali, na zahtevo stranke, sodni tolma~.

Zakon o dr`avnem to`ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94, 59/99)

V skladu z zakonom o dr`avnem to`ilstvu (6. ~len) poslujejo dr`avna to`ilstva v sloven-

skem jeziku. Na obmo~jih, kjer `ivita avtohtoni italijanska in mad`arska narodna skup-

nost, pa tudi v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, ~e te~e postopek pred so-

di{~em ali drugim dr`avnim organom v tem jeziku, ali ~e stranka, ki `ivi na tem ob-

mo~ju, v ob~evanju z dr`avnim to`ilstvom uporablja ta jezik.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja (Uradni list RS, {t. 12/96,

23/96, 22/00)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja med cilji sistema vzgoje in

izobra`evanja (2. ~len) navaja tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in mad`arskega

jezika na obmo~jih, ki so opredeljena kot narodno me{ana.

V 3. ~lenu so dolo~ila o u~nem jeziku, in sicer poteka vzgojno in vzgojno-izobra`eval-

no delo v vrtcih in {olah v slovenskem jeziku, na obmo~jih, kjer `ivijo tudi pripadniki

italijanske narodne skupnosti (narodnome{ana obmo~ja), pa se ustanavljajo tudi vrtci

oziroma {ole, v katerih poteka vzgojno oziroma vzgojno-izobra`evalno delo v italijan-

skem jeziku (vrtci in {ole v jeziku narodne skupnosti). Na obmo~jih, kjer `ivijo pripad-

niki slovenskega naroda in pripadniki mad`arske narodne skupnosti (narodno me{a-

na obmo~ja), se ustanavljajo dvojezi~ni vrtci in {ole, v katerih vzgojno oziroma vzgoj-

no-izobra`evalno delo poteka v slovenskem in mad`arskem jeziku (dvojezi~ni vrtci in

{ole).

Ime vrtca oziroma {ole mora biti slovensko, razen tistih, katerih soustanoviteljica je sa-

moupravna narodna skupnost. (69. ~len)

Strokovni delavci morajo imeti izobrazbo, dolo~eno s sistemizacijo delovnih mest, ob-

vladati morajo slovenski jezik, v vrtcih oziroma {olah na narodno me{anih obmo~jih, ki

se ustanovijo za dvojezi~no vzgojo in izobra`evanje, pa tudi jezik narodne skupnosti.

(92. ~len)

Zakon o poklicnem in strokovnem izobra`evanju (Uradni list RS, {t. 12/96)

V 2. ~lenu zakona o poklicnem in strokovnem izobra`evanju je med cilji poklicnega in

strokovnega izobra`evanja navedeno tudi razvijanje sposobnosti za razumevanje in

sporo~anje v slovenskem jeziku, na obmo~jih, ki so opredeljena kot narodno me{ana,

pa tudi v italijanskem oziroma v mad`arskem jeziku. V 8. ~lenu zakon govori o u~nem

jeziku. U~ni jezik v poklicnem oziroma strokovnem izobra`evanju je slovenski, v po-

klicnih in strokovnih {olah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, v dvojezi~nih po-
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klicnih in strokovnih {olah pa slovenski in mad`arski. Na obmo~jih, kjer `ivijo pripadni-

ki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena

kot narodno me{ana obmo~ja, se vajenci oziroma dijaki v poklicnih in strokovnih {olah

s slovenskim u~nim jezikom u~ijo italijanski jezik, vajenci oziroma dijaki v poklicnih in

strokovnih {olah z italijanskim u~nim jezikom pa slovenski jezik. V soglasju z mini-

strom, pristojnim za {olstvo, se del izobra`evalnega programa, pri katerem sodeluje

priznan tuji strokovnjak, lahko izvaja v tujem jeziku.

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, {t. 12/96, 44/00)

Zakon o vrtcih v 5. ~lenu dolo~a, da vzgojno delo v vrtcih poteka v slovenskem jeziku.

Na obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narod-

ne skupnosti in so opredeljena kot narodnostno me{ana obmo~ja, se v skladu s poseb-

nim zakonom v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v slovenskem jeziku, otroci sezna-

njajo z italijanskim jezikom, v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v italijanskem jezi-

ku, pa s slovenskim jezikom. Na obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki slovenskega naroda in

mad`arske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno me{ana obmo~ja, poteka

vzgojno delo v skladu s posebnim zakonom dvojezi~no, v slovenskem in mad`arskem

jeziku.

Zakon o osnovni {oli (Uradni list RS {t. 12/96, 33/97)

Zakon o osnovni {oli med cilji (2. ~len) navaja tudi razvijanje pismenosti ter sposob-

nosti za razumevanje, sporo~anje in izra`anje v slovenskem jeziku, na obmo~jih, ki so

opredeljena kot narodnostno me{ana, pa tudi v italijanskem oziroma mad`arskem

jeziku.

U~ni jezik v osnovni {oli je slovenski, v {olah z jezikom narodne skupnosti je italijanski,

v dvojezi~nih osnovnih {olah pa slovenski in mad`arski. V osnovnih {olah na obmo~jih,

kjer prebivajo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupno-

sti in so opredeljena kot narodno me{ana obmo~ja, se u~enci v {olah s slovenskim

u~nim jezikom obvezno u~ijo italijanski jezik, u~enci v {olah z italijanskim u~nim jezi-

kom pa obvezno slovenski jezik. (6. ~len)

V 64. ~lenu je opredeljeno preverjanje znanja ob koncu obdobij. Ob koncu obdobij se

znanje u~encev obvezno preverja z nacionalnimi preizkusi znanja, s katerimi se prever-

jajo minimalni standardi znanja u~encev. Znanje u~encev na narodno me{anih ob-

mo~jih se preverja:

• ob koncu prvega obdobja iz slovenskega ali italijanskega oziroma mad`arskega jezi-

ka in matematike,

• ob koncu drugega obdobja iz slovenskega ali italijanskega oziromamad`arskega jezi-

ka, matematike in tujega jezika in
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• ob koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijanskega oziroma mad`arskega jezi-

ka, matematike, tujega jezika in iz dveh obveznih predmetov.

Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, {t. 12/96)

V zakonu o gimnazijah je med nalogami splo{ne in strokovne gimnazije (2. ~len) do-

lo~eno tudi, da posreduje znanje o slovenskem jeziku in knji`evnosti, na obmo~jih, ki

so opredeljena kot narodnostno me{ana, pa tudi o italijanskem oziroma mad`arskem

jeziku in knji`evnosti, ter razvija sposobnost za razumevanje in sporo~anje v knji`nem

jeziku.

O u~nem jeziku govori 8. ~len, in sicer je u~ni jezik v gimnazijah slovenski, v gimnazijah

v jeziku narodne skupnosti italijanski, v dvojezi~nih gimnazijah pa slovenski in mad`ar-

ski. Na obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske na-

rodne skupnosti ter so opredeljena kot narodno me{ana obmo~ja, se dijaki v gimnazi-

jah s slovenskim u~nim jezikom u~ijo italijanski jezik, dijaki v gimnazijah z italijanskim

u~nim jezikom pa slovenski jezik. Na podlagi posebnega predpisa, ki ga izda minister,

se lahko del posameznega predmeta zaradi mednarodnih izmenjav ali priprav na med-

narodno maturo dodatno izvaja tudi v tujem jeziku.

Zakon o uresni~evanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in mad`arske narodno-

sti na podro~ju vzgoje in izobra`evanja (Uradni list SRS, {t. 12/82, RS/I 12/91)15

Navedeni zakon v 4. ~lenu dolo~a, da se za uresni~evanje posebnih pravic italijanske in

mad`arske narodnosti in za uresni~evanje enakopravnosti jezikov teh narodnosti s slo-

venskim jezikom na obmo~jih, na katerih `ivijo pripadniki teh narodnosti skupaj s pri-

padniki slovenskega naroda (narodnostno me{ana obmo~ja), ustanavljajo vzgojno izo-

bra`evalne organizacije, ki opravljajo vzgojno izobra`evalno delo v slovenskem jeziku

in v jeziku narodnosti (v nadaljnjem besedilu: dvojezi~ne izobra`evalne organizacije)

ter vzgojno izobra`evalne organizacije, ki opravljajo vzgojno izobra`evalno delo v jezi-

ku narodnosti (v nadaljnjem besedilu: izobra`evalne organizacije v jeziku narodnosti).

V dvojezi~nih izobra`evalnih organizacijah se izobra`ujejo pripadniki slovenskega na-

roda skupaj s pripadniki ustrezne narodnosti. V izobra`evalnih organizacijah v jeziku

narodnosti se u~enci obvezno u~ijo slovenskega jezika; v vzgojno izobra`evalnih orga-

156

15 V parlamentarni proceduri je predlog novega zakona o posebnih pravicah italijanske inmad`arske narodne

skupnosti na podro~ju vzgoje in izobra`evanja Predlog zakona podrobneje ureja posebne cilje vzgoje in izo-

bra`evanja za pripadnike italijanske in mad`arske narodne skupnosti, posebnosti organizacije, mre`o vrtcev

in {ol, prilagajanje javno veljavnih programov, dolo~a pa tudi posebne pogoje za strokovne delavce v vrtcih in

{olah, dvojezi~no poslovanje, financiranje izgradnje vrtcev in {ol. (Natan~neje gl. Poro~evalec dr`avnega zbo-

ra {t. 36/00, 7/00).
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nizacijah, ki na teh obmo~jih opravljajo vzgojno izobra`evalno delo v slovenskem jezi-

ku, pa se u~enci obvezno u~ijo jezika narodnosti, s ~imer dobivajo temelj za dvojezi~no

sporazumevanje, spoznavanje kulturnih in drugih vrednot obeh narodov ter za poglab-

ljanje medsebojnega so`itja. Za uresni~evanje dru`benih smotrov in nalog iz 3. ~lena

tega zakona se organizira tudi {tudij jezika narodnosti na ustreznih visoko{olskih

organizacijah.

Zakon v 17. ~lenu predvideva, da morajo u~itelji, vzgojitelji, varuhi, svetovalni in drugi

strokovni delavci za delo v izobra`evalnih organizacijah v jeziku narodnosti obvladati

u~ni jezik, za delo v dvojezi~nih izobra`evalnih organizacijah pa oba u~na jezika.

Izobra`evalne organizacije v jeziku narodnosti poslujejo v jeziku te narodnosti, dvoje-

zi~ne izobra`evalne organizacije pa dvojezi~no. (26. ~len)

Izobra`evalne organizacije po tem zakonu izdajajo spri~evala in druge listine dvoje-

zi~no. (27. ~len)

3.3 Ureditev v drugih aktih

Poslovnik dr`avnega zbora (Uradni list RS, {t. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/00,

3/01, 9/01, 13/01)

Poslovnik dr`avnega zbora v 5. ~lenu dolo~a: »Dr`avni zbor posluje v slovenskem jezi-

ku. Poslanca italijanske in mad`arske narodne skupnosti imata pravico govoriti in pi-

sno vlagati predloge, pobude, vpra{anja in druge vloge v italijanskem oziroma ma-

d`arskem jeziku. Njuni govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik.«

Razprave poslancev narodne skupnosti se vpi{ejo v sejne zapise v italijanskem oziroma

mad`arskem jeziku skupaj s prevodom v sloven{~ini. (321. ~len)

Sodni red (Uradni list RS, {t. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00)

Peto poglavje sodnega reda se nana{a na poslovanje sodi{~a na obmo~jih, kjer `ivita av-

tohtoni italijanska in mad`arska narodna skupnost. V 60. ~lenu je dolo~eno, da morajo

sodi{~a na obmo~jih, kjer `ivita avtohtoni italijanska in mad`arska narodna skupnost in

na katerih je z ustavo in zakonom dolo~ena enakopravnost italijanskega oziroma ma-

d`arskega jezika, v postopku zagotoviti enakopravnost italijanskega oziroma mad`ar-

skega jezika v skladu z zakonom, ~e stranka, ki `ivi na tem obmo~ju, uporablja italijan-

ski oziroma mad`arski jezik.

V primeru, da nastopa v postopku samo ena stranka ali ~e obe stranki v postopku

uporabljata isti jezik, se postopek vodi samo v jeziku teh strank. ^e nastopata v po-

stopku stranki, od katerih uporablja ena slovenski jezik, druga pa italijanski ali ma-

d`arski jezik, se vodi postopek v slovenskem in italijanskem ali mad`arskem jeziku (v

nadaljnjem besedilu: dvojezi~ni postopek). Sodi{~e postopa enako tudi v primeru, ~e
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je vloga, s katero je spro`en postopek, sestavljena v slovenskem jeziku, pa stranka

pred za~etkom postopka izjavi, da uporablja italijanski oziroma mad`arski jezik. Ko

sodi{~e po vlogi, s katero stranka spro`i postopek, ali po izjavi stranke ugotovi, da je

treba voditi postopek v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku ali dvojezi~ni posto-

pek, to zaznamuje v ustreznem vpisniku in na ovitku spisa (“It.”oziroma “Ma.”). ^e bi

bilo po dolo~bah zakona in sodnega reda potrebno voditi postopek v italijanskem

oziroma mad`arskem jeziku, pa stranke izjavijo, naj se vodi postopek v slovenskem

jeziku, se postopek vodi v slovenskem jeziku. Tako izjavo stranke je treba zapisni{ko

ugotoviti. (61. ~len)

^e se vodi postopek samo v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, ali ~e se vodi

dvojezi~ni postopek, se s strankami in drugimi udele`enci v postopku razpravlja v nji-

hovem jeziku. ^e posamezen udele`enec v postopku ne razume jezika, v katerem se

vodi postopek, mu je potrebno zagotoviti ustno prevajanje tistega, kar on oziroma drugi

govorijo, ter listin in drugega pisnega dokaznega gradiva. (62. ~len)

^e se vodi postopek v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, se pi{e zapisnik v tem

jeziku. ^e v tem postopku sodeluje udele`enec, ki ne zna italijanskega oziromamad`ar-

skega jezika, se v zapisnik zapi{e njegovo izpoved oziroma izjavo v uradnem jeziku, v

katerem se vodi postopek. (63. ~len)

Zapisniki v dvojezi~nempostopku se pi{ejo v tistem jeziku, ki ga stranke in drugi udele`en-

ci v postopku uporabljajo. Vsako navedbo, izpoved, izjavo idr. pa je treba sproti prevesti in

zapisati v slovenskem oziroma v italijanskem ali v mad`arskem jeziku. (64. ~len)

Sodne odlo~be v postopku, ki se vodi v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku in

sodne odlo~be v dvojezi~nem postopku se izdajajo vedno v slovenskem in italijanskem

oziroma mad`arskem jeziku. Odlo~be v obeh jezikih so izvirne in se strankam dostav-

ljajo v obeh jezikih. (65. ~len)

^e je v postopku, ki se je vodil v italijanskem oziroma v mad`arskem jeziku ali v dvoje-

zi~nem postopku vlo`eno redno ali izredno pravno sredstvo, sodi{~e prve stopnje pred

predlo`itvijo spisa poskrbi za prevod pravnega sredstva in celotnega spisa v slovenski

jezik. Ko vi{ja sodi{~a in Vrhovno sodi{~e Republike Slovenije odlo~ajo o rednih ali

izrednih pravnih sredstvih, v katerih je sodi{~e prve stopnje vodilo postopek tudi v itali-

janskem oziroma mad`arskem jeziku, izdajo svojo odlo~bo tudi v prevodu v italijanski

oziroma mad`arski jezik. (66. ~len)

Stro{ki, ki nastanejo zaradi postopka v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, gredo

v breme sredstev za delo sodi{~a in ne morejo bremeniti strank. (67. ~len)

Ministrstvo, pristojno za pravosodje skrbi za izobra`evanje sodnikov in sodnega osebja

za vodenje dvojezi~nih postopkov. Dvojezi~ni postopek lahko vodi le sodnik oziroma

strokovni sodelavec, ki je uspe{no opravil poseben izpit iz italijanskega ali mad`arske-
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ga jezika pred izpitno komisijo pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, ali ~e ima di-

plomo fakultete iz italijanskega ali mad`arskega jezika, ali ~e je vpisan v seznam stalnih

sodnih tolma~ev za enega od obeh jezikov. Na sodi{~ih, kjer ni sodnikov, ki bi aktivno

obvladali italijanski oziroma mad`arski jezik, se dvojezi~ni postopki vodijo s pomo~jo

sodnega tolma~a. Dolo~be tega ~lena se uporabljajo tudi za sodno osebje, ki sodeluje

pri dvojezi~nih postopkih. (68. ~len)

Dodatek za usposobljenost sodnikov in sodnega osebja za vodenje dvojezi~nih postop-

kov dolo~i sodni svet. (69. ~len)

3.4 Normativna ureditev uporabe jezika narodnih manj{in
v ob~inah, ki imajo narodnostno me{ana obmo~ja

3.4.1 Iz zakona o lokalni samoupravi

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US,

57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obv.razlaga, 73/95-odl. US, 9/96-odl. US,

44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 59/99- odl. US, 70/00) v 5. ~le-

nu dolo~a, da se ob~ine na obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki mad`arske in italijanske na-

rodne skupnosti, oblikujejo tako, da je v njih zagotovljeno uresni~evanje posebnih pra-

vic narodnih skupnosti.

V skladu z 39. ~lenom je v ob~inskem svetu zagotovljeno predstavni{tvo najmanj enega

predstavnika narodnih skupnosti na obmo~ju, ki je dolo~eno kot narodnostno me{ano

in kjer `ivita italijanska oziroma mad`arska narodna skupnost. S statutom ob~ine se do-

lo~i neposredna zastopanost narodnih skupnosti tudi v drugih organih ob~ine. V okviru

svojih pristojnosti ob~ine s posebnimi akti urejajo vpra{anja, ki zadevajo uresni~evanje

pravic ter financiranje narodnih skupnosti. K predpisom iz prej{njega odstavka daje so-

glasje Svet narodne skupnosti prek predstavnikov narodnih skupnosti v ob~inskih sve-

tih. Kadar organi ob~ine odlo~ajo o drugih vpra{anjih, ki se nana{ajo na uresni~evanje

posebnih pravic narodnih skupnosti, morajo predhodno pridobiti mnenje samouprav-

ne narodne skupnosti.

V narodnostno me{anih ob~inah se ustanovi komisija za narodnostna vpra{anja, in si-

cer imajo v sestavi komisije pripadniki narodne skupnosti polovico ~lanov oziroma ~la-

nic. Zakon tudi dolo~a (40. ~len), da ko so v ob~ini pripadniki slovenskega naroda v

manj{ini, se za njih smiselno uporabljajo dolo~be tega zakona o zastopanosti italijanske

in mad`arske narodne skupnosti v ob~inskih organih.

V 64. ~lenu zakon dolo~a, da ob~ina sprejme svoj statut, v katerem so dolo~ena temelj-

na na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in pristojnosti ob~inskih or-
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ganov razen glede organov ob~inske uprave, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejema-

nju odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v ob~ini, ki jih dolo~a za-

kon. Ob~ina ureja zadeve iz svoje pristojnosti tudi z odloki, odredbami, pravilniki in na-

vodili. (65. ~len)

3.4.2 Ureditev v drugih ob~inskih predpisih po posameznih
ob~inah

V statutih ob~in, ki zajemajo narodnostno me{ana obmo~ja, so opredeljena narodnost-

no me{ana obmo~ja ob~in, kjer `ivijo pripadniki italijanske oziroma mad`arske narod-

ne skupnosti, vsebujejo pa tudi dolo~be, ki se nana{ajo na zagotavljanje varstva pravic

manj{in. To podro~je je lahko urejeno tudi z drugimi ob~inskimi akti, na primer z odlo-

kom, poslovnikom ob~inskega sveta…

Sledi prikaz normativne ureditve uporabe jezika narodnih manj{in na narodnostno

me{anih obmo~jih v obmo~jih ob~in, kjer `ivijo pripadniki italijanske narodne skupno-

sti: Izola, Koper, Piran, in kjer `ivijo pripadniki mad`arske narodne skupnosti: Dobrov-

nik, Hodo{, Lendava, Moravske Toplice in [alovci.

3.4.2.1 Ob~ina Izola

Statut ob~ine Izola v 4. ~lenu dolo~a, da sta na narodno me{anem obmo~ju (dvoje-

zi~no obmo~je), ki obsega mesto Izola in naselji Dobrava in Jagodje, v javnem in

dru`benem `ivljenju slovenski in italijanski jezik enakopravna. Pripadniki italijanske

narodnosti, ki `ivijo izven dvojezi~nega obmo~ja, imajo v odnosih z ob~inskimi in

dr`avnimi organi in drugimi javnimi organizacijami s sede`em na dvojezi~nem ob-

mo~ju ob~ine iste pravice kot pripadniki italijanske narodne skupnosti, ki `ivijo na

dvojezi~nem obmo~ju.

V 11. ~lenu statuta je dolo~en tudi napis na pe~atu ob~ine: Ob~ina Izola - Comune di

Isola.

Ob~inski svet ob~ine Izola je na seji 1. februarja 2001 sprejel Odlok o izvajanju dvoje-

zi~nosti na narodnostno me{anem obmo~ju v Ob~ini Izola (Uradne objave {t. 3/01). V

skladu s 1. ~lenom odlok ureja izvajanje dvojezi~nosti v javnosti in pri javnem poslova-

nju ter predpisuje kazni za kr{itve materialnih dolo~b odloka. Odlok sestavlja 14 ~le-

nov. V njem so poleg uvodnih dolo~b tudi dolo~be: o pojmu dvojezi~nosti napisa in

opredelitvi drugih pojmov v odloku, o prevajanju firm, opredelitev pojma javni napis,

pojem trajni javni napis, pojem za~asni javni napis, dvojezi~nost na javnih prireditvah,
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interpretacija pojmov iz odloka, nadzor, varnostni ukrep ter prehodne in kon~ne do-

lo~be. (glej prilogo B)

3.4.2.2 Mestna ob~ina Koper

V 4. ~lenu statuta mestne ob~ine Koper je dolo~eno, da ima ob~ina pe~at okrogle oziro-

ma ovalne oblike, v katerem je v sredini grb ob~ine, v zunanjem krogu pa izpisano ime:

Mestna ob~ina Koper-Comune citta di Capodistria. V pe~atu ovalne oblike je v notra-

njem krogu izpisano besedilo @upan-Il Sindaco…

Na narodnostno me{anem obmo~ju ob~ine, kjer `ivijo pripadniki avtohtone italijanske

narodne skupnosti in obsega naselja: Ankaran-Ancarano, Barizoni-Barisoni, Berto-

ki-Bertocchi, Bo{amarin-Bossamarino, Cerej-Cerei, Hrvatini-Crevatini, Kampel-Cam-

pel, Kolomban-Colombano, Koper-Capodistria, Prade, Preman~an-Premanzano, del

naselja Spodnje [kofije (Valmarin), [alara-Salara in [kocjan-San Canziano, sta uradna

jezika sloven{~ina in italijan{~ina. (7. ~len)

V 99. ~lenu je pripadnikom italijanske narodne skupnosti zagotovljena pravica, da svo-

bodno izra`ajo svojo narodno pripadnost, da gojijo in izra`ajo svojo kulturo in uporab-

ljajo svoj jezik.

Svet samoupravne narodne skupnosti preko predstavnikov italijanske narodne skup-

nosti v ob~inskem svetu daje soglasje k aktom, navedenim v 104. ~lenu statuta, med

drugim tudi k aktu o ureditvi vidne dvojezi~nosti.

Statut mestne ob~ine Koper v 107. ~lenu ob~anom italijanske narodne skupnosti zago-

tavlja svobodno uporabo italijanskega jezika v ob~inskem svetu in drugih organih ob~i-

ne ter nasploh v javnem `ivljenju, pri opravljanju samoupravnih, javnih in drugih funk-

cij in pooblastil ter pri uveljavljanju zakonitih pravic in pravnih koristi.

»Dr`avni organi, organi ob~inske uprave in drugi organi ob~ine in drugih samou-

pravnih lokalnih skupnosti, javna podjetja in javni zavodi ter druge pravne in fizi~ne

osebe, ki opravljajo javno dejavnost na narodnostno me{anem obmo~ju, so dol`ni:

• na vlogo, ki jo vlo`i ob~an v italijanskem jeziku, odgovoriti dvojezi~no in tako tudi

poslovati,

• pri poslovanju s strankami upo{tevati in uporabljati izvirne priimke in imena pripad-

nikov italijanske narodne skupnosti in

• na narodnostno me{anem obmo~ju pri svojem delu uporabljati dvojezi~ne obrazce.«

(108. ~len statuta)
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Med pomembnej{imi dolo~ili je tudi dolo~ba (109. ~len), po kateri je pripadnikom itali-

janske narodne skupnosti zagotovljena vzgoja in izobra`evanje v svojem jeziku ter pra-

vica do oblikovanja in razvijanja vzgoje in izobra`evanja.

V statutu je tudi posebej dolo~eno, (110. ~len) da ob~ina skladno z zakonom soustanav-

lja vrtce in osnovne {ole za otroke italijanske narodne skupnosti in skrbi za ustanavlja-

nje {e drugih vzgojno izobra`evalnih organizacij za uresni~evanje njihovih potreb, ter

podpira {olanje ob~anov italijanske narodne skupnosti na srednjih, vi{jih, visokih {olah

in fakultetah v ob~ini in zunaj nje.

V 111. ~lenu statut dolo~a, da je v vseh {olah za pripadnike italijanske narodne skupno-

sti na obmo~ju ob~ine Koper slovenski jezik v vseh razredih obvezni u~ni predmet, v

vseh slovenskih {olah na narodnostnome{anem obmo~ju ob~ine pa je italijanski jezik v

vseh razredih obvezni u~ni predmet.

Statut dolo~a tudi dvojezi~nost v kazenskih in drugih postopkih na narodnostno me{a-

nem obmo~ju. »Postopki, v katerih nastopa ve~ strank obeh narodov, se vodijo v sloven-

skem oziroma italijanskem jeziku ali dvojezi~no. Dr`avni organi, organi ob~inske

uprave in drugi organi ob~ine, sodi{~a in drugi nosilci javnih pooblastil, ki izdajajo

pravne in druge akte v zakonito dolo~enih postopkih, morajo te akte izdajati ob~anom

italijanske narodne skupnosti v obeh jezikih, drugim ob~anom pa, ~e to zahtevajo. V

primerih iz prej{njega odstavka se oba akta {tejeta za izvirna.« (112. ~len)

V nadaljevanju (113. ~len) statut dolo~a, da morajo biti v dr`avnih organih, organih

ob~inske uprave, organih ob~ine in drugih samoupravnih lokalnih skupnostih, v javnih

podjetjih in zavodih, ki izvr{ujejo javna pooblastila, sistemizirana in zasedena delovna

mesta, kjer je obvezno znanje slovenskega in italijanskega jezika.

Glede sklepanja zakonskih zvez 114. ~len statuta dolo~a, da se zakonska zveza sklepa v

slovenskem oziroma italijanskem jeziku ali dvojezi~no, ~e tako zahtevata ob~ana, ki

sklepata zakonsko zvezo.

Obvezna uporaba obeh jezikov je predvidena tudi na proslavah, zborovanjih in drugih

javnih manifestacijah na narodnostno me{anem obmo~ju, ki so namenjena vsem ob~a-

nom. »Napovedovanje in druga javna obvestila na narodnostno me{anem obmo~ju se

morajo opraviti v obeh jezikih.« (115. ~len)

Tudi pe~ati dr`avnih organov, organov ob~ine in organov drugih lokalnih samouprav-

nih skupnosti, javnih podjetij in zavodov, ki izvr{ujejo javna pooblastila, politi~nih

strank in dru{tev, ki imajo sede` na narodnostno me{anem obmo~ju, so dvojezi~ni.

(116. ~len)

S 117. ~lenom je dolo~ena dvojezi~nost javnih napisov na narodnostno me{anem ob-

mo~ju. Prav tako morajo biti dvojezi~ni tudi razglasi na oglasnih deskah dr`avnih orga-
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nov, organov ob~ine in drugih lokalnih samoupravnih skupnosti ter izvajalcev gospo-

darskih in drugih javnih slu`b.

Statut dolo~a, da morajo organi ob~inske uprave in drugi organi ob~ine ter drugih sa-

moupravnih lokalnih skupnosti, javna podjetja in zavodi, ki izvr{ujejo javna pooblasti-

la, pri svojem poslovanju uporabljati imena krajev in ulic na narodnostno me{anem ob-

mo~ju v slovenskem in italijanskem jeziku. (118. ~len)

V obeh jezikih se objavijo odloki in drugi splo{ni akti ob~inskega sveta in drugih orga-

nov ob~ine. (119. ~len)

Na~in izvajanja dolo~il o vidni dvojezi~nosti iz tega poglavja statuta se uredi s posebnim

odlokom. (120. ~len)

Ob~inski svet mestne ob~ine Koper je na seji dne 11. junija 1998 sprejel Odlok o javnem

izvajanju dvojezi~nosti na narodnostno me{anem obmo~ju.16 Odlok ureja izvajanje

dvojezi~nosti v javnosti in pri javnem poslovanju ter predpisuje kazni za kr{itve mate-

rialnih dolo~b odloka in dolo~b statuta, ki neposredno urejajo vpra{anja dvojezi~nosti.

Odlok je sestavljen iz 18 ~lenov. Poleg uvodnih dolo~b so v njem zajeti {e: pojem dvoje-

zi~nosti napisa, opredelitev drugih pojmov v odloku, prevajanje firme, opredelitev poj-

ma javni napis, pojem trajni javni napis, pojem za~asni javni napis, dvojezi~nost na jav-

nih prireditvah, interpretacija pojmov iz odloka, nadzor, kazenske dolo~be, varnostni

ukrep, prehodne in kon~ne dolo~be.

3.4.2.3 Ob~ina Piran

Tretji ~len statuta ob~ine Piran dolo~a, da je na narodnostnome{anem obmo~ju ob~ine,

na katerem `ivijo pripadniki italijanske narodnosti, to pa so obmo~ja naselij: Piran, Por-

toro`, Lucija, Strunjan, Se~a, Se~ovlje, Parecag in Dragonja (dvojezi~no obmo~je), v jav-

nem `ivljenju italijanski jezik enakopraven s slovenskim jezikom.

V 7. ~lenu statut dolo~a, da ima ob~ina pe~at okrogle oblike z grbom in z napisom:

Ob~ina Piran – Comune di Pirano. Na pe~atih posameznih organov so {e napisi: Ob~in-

ski svet – Consiglio Comunale; @upan – il Sindaco; Nadzorni odbor – Comitato di Con-

trollo; Ob~inska uprava – Amministrazione Comunale; Volilna komisija – Commissione

Elettorale.

V 64. ~lenu statuta je italijanski narodni skupnosti na obmo~ju ob~ine Piranmed drugim

zagotovljena tudi pravica, da svobodno uporablja svoj jezik, izra`a in razvija svojo na-
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cionalno identiteto. Zagotovljena je pred{olska vzgoja in osnovno {olanje v materinem

jeziku. (68. ~len)

Na narodnostno me{anem obmo~ju ob~ine Piran sta uradna jezika sloven{~ina in itali-

jan{~ina. Statut dolo~a, da se sodni in upravni postopki ter postopki o prekr{kih v ob~i-

ni vodijo tudi v italijanskem jeziku, kadar stranka, ki je pripadnik italijanske narodnosti,

to zahteva. Organ, ki vodi postopek, mora pripadnika italijanske narodne skupnosti

opozoriti na njegove pravice v zvezi z uporabo jezika. (69. ~len)

Na uporabo jezika se nana{a tudi 70. ~len. Tako organi ob~ine in nosilci javnih poobla-

stil poslujejo s pripadniki italijanske narodne skupnosti v italijan{~ini. Vro~itev pisanja

pripadniku italijanske narodne skupnosti se {teje za pravilno opravljeno, ko je pisanje v

redu vro~eno v italijanskem jeziku. Dvojezi~ni in enakomerno predstavljeni morajo biti

razglasi in sporo~ila ob~inskih organov in nosilcev javnih pooblastil. Obvezna je tudi

dvojezi~nost obrazcev in uradnih listin, namenjenih ob~anom.

V italijanskem jeziku se izdajajo tudi posami~ni akti v postopkih, v katerih je udele`en

vsaj en pripadnik italijanske narodnosti. Tak{en akt (torej v italijanskem jeziku), se {teje

za izvirnik. (71. ~len)

Glede sklepanja zakonske zveze je govora v 72. ~lenu, ki pravi, da v primeru, ko sta za-

konca pripadnika italijanske narodne skupnosti, sklepanje zakonske zveze poteka v

italijanskem jeziku; ~e pa je le eden od zakoncev pripadnik italijanske narodne skupno-

sti, poteka sklepanje zakonske zveze v italijanskem in slovenskem jeziku, ~e se zakonca

sporazumno ne odlo~ita za en jezik.

V 73. ~lenu je predvideno, da morajo biti v ob~inskih organih, javnih podjetjih in zavo-

dih ter pri nosilcih javnih pooblastil predvidena in zasedena delovna mesta, na katerih

je obvezno znanje slovenskega in italijanskega jezika.

Naslednji ~len (74. ~len) dolo~a, da so organi ob~ine, krajevnih skupnosti, javnih podje-

tij in zavodov ter nosilci javnih pooblastil, ki imajo sede` na dvojezi~nem obmo~ju,

dol`ni na vlogo ali peticijo, katero nanje v italijanskem jeziku naslovi ob~an italijanske

narodnosti, odgovoriti v italijanskem jeziku.

Na dvojezi~nost se nana{a tudi 75. ~len, ki pravi, da morajo biti javni napisi na narod-

nostno me{anem obmo~ju dvojezi~ni. Prav tako je treba v skladu s 76. ~lenom na urad-

nih javnih prireditvah zagotoviti smiselno dvojezi~no napovedovanje, primerno sode-

lovanje pripadnikov italijanske narodne skupnosti in nastope v italijanskem jeziku.

Glede uporabe imena statut dolo~a, da je vsakdo dol`an upo{tevati izvirno osebno ime

pripadnika italijanske narodne skupnosti in ga pri zapisovanju ne sme spreminjati. (77.

~len)

Poleg dolo~b v statutu dolo~ila o dvojezi~nosti vsebuje tudi odlok o izobe{anju zastav,

dvojezi~nih napisov in zunanjem videzu naselij v ob~ini Piran (Uradne objave, {t. 13/86,
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23/88, 13/90, 24/92, 17/99) in odlok o javnem glasovanju (Uradne objave {t. 34/96,

27/98). Gre za akte starej{ega datuma vendar so v prvi obravnavi `e novi odloki. Komi-

sija za vpra{anja italijanske narodnosti v ob~ini Piran je strokovnim slu`bam predlagala,

da ocenijo ali bi bilo primerno sprejeti poseben odlok o javni dvojezi~nosti v ob~ini Pi-

ran, kjer bi bila vsa dolo~ila na enem mestu.17

3.4.2.4 Ob~ina Dobrovnik

Statut ob~ine Dobrovnik dolo~a, da je del obmo~ja ob~ine, na katerem `ivijo pripadniki

mad`arske narodne skupnosti, narodnostno me{an. Narodnostno me{ano obmo~je za-

jema naselji Dobrovnik-Dobronak in @itkovci – Zsitkóc. (2. ~len)

Na obmo~ju ob~ine Dobrovnik so ustanovljeni naslednji o`ji deli ob~ine: krajevna

skupnost Dobrovnik, ki obsega obmo~je naselja Dobrovnik – Dobronak, krajevna

skupnost Strehovci, ki obsega obmo~je naselja Strehovci in krajevna skupnost @itkovci,

ki obsega obmo~je naselja @itkovci – Zsitkóc. (3. ^len)

V 6. ~lenu statuta je dolo~eno, da ima ob~ina tudi pe~at z dvojezi~no vsebino, ki ima na

zgornji kro`nici napis: Ob~ina Dobrovnik, na spodnji kro`nici pa je napis: Dobronak

község. Pe~at z dvojezi~no vsebino se uporablja pri poslovanju na dvojezi~nem ob-

mo~ju oziroma za vsebino, ki je neposredno povezana s poslovanjem na dvojezi~nem

obmo~ju. Statut dolo~a tudi pe~at organov ob~ine z dvojezi~no vsebino.

Glede posebnih pravic pripadnikov mad`arske narodnosti je dolo~eno, da je na narod-

nostno me{anem obmo~ju ob~ine uradni jezik sloven{~ina in mad`ar{~ina. »Oba jezika

sta enakopravna. Ob~anom mad`arske narodne skupnosti je zagotovljena uporaba

materinega jezika v javnem in dru`benem `ivljenju.« (86. ~len)

V 87. ~lenu statut dolo~a: »Organi ob~ine in vse javne slu`be poslujejo na narodnostno

me{anem obmo~ju ob~ine v slovenskem in mad`arskem jeziku. Pri svojem delu so

dol`ni upo{tevati uradne osebne podatke pripadnikov mad`arske narodne skupnosti.

Organi ob~ine, dr`avni organi, javna podjetja in ustanove uporabljajo na narodnost-

no me{anem obmo~ju dvojezi~ne napise, pe~ate, `ige, tiskovine in druge obrazce, v

skladu z zakonom. Zakonske zveze se na narodnostno me{anem obmo~ju sklepajo v

slovenskem oziroma v mad`arskem jeziku, na `eljo mladoporo~encev pa v obeh

jezikih.«

Napisne table z ozna~bo krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter drugi javni napi-

si so na narodnostno me{anem obmo~ju dvojezi~ni. Dvojezi~ne napisne table morajo
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imeti vsi ob~inski in dr`avni organi, podjetja, gospodarske organizacije, zasebniki, javni

zavodi, dru{tva ter druge organizacije in skupnosti na narodnostno me{anem obmo~ju.

Pri tem morajo dvojezi~ni napisi zagotoviti enakopraven zunanji videz uporabe obeh

jezikov. (88. ~len)

V 89. ~lenu statut dolo~a, da se na narodnostno me{anem obmo~ju zbori ob~anov,

javne manifestacije, zborovanja in vse ostale prireditve izvajajo v slovenskem in ma-

d`arskem jeziku. Zaradi racionalnosti se lahko odlo~ijo, da se izvajajo samo v enem

jeziku.

V 90. ~lenu je dolo~eno, da se statut in drugi akti ob~ine prevedejo v mad`arski jezik in

objavijo ter da imajo predstavniki mad`arske narodne skupnosti pri svojem delu v

ob~inskem svetu in njegovih organih pravico do uporabe materinega jezika.

Na narodnostno me{anih obmo~jih ob~ina zlasti skrbi za razvoj in delovanje dvoje-

zi~nih javnih zavodov. (91. ~len)

Statut v 94. ~lenu dolo~a akte, h katerim daje soglasje svet mad`arske narodne skupno-

sti preko ~lanov ob~inskega sveta - predstavnikov mad`arske narodne skupnosti in si-

cer: o imenovanju ali preimenovanju naselij, zaselkov, ulic ali drugih krajevnih obmo~ij

ob~ine na narodnostno me{anem obmo~ju ob~ine, o urejanju in vsebini napisnih tabel

v dolo~enem kraju in oznak, iz katerih se da nesporno razbrati, da gre za dvojezi~no ob-

mo~je ob~ine, o soglasju k imenovanju direktorjev dvojezi~nih zavodov za potrebe ma-

d`arske narodne skupnosti.

3.4.2.5 Ob~ina Hodo{

Statut ob~ine Hodo{ dolo~a, da je ob~ina Hodo{ samoupravna lokalna skupnost, usta-

novljena z zakonom na obmo~ju naslednjih narodnostno me{anih naselij: Hodo{-Ho-

dos in Krplivnik-Kapornak, kjer `ivijo pripadniki mad`arske narodne skupnosti. (1.

~len)

V 5. ~lenu statuta je dolo~eno, da ima ob~ina pe~at okrogle oblike, ki ima v zunanjem

krogu napis: Ob~ina Hodo{ - Hodos Közseg. V sredini pe~ata je grb ob~ine. Ob~ina ima

tudi dvojezi~ne pe~ate za organe ob~ine in za posebno volilno komisijo.

Na obmo~ju ob~ine je uradni jezik sloven{~ina in mad`ar{~ina, oba jezika sta enako-

pravna. Ob~anom mad`arske narodnosti je zagotovljena uporaba materinega jezika v

javnem in dru`benem `ivljenju. (60. ~len)

Organi ob~ine in vse javne slu`be poslujejo v slovenskem in mad`arskem jeziku. Pri

svojem delu so dol`ni upo{tevati uradne priimke in imena pripadnikov mad`arske na-

rodne skupnosti.
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Organi ob~ine, dr`avni organi, javna podjetja in ustanove uporabljajo dvojezi~ne napi-

se, pe~ate, `ige, tiskovine in druge obrazce v skladu z zakonom. Zakonske zveze se na

narodnostno me{anem obmo~ju sklepajo v slovenskem oziroma v mad`arskem jeziku,

na `eljo mladoporo~encev pa v obeh jezikih. (61. ~len)

Napisne table z ozna~bo krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter drugi javni napi-

si so dvojezi~ni. Dvojezi~ne napisne table morajo imeti na obmo~ju ob~ine vsi ob~inski

in dr`avni organi, podjetja, gospodarske organizacije, zasebniki, javni zavodi, dru{tva

ter druge organizacije in skupnosti. Dvojezi~ni napisi morajo zagotoviti enakopraven

zunanji videz uporabe obeh jezikov. (62. ~len)

Na obmo~ju ob~ine se zbori ob~anov, javne manifestacije, zborovanja in vse ostale pri-

reditve izvajajo v slovenskem in mad`arskem jeziku. Zaradi racionalnosti se lahko od-

lo~ijo, da bodo dolo~ene prireditve le v enem jeziku. (63. ~len)

V 64. ~lenu je dolo~eno, da se statut in drugi akti ob~ine prevedejo v mad`arski jezik in

objavijo v slovenskem in mad`arskem jeziku, da ima predstavnik mad`arske narodne

skupnosti pri svojem delu v ob~inskem svetu in njegovih organih pravico do uporabe

materinega jezika, v 65. ~lenu pa je dolo~eno, da ob~ina {e zlasti skrbi za razvoj in delo-

vanje dvojezi~nih javnih zavodov.

Statut tudi posebej navaja, da predstavnik mad`arske narodne skupnosti preko svojega

~lana v ob~inskem svetu daje soglasje tudi k aktom o imenovanju naselij, ulic in trgov

ter aktu o ureditvi javnih napisnih tabel in oznak vidne dvojezi~nosti. (68. ~len)

V prehodnih in kon~nih dolo~bah je v 134. ~lenu dolo~eno, da ob~ina sprejema in izda-

ja odlo~be v slovenskem in mad`arskem jeziku.

3.4.2.6 Ob~ina Lendava

Prvi ~len statuta ob~ine Lendava dolo~a, da so narodnostno me{ana obmo~ja ob~ine

Lendava: Banuta – Bánuta, ^entiba – Csente, Dolga vas – Hosszúfalu, Dolgova{ke gori-

ce – Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi – Völgyifalu, Dolnji Lako{ – Alsólakos, Gaberje

- Gyertyános, Genterovci – Göntérháza, Gornji Lako{ – Felsõlakos, Kamovci –

Kámaháza, Kapca – Kapca, Kot – Kót, Lendava – Lendva, Lendavske gorice – Lendva-

hegy, Mostje – Hidvég, Peti{ovci – Petesháza, Pince – Pince, Pince Marof – Pince Major,

Radmo`anci – Radamos, Trimlini – Hármasmalom, Brezovec del.

Uradna jezika na narodnostno me{anem obmo~ju ob~ine sta sloven{~ina in mad`ar{~i-

na. Oba jezika sta enakopravna, ob~anom mad`arske narodne skupnosti je zagotovlje-

na uporaba materinega jezika v javnem in dru`benem `ivljenju. (69. ~len)

Organi ob~ine in javne slu`be poslujejo v obeh jezikih, pri delu so dol`ni upo{tevati

uradne priimke in imena pripadnikov mad`arske narodne skupnosti. Organi ob~ine,
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dr`avni organi, javna podjetja in ustanove uporabljajo dvojezi~ne napise, pe~ate, `ige,

tiskovine in druge obrazce skladno z zakonom. Zakonske zveze na teh obmo~jih se

sklepajo v slovenskem oziroma mad`arskem jeziku, na `eljo mladoporo~encev pa v

obeh jezikih. (70. ~len)

Napisne table z ozna~bo krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter drugi javni napi-

si so dvojezi~ni. Dvojezi~ne napisne tablemorajo imeti tudi vsi ob~inski in dr`avni orga-

ni, podjetja, gospodarske organizacije, zasebniki, javni zavodi, dru{tva in druge organi-

zacije ter skupnosti. »Dvojezi~ni napisi morajo zagotoviti enakopraven videz obeh jezi-

kov.« (71. ~len)

Zbori ob~anov, javne manifestacije, zborovanja in ostale prireditve se izvajajo v sloven-

skem in mad`arskem jeziku. (72. ~len)

Statut in drugi akti ob~ine se prevedejo v mad`arski jezik in objavijo v obeh jezikih.

Predstavniki mad`arske narodne skupnosti imajo pravico uporabljati materin jezik pri

delu v ob~inskem svetu in njegovih organih. (73. ~len)

V 74. ~lenu pa je dolo~eno, da ob~ina {e posebej skrbi za razvoj in delovanje dvoje-

zi~nih vrtcev in {ol.

Predstavniki mad`arske narodne skupnosti dajejo soglasje k aktom, med drugim tudi k

aktu o imenovanju naselij, ulic in trgov na narodnostno me{anih obmo~jih v ob~ini.(77.

~len)

3.4.2.7 Ob~ina Moravske Toplice

Statut ob~ine Moravske Toplice v 1. ~lenu navaja naselja, kjer `ivijo pripadniki mad`ar-

ske narodne skupnosti: ^ike~ka vas – Csekefa, Motvarjevci – Szentlaszló, Porda{inci –

Kisfalu, Prosenjakovci – Pártosfalva in Sredi{~e – Szerdahely.

V 6. ~lenu statuta je dolo~eno, da ima ob~ina pe~at z dvojezi~no vsebino, ki se uporablja

pri poslovanju na dvojezi~nem obmo~ju oziroma pri vsebini, ki je neposredno poveza-

na s poslovanjem na dvojezi~nem obmo~ju.

V 87. ~lenu je dolo~eno, da sta na narodnostno me{anem obmo~ju uradna jezika slo-

ven{~ina in mad`ar{~ina. »Oba jezika sta enakopravna. Ob~anommad`arske narodne

skupnosti je zagotovljena uporaba materinega jezika v javnem in dru`benem

`ivljenju.«

V 88. ~lenu je dolo~eno, da organi ob~ine in vse javne slu`be poslujejo v obeh jezikih.

Pri tem so dol`ni upo{tevati uradne priimke in imena pripadnikov mad`arske narodne

skupnosti. Organi ob~ine, dr`avni organi in ustanove uporabljajo dvojezi~ne napise,

pe~ate, `ige, tiskovine in druge obrazce skladno z zakonom. Zakonske zveze se sklepa-

jo v slovenskem oziromamad`arskem jeziku, na `eljo mladoporo~encev pa v obeh jezi-
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kih. Vse te pravice se seveda nana{ajo le na narodnostno me{ana obmo~ja. Na teh ob-

mo~jih so tudi napisne table z ozna~bo krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter

drugi javni predpisi dvojezi~ni. Vsi ob~inski dr`avni organi, podjetja, gospodarske or-

ganizacije, zasebniki, javni zavodi, dru{tva ter druge organizacije in skupnosti morajo

imeti dvojezi~ne napisne table. Pri dvojezi~nih napisih mora biti zagotovljen enakopra-

ven videz obeh jezikov. (89. ~len)

Na narodnostno me{anem obmo~ju se v obeh jezikih izvajajo zbori ob~anov, javne ma-

nifestacije, zborovanja in ostale prireditve. (90. ~len) Statut in drugi akti ob~ine se pre-

vedejo v mad`arski jezik in objavijo v obeh jezikih. Predstavniki mad`arske narodne

skupnosti imajo pri svojem delu v ob~inskem svetu in njegovih organih pravico do upo-

rabe materinega jezika. (91. ~len)

V 92. ~lenu statuta ob~ine je opredeljeno, da ob~ina na narodnostno me{anih obmo~jih

{e posebej skrbi za razvoj in delovanje dvojezi~nih vrtcev in {ol. Predstavnik mad`arske

narodne skupnosti daje soglasje k ve~im aktom, med drugim tudi k aktom o imenova-

nju naselij, ulic in trgov na narodnostno me{anih obmo~jih v ob~ini (95. ~len)

3.4.2.8 Ob~ina [alovci

V 2. ~lenu statut ob~ine [alovci dolo~a, da je del obmo~ja ob~ine, v katerem `ivijo pri-

padniki mad`arske narodne skupnosti, narodnostno me{ano in obsega naselje Do-

manj{evci-Domonkosfa.

Glede uporabe jezika najve~ dolo~b zasledimo v posebnem poglavju, ki se nana{a na

posebne pravice pripadnikov mad`arske narodne skupnosti (od 58. do 68. ~lena). V

tem okviru je dolo~eno, da sta na narodnostnome{anem obmo~ju ob~ine uradna jezika

sloven{~ina in mad`ar{~ina, da sta oba jezika enakopravna, da je ob~anom mad`arske

narodnostne skupnosti zagotovljena uporaba materinega jezika v javnem in dru`be-

nem `ivljenju. (58. ~len)

V nadaljevanju statut dolo~a, da organi ob~ine in vse javne slu`be poslujejo v sloven-

skem in mad`arskem jeziku. Organi ob~ine, dr`avni organi, javna podjetja in ustanove

uporabljajo dvojezi~ne napise, pe~ate, `ige, tiskovine in druge obrazce v skladu z zako-

nom. Zakonske zveze se na narodnostno me{anem obmo~ju sklepajo v slovenskem

oziroma vmad`arskem jeziku, na `eljomladoporo~encev pa v obeh jezikih. (59. ~len)

Napisne table z ozna~bo krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter drugi javni napi-

si so dvojezi~ni. Dvojezi~ne napisne table morajo imeti na narodnostno me{anem ob-

mo~ju vsi ob~inski in dr`avni organi, podjetja, gospodarske organizacije, zasebniki, jav-

ni zavodi, dru{tva ter druge organizacije in skupnosti. Pri dvojezi~nih napisih mora biti

zagotovljen enakopraven zunanji videz uporabe obeh jezikov. (60. ~len)
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V obeh jezikih potekajo zbori ob~anov, javne manifestacije, zborovanja in vse ostale

prireditve, lahko pa se, iz razloga racionalnosti, izvajajo samo v enem jeziku. (61. ~len)

V 62. ~lenu statuta ob~ine je dolo~eno, da se statut in drugi akti ob~ine prevedejo v ma-

d`arski jezik in objavijo v slovenskem in mad`arskem jeziku. Predstavnik mad`arske

narodne skupnosti ima pri svojem delu v ob~inskem svetu in njegovih organih pravico

do uporabe materinega jezika.

Statut posebej navaja, da predstavnik mad`arske narodne skupnosti preko svojega ~la-

na v ob~inskem svetu daje soglasje tudi k aktom o urejanju in vsebini napisanih tabel v

dolo~enem kraju in oznak, iz katerih se da nesporno razbrati, da gre za dvojezi~no ob-

mo~je. (66. ~len)

V prehodnih in kon~nih dolo~bah pa je dolo~eno, da ob~ina na obmo~ju, kjer `ivijo in

bivajo pripadniki mad`arske narodnosti sprejema in izdaja odlo~be v slovenskem ali

mad`arskem jeziku. »O izdaji take odlo~be se lahko oseba, na katero se dolo~en akt na-

na{a, v samem postopku opredeli tudi za izdajo odlo~be samo v slovenskem jeziku.«

(135. ~len)

***

Ugotovimo lahko, da je v na{i zakonodaji urejanju varstva jezika narodnih manj{in na-

menjeno relativno veliko prostora.18 Temeljna na~ela so vsebovana v ustavi in posa-

meznih zakonih ter drugih aktih. Pri delovanju posameznih ob~in na narodnostno

me{anih obmo~jih so zlasti pomembna na~ela vsebovana v zakonu o lokalni samou-

pravi, v statutih in odlokih posameznih ob~in. Tu je mogo~e opaziti razlikovanje med

ureditvijo v t.i. obalnih ob~inah (Izola, Koper, Piran) in ureditvi v narodnostno me{anih

ob~inah v severovzhodni Sloveniji – (Dobrovnik, Hodo{, Lendava, Moravske Toplice,

[alovci). V ob~ini Izola in v mestni ob~ini Koper so namre~ sprejeli poseben odlok, ki

celostno (torej na enemmestu) ureja izvajanje dvojezi~nosti. Sicer pa na posamezne do-

lo~be o ureditvi uporabe jezika naletimo tudi v drugih ob~inskih aktih, na primer v po-

slovniku ob~inskega sveta.19
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18 Pri pregledu normativne ureditve pri nas je mogo~e opaziti pojmovno neskladje, saj nekateri predpisi go-

vorijo o “narodnome{anem obmo~ju”, drugi pa o “narodnostnome{anem obmo~ju” kar samo po sebi pomeni

terminolo{ko nedoslednost, ~eprav gre v bistvu za neznatno razliko.

19 Na primer poslovnik ob~inskega sveta ob~ine Hodo{ (Uradni list RS {t. 67/99) v 3. ~lenu dolo~a: »Ob~inski

svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem in mad`arskem jeziku«; poslovnik ob~inskega sveta

ob~ine Lendava (Uradni list RS {t. 52/99): »Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem in

mad`arskem jeziku. ^lani sveta in ob~ani, pripadniki mad`arske narodne skupnosti, ki so imenovani za ~lane

delovnih teles imajo pravico na sejah govoriti in pisno vlagati pobude, vpra{anja in druge vloge v mad`arskem
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IV. MEDNARODNI VIDIK UPORABE JEZIKA NARODNIH
MANJ[IN

Po svetu in tudi v Evropi obstaja precej{nje {tevilo razli~nih in{titucij, ki se ukvarjajo s

prou~evanjem manj{in in manj{inskih jezikov.20

Slovenija je ratificirala dva temeljna dokumenta Sveta Evrope s podro~ja za{~ite

manj{in in zlasti manj{inskih jezikov. To sta: Evropska listina o regionalnih ali manj{in-

skih jezikih21, in Okvirna konvencija za varstvo narodnih manj{in.22 Ne gre pa v tej zve-

zi spregledati tudi Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije.23

Okvirna konvencija za varstvo narodnih manj{in v 4. ~lenu vsebuje zavezo dr`av-pod-

pisnic, da zagotovijo pripadnikom narodnih manj{in pravico do enakosti pred zako-

nom in da sprejmejo potrebne ukrepe za krepitev polne in u~inkovite enakosti med pri-

padniki narodne manj{ine in pripadniki ve~inskega naroda. Pri tem morajo upo{tevati

tudi posebne razmere pripadnikov narodnihmanj{in. Izrecno pa je v konvenciji tudi za-

pisano, da se taki ukrepi ne {tejejo za dejanje diskriminacije.
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jeziku.« ; poslovnik mestne ob~ine Koper (http://www.mokoper.si/slo/poslovnik.doc, z dne 23.3.01) v ~etr-

tem ~lenu dolo~a: »Ob~inski svet posluje v slovenskem jeziku, v slovenskem in italijanskem jeziku – dvoje-

zi~no pa skladno z dolo~bami statuta. ^lani sveta – pripadniki italijanske narodne skupnosti imajo pravico go-

voriti in pisno vlagati predloge, pobude, vpra{anja in druge vloge v italijanskem jeziku«.

20 V tem pogledu sta predvsem zanimivi naslednji spletni strani: http://www.unesco.org/most/ln2lin.htm (za

cel svet - UNESCO) in spletna stran http://www.gaia.es/multilinguae/htm/euhtm/eproyect.htm (s poudar-

kom na evropskih naslovih). Med drugimi naslovi, do katerih je mogo~e priti z omenjenih dveh naslovov, je

tudi naslov spletne strani Univerze Laval v Kanadi, ki se podrobneje ukvarja z obravnavano tematiko, in s po-

mo~jo katere je bil sestavljen pomemben del naloge.

21 Zakon o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih (MELRJ) je bil objavljen v Uradnem

listu RS-MP {t. 17/2000 (RS 69/2000).

22 Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manj{in (MKUNM) je bil objavljen v Uradnem

listu RS-MP {t. 4/98 (RS 20/98).

23 Objavljena je bila v Uradnem listu SFRJ-MP {t. 6/67 (Uradni list SFRJ {t. 31/67). V na{i dr`avi velja ta konven-

cija od 17.7.1992 na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije zdru`enih narodov in

konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, objavljenega v RS-MP 9-55/1992 (RS 35/1992);

izjava o nasledstvu konvencij OZN je bila deponirana v Sekretariatu OZN 6.7.1992, Generalni sekretar ZN je

potrdil nasledstvo RS z noto 22.10.1992 z u~inkom izjave od 25.6.1991 - obvestilo MZZ, objavljeno v RS-MP

2/1993 (RS 7/1993).
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V Evropski listini o regionalnih ali manj{inskih jezikih je podana opredelitev pojmov, in

sicer so, med drugim, po tej listini:

• regionalni ali manj{inski jeziki - tisti jeziki, ki jih tradicionalno uporabljajo na dolo~e-

nem ozemlju dr`ave dr`avljani te dr`ave, ki sestavljajo skupino, katera je po {tevilu

manj{a od preostalega prebivalstva te dr`ave, in ki se razlikujejo od uradnega jezika

ali uradnih jezikov te dr`ave, pri ~emer pa izraz ne vklju~uje niti nare~ij uradnega jezi-

ka ali uradnih jezikov dr`ave niti jezikov migrantov;

• ozemlje, na katerem se uporablja regionalni ali manj{inski jezik - tisto zemljepisno

obmo~je, na katerem se v omenjenem jeziku izra`a dolo~eno {tevilo ljudi, kar upra-

vi~uje sprejem razli~nih varstvenih in spodbujevalnih ukrepov, ki jih predvideva ta li-

stina.24

Poleg navedenega pa poznamo tudi dvostranske sporazume v zvezi z ureditvijo po-

lo`aja italijanske in mad`arske manj{ine v na{i dr`avi. Na prvem mestu je treba omeniti

Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo.25

Pred tem pa je treba navesti, da je polo`aj italijanske manj{ine oziroma narodne skup-

nosti v Sloveniji po II. svetovni vojni uredil Posebni statut Svobodnega tr`a{kega ozem-

lja, prilo`en Londonskemu memorandumu o soglasju med vladami FLRJ, Italije in Veli-

ke Britanije. Posebni statut je prenehal veljati z uveljavitvijo Pogodbe med SFRJ in Itali-

jansko Republiko, sklenjene v Osimu (v nadaljevanju: Osimski sporazum).26 Ta je v

preambuli za obe dr`avi izrazil “privr`enost na~elu najve~jega mo`nega varstva dr`av-

ljanov-pripadnikov manj{in, ki izvira iz njunih ustav in njune notranje zakonodaje in ga

vsaka stran uresni~uje avtonomno, pri ~emer se ravna tudi po na~elih Ustanovne listine

Zdru`enih narodov, Univerzalne deklaracije o ~lovekovih pravicah, Konvencije o pre-

pre~evanju kakr{nihkoli oblik rasne diskriminacije in univerzalnih paktov o ~lovekovih

pravicah”. Osimski sporazum v 8. ~lenu dolo~a: “Takrat, ko neha veljati Posebni statut,

prilo`en k Londonskemu memorandumu o soglasju z dne 5. oktobra 1954, izjavi vsaka

stran, da bo ohranila v veljavi notranje ukrepe, ki jih je `e sprejela pri izvajanju omenje-

nega statuta, in da bo v okviru svojega notranjega prava zagotovila pripadnikom zadev-

nihmanj{in enako raven varstva, kot jo je dolo~al Posebni statut, ki neha veljati.” Poseb-

ni statut je z dnem, ko je stopil v veljavo Osimski sporazum, prenehal veljati, vendar je

ostal merilo za zagotavljanje pravic narodnima manj{inama v sosednjih dr`avah.27
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24 Evropska listina o regionalnih in manj{inskih jezikih, 1. ~len.

25 Objavljen v Uradnem listu RS-MP {t. 11/92 (RS 40/93).

26 Objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, {t. 1/77;
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Posebej velja omeniti tudi pogodbo o prijateljstvu in sodelovanju med Republiko Slove-

nijo in Republiko Mad`arsko28 ter sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske

narodne manj{ine v Republiki Mad`arski in mad`arske narodne skupnosti v Republiki

Sloveniji.29

V. MANJ[INSKE POLITIKE PO SVETU

Pred za~etkom primerjalnega pregleda, torej natan~nej{ega in ponekod tudi nekoliko

{ir{ega prikaza ureditve obravnavanega podro~ja po posameznih dr`avah, si oglejmo

prikaz razli~nih vrst manj{inskih politik, ki jih izvajajo dr`ave {irom po svetu.

5.1 Vrste manj{inskih politik30

Poznamo ve~ vrst manj{inskih politik oziroma politik dr`av v zvezi z manj{inami, ki so

na{tete v nadaljevanju. Pripomnimo naj, da se v dolo~enih dr`avah lahko izvaja tudi ve~

razli~nih tipov manj{inskih politik.

5.1.1 Politika asimilacije

Taka politika najve~krat sistemati~no zmanj{uje pomen in vlogo narodnih manj{in ozi-

roma jezikovnih skupin v dr`avi. Pri tem uporablja sredstva, kot so: prepoved, izklju~e-

vanje, socialno razvrednotenje, ob~asno tudi represija, v skrajnih primerih pa celo ge-

nocid. Zgodi se tudi, da taka dr`ava navidezno razglasi enakopravnost in podeli do-

lo~ene jezikovne pravice, po drugi strani pa se zateka k praksam, ki iste pravice siste-

mati~no zanikajo. Tako nespo{tovanje jezikovnih manj{in lahko privede do mr`nje

med ve~ino in manj{ino. ^e pa taka politika uspe, postane mo~an instrument narodne-

ga zdru`evanja in utrjuje enotnost dr`ave. Kot primeri takih dr`av so med drugim nave-

deni Brazilija, Iran, Irak, Severna Irska, Pakistan in Tur~ija.
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27 Povzeto po obrazlo`itvi odlo~be Ustavnega sodi{~a republike Slovenije, {t. U-I-283/94, objavljeni v Urad-

nem listu RS, {t. 20/98.

28 Zakon o ratifikaciji te pogodbe (BHUPPS) je bil objavljen v Uradnem listu RS-MP {t 6/93 (RS 23/93).

29 Zakon o ratifikaciji tega sporazuma (BHUNS) je bil objavljen v Uradnem listu RS-MP {t 6/93 (RS 23/93).

30 Povzeto po: [tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran: http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmon-

de/mondeindpfr.htm in naslednje (zajeto dne 28.2.2001).
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5.1.2 Politika neintervencije

Ta politika vedno ubira tisto pot, ki omogo~a, da se stvari pu{~ajo take, kot so; ignorira

probleme, ki se pojavijo, in pusti, da zmagujejo prevladujo~e tendence. V praksi gre za

dejansko in namerno izbiro tiste mo`nosti, ki daje korist prevladujo~emu jeziku. Politi-

ka neintervencije je v principu nezapisana in poluradna. To pa ni ovira za dr`avo, da

sprejme dolo~ene izjave o namerah ter da deluje skladno s postopki, dolo~enimi v ne-

katerih predpisih. Ustave nekaterih dr`av, ki izvajajo tovrstno politiko, vsebujejo s tem

v zvezi tudi nekatera ohlapna dolo~ila. V glavnem pa se neintervencionisti~na vlada ne

postavlja v vlogo razsodnika in se izogiba izdajanju zakonskih dolo~b. Zelo pogosto se

v opravi~evanju take politike sklicuje na principe svobodne izbire, tolerance in spreje-

manja razlik. Vlada lahko prakticira tudi me{ano politiko, tako da uradno sicer ne po-

sreduje glede uradnega jezika, vendar pa ga dejansko {~iti. Kot primeri takih dr`av so

med drugim navedeni tudi Zvezna Republika Nem~ija, Avstrija, Kongo, Severna Irska,

Japonska, ^e{ka Republika, Zdru`eno Kraljestvo, Urugvaj in Vermont (v ZDA).

5.1.3 Politika favoriziranja uradnega jezika (unilingvizem)

Ta politika favorizira en sam jezik, in to na politi~nem, sodnem, socialnem, ekonom-

skem ter tudi na drugih podro~jih. Lahko gre za jezik ve~ine prebivalstva, torej za nacio-

nalni jezik, kadar ta pridobi status uradnega jezika. Lahko pa gre tudi za kolonialni je-

zik, ki je v mednarodni uporabi. ^eprav ta politika priznava samo en jezik, lahko dr`ava

vendarle podeli nekatere omejene jezikovne pravice tudi svojimmanj{inam. Kot prime-

ri dr`av, ki imajo kot uradni nacionalni jezik (in se v njih izvaja politika favoriziranja

uradnega jezika), so med drugim navedene tudi Albanija, [panija, Estonija, Gr~ija, Itali-

ja, Latvija, Litva, Slova{ka, Quebec (v Kanadi) in Zvezna Republika Jugoslavija. Med

dr`avami, ki imajo kot uradni kolonialni jezik, so med drugimi navedene Angola, Ma-

vretanija, Nizozemski Antili, pa tudi Sicilija in Sardinija (v Italiji). Med dr`avami, kjer ob-

stajajo teritorialne meje med ve~imi uradnimi jeziki, pa so navedene Bosna in Hercego-

vina, Belgija (med jezikovnimi skupnosti) in [vica (med kantoni).

5.1.4 Sektorska jezikovna politika

Po definiciji se sektorska jezikovna politika v glavnem omejuje na en sam jezikovni as-

pekt, v~asih na dva ali pa kve~jemu na tri. Pomeni sprejemanje bolj ali manj dodelanih

pravnih ukrepov (meril) na enem, dveh ali treh podro~jih uporabe manj{inskih ali imi-

grantskih jezikov. Podro~je izobra`evanja se v tem pogledu dozdeva {e najbolj privile-
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girano, dolo~ene politike pa zadevajo, na primer, podro~ja javnega plakatiranja (og-

la{evanja), bolni{ni~ne nege in toponomastike. Taka politika se izvaja tudi v primerih,

ko se `eli sproti re{evati nastale probleme. Skrajna oblika take politike je podelitev

lo~enega jezikovnega statusa. Kot primeri dr`av, kjer se izvaja taka politika, somed dru-

gim navedeni: Avstrija, Ciper, Gr~ija, Furlanija -Julijska Krajina, Poljska in Portugalska.

5.1.5 Politika razli~nega pravnega statusa

Ta politika izhaja iz principa, da ima ve~insko prebivalstvo vse jezikovne pravice,

manj{ine pa imajomanj pravic, vendar pa so pravno in uradno priznane. Druga~e pove-

dano so te pravice, ki so vedno podprte z ustavo ali zakoni, vedno ekstenzivne za ve~i-

no in restriktivne za manj{ino. Ta politika meri na uskladitev jezikovnega sobivanja, ne

da bi pri tem vsem podelila pravno enakopravnost. Manj{inske skupine razpolagajo z

nekaterimi pravicami na dolo~enih nevralgi~nih podro~jih, kot so na primer vladne

slu`be, pravosodje, {olstvo, mediji. Cilj je za{~ita manj{in na osnovi omejenih in neena-

kih osebnostnih pravic ter priznanje manj{inam pravice do razli~nosti. Ta tip politike je

po svetu sorazmerno pogosto zastopan. Kot primera dr`av s tako politiko sta med dru-

gim navedeni tudi Romunija in Slova{ka.

5.1.6 Politika dvojezi~nosti ali trijezi~nosti

Politike uradne dvojezi~nosti priznavajo z ustavo ali z zakonom enakost dveh ali ve~ih

jezikov; v glavnem gre za pravno enakost, za katero pa ni nujno, da se dejansko tudi

odra`a v stvarnosti. Ta status podeljuje dr`avljanom mo`nost, da v ob~evanju z dr`avo

izberejo en ali drug uradni jezik. Ta izbira normalno ustvarja pravico za posameznike in

obveznosti za dr`avo. Dvojezi~nost je lahko bodisi simboli~na, bolj ali manj neuravno-

te`ena, ali pa dejansko stremi k enakopravnosti jezikov. Poznamo tri vrste dvojezi~no-

sti: tisto, ki je osnovana na osebnostnih pravicah brez teritorialnih omejitev, nadalje ti-

sto, ki je osnovana na osebnostnih pravicah in je omejena na posamezne regije, ter tisto,

ki je osnovana na teritorialnih pravicah.

5.1.7 Dvojezi~nost, osnovana na osebnostnih pravicah (brez
teritorialnih omejitev)

Ta dvojezi~nost se v principu nana{a na vse ~lane neke jezikovne skupnosti, pri ~emer

ni va`no, kje to~no na ozemlju dr`ave prebivajo. To so prenosne osebnostne pravice,

kot je, na primer, volilna pravica. Tak tip dvojezi~nosti se prakticira tam, kjer so jezikov-
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ne skupine {ir{e razkropljene po celotnem ozemlju dr`ave. Kot primeri za tak tip dvoje-

zi~nosti so med drugim navedeni: Ju`noafri{ka republika, Burundi, Kanada, Guam, Ir-

ska, Malta in Norve{ka.

5.1.8 Dvojezi~nost, osnovana na osebnostnih pravicah in
omejena na posamezne regije

Ta politika dvojezi~nosti se nana{a na vse pripadnike jezikovne skupnosti, ki prebivajo

na dolo~enem obmo~ju. Ne obsega torej celotnega obmo~ja dr`ave, marve~ samo nje-

govmanj{i del. Dr`ava restriktivno izvaja to politiko, kadar se dolo~ene jezikovne skup-

nosti geografsko koncentrirajo. V tem primeru je manj{inski jezik na dolo~enem geo-

grafskem prostoru uradni jezik, skupaj z ve~inskim jezikom, ki ima domovinsko pravi-

co na celotnem ozemlju dr`ave. Kot primeri za tak tip dvojezi~nosti so med drugim na-

vedeni: Kanalski otoki (Jersey, Guernesey), Bolzano (v Italiji: Tridentinsko - Gornje

Poadi`je), Katalonija in Baskija (v [paniji), [kotska (v Veliki Britaniji) in Finska.

5.1.9 Dvojezi~nost, osnovana na teritorialnih pravicah

Ta tip dvojezi~nosti izhaja iz principa, da so v ve~jezi~ni dr`avi jeziki ozemeljsko lo~eni

z jezikovnimi mejami. Jezikovne pravice so torej podeljene dr`avljanom, ki prebivajo

znotraj nekega dolo~enega ozemlja in sprememba prebivali{~a lahko povzro~i, da iz-

gubijo vse tiste jezikovne pravice, ki niso prenosljive (taka pa je, na primer, volilna pra-

vica). Dejansko je lahko dr`ava uradno dvojezi~na, vendar pa pozna lokalno enoje-

zi~nost. Dr`ava prakticira tako politiko v primerih, ko so jezikovne skupnosti geograf-

sko zelo skoncentrirane in obstaja decentralizirana, bolj ali manj federalizirana dr`avna

ureditev, v kateri je centralna oblast dvojezi~na. Na lokalnem nivoju pa lahko obstaja

tudi enojezi~nost. Kot primeri za tak tip dvojezi~nosti so navedeni: Belgija, Kamerun,

[vica kot celota in nekateri njeni kantoni.

5.1.10 Politika strate{kega multilingvizma

Gre za pragmati~ni princip; dr`ava pa izvaja tako politiko, ker jo v to sili potreba po ko-

municiranju, pa tudi politi~na, socialna, ekonomska situacija in podobno. ^esto se to

politiko me{a s politiko bilingvizma ali trilingvizma (glej zgoraj). V tej politiki se jeziki

smatrajo kot dopolnjujo~i dejavniki, na pozitivne na~ine pa se posku{a izkoristiti tudi

vse jezikovne zaloge v dr`avi. Tak tip politike je mo`en samo v ve~jezikovni dr`avi, kjer

odnosi med sobivajo~imi skupinami v glavnem zmanj{ujejo mo`nost nadvlade enega
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dominantnega jezika. Kot primer take dr`ave je navedena tudi Slovenija, poleg nje pa {e

Mad`arska, Avstralija, Singapur, Nigerija, Indija in nekatere druge.

5.1.11 Politika internacionalizacije

Ta politika je ponavadi zna~ilna za stare kolonialne dr`ave, ki izvr{ujejo svojo prevlado

na jezikovnem podro~ju onkraj svojih politi~nih meja. Ta politika je mogo~a samo pri

jezikih, ki so zelo raz{irjeni in so `e dosegli znaten ugled, pri ~emer pa obstaja tudi boja-

zen, da se bo ta ugled s~asoma zmanj{al. Primeri takih dr`av so Nem~ija, ZDA, Francija

in Portugalska.

5.1.12 Me{ana jezikovna politika

O me{ani jezikovni politiki govorimo, kadar dr`ava hkrati na razli~ne na~ine posega v

jezikovne zadeve. Lahko se, na primer, politika neintervencije glede uradnega jezika

zdru`i s sektorsko politiko za manj{ine (Nem~ija, ^e{ka, Avstrija), ali pa dr`ava zdru`i

favoriziranje uradnega jezika z razli~nim pravnim statusom za manj{ine (Estonija, Latvi-

ja, Litva, Romunija, Quebec v Kanadi). Mo`na je tudi kombinacija politike neintervenci-

je glede uradnega jezika in politike asimilacije (primer je Severna Irska). Kot primeri

kombinacije favoriziranja uradnega jezika s sektorsko politiko so navedeni Gr~ija, Srbi-

ja, Ju`ni Ciper in nekatere druge dr`ave. Obstajajo pa tudi primeri kombiniranja treh

politik, in sicer: favoriziranja uradnega jezika, asimilacije in teritorialnega bilingvizma

za manj{ine, pri ~emer so kot primeri navedeni Bosna in Hercegovina, Kosovo, Vojvo-

dina in Pakistan.

VI. PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE UPORABE JEZIKA
NARODNIH MANJ[IN V IZBRANIH DR@AVAH

6.1 Italija31

6.1.1 Avtonomna de`ela Tridentinsko-Gornje Poadi`je32

To avtonomno de`elo na severu Italije, v italijan{~ini in nem{~ini imenovano Trenti-

no-Alto Adige oziroma Trentino-Südtirol, sestavljata pokrajini Bolzano in Trentino. [te-

je pribli`no 820 000 prebivalcev. Glavno mesto je Bolzano (v nem{kem jeziku: Bozen).

V pokrajini Trentino je uradni jezik italijan{~ina, v pokrajini Bolzano pa italijan{~ina in
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nem{~ina. Ve~inski narod je v Trentinu italijanski, v Bolzanu pa nem{ki. V tej avtonom-

ni de`eli sta manj{ini Nemci in Ladinci. Podro~je uporabe jezikov ureja vrsta jezikovnih

predpisov.

6.1.1.1 Zakonska za{~ita manj{inskih jezikov

Pravni polo`aj je definiran ne samo v italijanski ustavi iz leta 1947 (3. in 4. ~len), pa~ pa

tudi v “dogovoru De Gasperi - Gruber” iz leta 1946, v Posebnem statutu Tridentinske-

ga-Gornjega Poadi`ja iz leta 1972, v odloku {t. 300 (o sprejemu u~encev v {ole na

Ju`nem Tirolskem), ter v odloku predsednika republike, {t. 301 z dne 15.7.1988. Ome-

niti velja {e zakon z dne 15.12.1999, {t. 482, namenjen za{~iti zgodovinskih jezikovnih

manj{in.33

Posebni statut Tridentinskega - Gornjega Poadi`ja iz leta 1948, spremenjen v letih

1962, 1971 in 1972 (deloma pa tudi {e kasneje), priznava enakost jezikov vseh dr`avlja-

nov v tej de`eli, ne glede na jezikovno skupino kateri pripadajo, poleg tega pa zagotav-

lja spo{tovanje njihovih etni~nih in kulturnih posebnosti. To bi lahko pomenilo, da so

italijan{~ina, nem{~ina in ladin{~ina na tem ozemlju uradni jeziki, Temu pa ni tako, saj je

nem{~ina uradni jezik (skupaj z italijan{~ino) samo v pokrajini Bolzano, ne pa tudi v po-

krajini Trentino; pravice, priznane germanofonski populaciji, se izven te pokrajine niso

udejanjile. Ladincem pa navedeni statut priznava status manj{ine, pri ~emer imajo pra-

vico do lastnih pobud, do kulturnih in zabavnih aktivnosti, tiska, pa tudi do lastne topo-

nomastike in tradicij.

Kar se ti~e jezikovnih pravic v de`eli, je treba ugotoviti, da se izra`ajo v de`elnem parla-

mentu in v de`elni upravi. Tridentinsko - Gornje Poadi`je ima lastno de`elno skup{~ino

oziroma parlament, imenovan De`elni svet, ki ima nekatera omejena zakonodajna

pooblastila. Vsaka od obeh pokrajin (Trentino in Bolzano) pa ima {e lasten Svet pokraji-

ne. Lokalni vladi lahko uporabljata bodisi nem{~ino ali pa italijan{~ino v razpravah v

De`elnem svetu, svetih pokrajin, pa tudi pri sestavljanju besedil pravnih aktov, ki jih te

in{titucije izdajajo. Vrhu tega je de`elna uprava v Bolzanu dvojezi~na. Vse ostalo pa se

odvija v italijan{~ini.
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31 Povzeto po: [tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran: http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmon-

de/mondeindpfr.htm in naslednje (zajeto dne 28.2.2001).

32 Glede na izrecno zahtevo naro~nika smo se omejili samo na to avtonomno de`elo.

33 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”.
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6.1.2 Pokrajina Bolzano (ali Ju`na Tirolska)

Ta pokrajina {teje 67,9 % oseb, ki govorijo nem{ki jezik, 27,6 % oseb, ki govorijo italijan-

ski jezik in 4,3 % oseb, ki govorijo ladinski jezik. To pa pomeni, da so Italijani in Ladinci

{tevil~na manj{ina ter da germanofonski prebivalci predstavljajo lokalno ve~ino.

6.1.2.1 Lokalna vlada

Lokalni parlament, imenovan Svet pokrajine, je sestavljen iz predstavnikov germano-

fonske skupnosti, kar ji daje ve~jo politi~nomo~. Vendar pa je treba vedeti, da so pristoj-

nosti Sveta pokrajine sorazmerno omejene ter da s svojimi akti ne more, na primer, po-

segati na jezikovno podro~je. Lokalna vlada v Bolzanu lahko v razpravah na Svetu pro-

vince uporablja bodisi italijan{~ino ali pa nem{~ino, enako pa velja tudi za sestavljanje

besedil pravnih aktov. Vse pomembne in{titucije na podro~ju sodne pristojnosti Sveta

pokrajine morajo biti prav tako dvojezi~ne. Po 99. ~lenu omenjenega statuta je v de`eli

nem{~ina enakovredna italijan{~ini, ki je uradni jezik dr`ave. V aktih zakonodajne nara-

ve in v primerih aktov, za katere ta statut predvideva dvojezi~nost, pa je merodajen itali-

janski tekst.

6.1.2.2 Uprava in sodstvo

Dolo~ilo 100. ~lena statuta o avtonomiji razgla{a, da imajo germanofonski prebivalci

pokrajine pravico do upravnih slu`b v nem{~ini, razpolagajo pa tudi z sodnimi uradi, ki

ravno tako poslujejo v nem{~ini. Dolo~eno je, da dr`avljani nem{kega jezika pokrajine

Bolzano lahko uporabljajo svoj jezik v ob~evanju s sodnimi organi in z organi javne

uprave, ki imajo sede` v pokrajini ali pa imajo de`elne pristojnosti, ter s koncesionarji

za izvajanje javnih slu`b v tej pokrajini.

V resnici se nem{ki jezik {iroko uporablja v sami pokrajinski administraciji v Bolzanu.

Tam je dvojezi~nost tudi prakti~no obvezno prisotna. Dekret predsednika republike o

proporcionalni zastopanosti iz leta 1976 predvideva tudi, da naj bi do leta 2002 v javnih

in poljavnih slu`bah uprave ter v dru`bah (`eleznica, po{ta, urejanje prostora, carina,

pravosodje, itd) pri{li do zasedenosti delovnih mest skladno s pravi~no proporcionalno

porazdelitvijo med tremi jezikovnimi skupinami. V letu 2000 temu {e ni bilo tako, saj so

italijansko govore~i zasedali 53 % delovnih mest, nem{ko govore~i 45 % delovnih mest

in ladinsko govore~i 1,8 % delovnih mest.

V sodstvu se ravno tako uporablja 100. ~len statuta. @e leta 1960 so se z dekretom pred-

sednika republike uveljavile prve oblike garancij za nem{ki jezik, in sicer v obliki pre-
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vodov v nem{ki oziroma italijanski jezik na zahtevo naslovnikov. Vendar pa je bila ure-

ditev dvojezi~nosti sporna za Nemce, saj so bile sodbe napisane samo v italijan{~ini.

6.1.2.3 Jeziki v sistemu pou~evanja

Kar se ti~e pou~evanja, dolo~a 19. ~len statuta, da se v pokrajini Bolzano pou~ujeta la-

din{~ina in nem{~ina v vrtcih, osnovnih in srednjih {olah. Precizirano je tudi, da se

pou~evanje izvaja v italijan{~ini oziroma nem{~ini. Zakon v resnici dolo~a, da se pouk

odvija v materinem jeziku u~enca in da mora biti tudi u~iteljev materin jezik enak kot je

materin jezik u~enca. Pou~evanje drugega jezika - nem{kega v italijanskih {olah in itali-

janskega v nem{kih {olah je obvezno.

6.1.2.4 Toponomastika in ogla{evanje

Toponomastika je dvojezi~na. V ladinskih ob~inah je toponomastika v~asih enojezi~na,

kot na primer v Val di Fassa, ponavadi pa je napisana v treh jezikih. Tudi teksti na pro-

metnih znakih in ozna~bah so izpisani.v treh jezikih.

Pokrajina Bolzano ostaja italijanska izjema, kar se ti~e komercialnega ogla{evanja. Mo~

nem{ke manj{ine je nem{~ini v celotni de`eli omogo~ila veliko opaznost. Nem{~ina se

na tem podro~ju sistemati~no uporablja poleg italijan{~ine, nekateri trgovci pa gredo

celo v uporabo enojezi~nosti. V ladinskih skupnostih je trijezi~nost enako pogosta.

Ve~ina trgovcev govori tri jezike, ~e `e ne, pa vsaj nem{~ino in italijan{~ino.

6.1.2.5 Mediji

Kar se ti~e medijev, imajo nem{ko govore~i prebivalci dnevnik “Dolomiten”, ki je tiskan

v 40 000 izvodih, poleg tega pa {e ve~ tednikov in revij. Radijske oddaje v nem{kem jezi-

ku obsegajo ve~ kot 80 ur tedensko, vmes pa so ve~krat na dan predvajana tudi infor-

macijska poro~ila. Na podro~ju televizijskega oddajanja je urejeno tako, da TV postaja

Bozen (Bolzano) vsak dan oddaja informacijska poro~ila “Tageschau”, skupaj pa lokal-

ne oddaje v nem{kem jeziku trajajo okoli 11 ur na dan.

Ladin{~ina je malo prisotna v medijih, saj to ni standardiziran jezik, v ladinskih dolinah

pa tudi ni kakega intelektualnega, politi~nega in kulturnega centra.
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6.1.3 Pokrajina Trento (Tridentinska pokrajina)

Kot je `e bilo ugotovljeno, so se jezikovne pravice dokaj dobro, predvsem za germano-

fonsko, pa tudi za ladinofonsko jezikovno skupino, realizirale v pokrajini Bolzano. Kar

pa se ti~e pokrajine Trentino, dajejo lokalni statuti na tem podro~ju nekaj pravic, vendar

pa so tovrstne dolo~be malo uporabljane. Ker se statut o avtonomiji ni uporabil v pri-

merni obliki za germanofonsko in ladinofonsko manj{ino, je italijanski parlament v letu

1993 sprejel nov zakon - dekret, in sicer z namenom, da zagotovi za{~ito Ladincev v po-

krajini Trento. Kljub tem novim dolo~bam pa je za{~ita manj{in v tej pokrajini slab{a od

tiste v pokrajini Bolzano. S sprejetjem zgoraj navedenega ustavnega zakona iz leta 2000

se je polo`aj Ladincev, vsaj kar zadeva volitve v oba pokrajinska in v de`elni svet, neko-

liko pobolj{al. Sicer pa pokrajinski svet uporablja samo italijan{~ino in ignorira tako

nem{~ino kot tudi ladin{~ino; tudi predpisi so napisani samo v italijan{~ini. Kljub zako-

nu - dekretu iz leta 1993, poslujejo upravni uradi, bodisi dr`avni, de`elni ali pa pokrajin-

ski, dejansko samo v italijan{~ini. Vendar pa zakon poobla{~a in vzpodbuja organe jav-

ne uprave, da dajejo ustne in pisne odgovore v treh jezikih. Pod~rtati je treba tudi to, da

se jezikovne pravice na sodnem podro~ju v tej pokrajini ne uporabljajo, razen pri-

lo`nostno. Ne obstaja tudi nobena {ola, kjer bi se pou~evalo v nem{~ini ali ladin{~ini,

vendar pa so u~enci osnovnih {ol lahko dele`ni enournega pouka tedensko v enem iz-

med teh dveh jezikov. V ostalem pa so samo nekateri redki krajevni napisi zapisani v

nem{~ini (in, {e redkeje, v ladin{~ini). Ni ~asopisov ter radijskih ali televizijskih postaj v

teh dveh jezikih. Preostane torej edinole mo`nost lovljenja tujih postaj. Ladinofonski in

germanofonski prebivalci Trentina ostajajo bolj ali manj brez za{~ite, uradov in razpoz-

navnosti. Dvojezi~ni napisi ostajajo redki, ravno tako napisi, ki ozna~ujejo upravo avto-

nomne de`ele. Cestna signalizacija pa je v celoti italijanska.

* * *

Primer jezikovnih manj{in v Italiji dokazuje, da lahko polo`aj manj{in, kljub na~elni us-

tavni enakopravnosti in mno`ici predpisov, vseeno ostaja po posameznih obmo~jih

dr`ave zelo razli~no urejen.

Germanofonski prebivalci so ustrezno za{~ito dobili po dolgem, v~asih tudi nasilnem

boju. Svoje je v tej smeri prispevala tudi mednarodna javnost. V protestih pred parla-

mentom na Dunaju so germanofonski prebivalci zahtevali celo priklju~itev k Avstriji.

Kon~no so le dobili svoje lo~ene {ole, igrajo pa tudi pomembno vlogo v de`elnem in

pokrajinskem parlamentu, pa tudi v ve~ini ob~in pokrajine Bolzano.
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6.2 Belgija34

6.2.1 Splo{no

V Belgiji je ve~jezi~nost uzakonjena in tudi prakti~no v uporabi, pri ~emer pa ne more-

mo govoriti o manj{inskih jezikih.35 Ta dr`ava tudi ni ratificirala Okvirne konvencije za

varstvo narodnih manj{in. Pojem manj{inskosti lahko v tem delu uporabljamo samo

pogojno.

V pregledu je zajeto stanje od sprejetja novega zakona, ki velja od 31.12.1992. Pregled

se omejuje na tiste skupine prebivalstva, ki `e tradicionalno prebivajo kot belgijski

dr`avljani na obmo~ju te dr`ave.

Belgijo `e od njene ustanovitve leta 1930 sestavljata dve veliki skupini prebivalstva -

nizozemsko govore~i Flamci in francosko govore~i Valonci, poleg tega pa {e nem{ko

govore~a narodna skupnost. Belgijska ustava36 ne pozna pojma “narodna manj{ina”. V

2. ~lenu belgijske ustave je dolo~eno, da to dr`avo sestavljajo tri skupnosti: francoska

skupnost, flamska skupnost in nem{ko govore~a skupnost. Jezikovni zakoni vsebujejo

posebne dolo~be za pripadnike druge jezikovne skupine samo na dolo~enih, natan~no

definiranih obmo~jih - s tem v zvezi govorijo o jezikovnih manj{inah. Po podatkih z vo-

litev v letu 1987 je 57,17 prebivalstva prebivalo na nizozemskem jezikovnem obmo~ju,

32,05 na francoskem, 10,13 na dvojezi~nem obmo~ju glavnega mesta Bruslja in 0,65 %

na nem{kem jezikovnem obmo~ju. V bistvu predstavlja dejansko manj{ino v klasi~nem

smislu samo nem{ko govore~e prebivalstvo. Francoska skupnost s 40 % dele`em in s

tradicionalno prevlado francoskega jezika in kulture ni tipi~na manj{ina, vendar pa ~e-

dalje bolj zadobiva dejanski polo`aj manj{ine zaradi {tevil~ne prevlade Flamcev in nji-

hove izrazite gospodarske premo~i. V glavnem mestu Bruslju pa Flamci predstavljajo

manj{ino s 15 % prebivalstva, vsaj sode~ po podatkih bruseljskih lokalnih volitev iz leta

1989. Zaradi dolo~enega {tevila tujcev v glavnem mestu pa, s flamskega stali{~a, to raz-

merje ni pravilna odslikava dejanskega stanja. Poseben problem predstavljajo vsako-

kratne manj{ine na drugih jezikovnih obmo~jih. Tu velja predvsem omeniti obrobne
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34 Ve~inoma povzeto po: Das Minderheitenrecht europäischer Staaten, avtor Robert Mathiak, strani 1-61.

35 Povzeto po razgovoru z Bojanom Brezigarjem, predsednika Evropskega biroja za manj uporabljane jezike

(EBLUL) v ~lanku z naslovom: “Jeziki manj{in so bogastvo vse Evrope”, Parlamentarec, {t. 2, 2001, str. 4-6.

36 Ustava Kraljevine Belgije, vir: http://www.uni-wuerzburg.de/law/be00000_.html, zajeto dne 23.3.200. Zad-

nje pomembnej{e spremembe belgijske ustave (ki je bila sicer sprejeta leta 1831) so bile podpisane 17. februar-

ja 1994, med drugim pa (1. ~len) tudi redefinirajo Belgijo kot zvezno dr`avo.

182



ob~ine Bruslja, ki imajo kljub temu, da le`ijo v flamskem delu dr`ave (Bruselj predstav-

lja nekak{no enklavo v flamskem delu) {tevil~nej{o francosko skupnost. S tem v zvezi je

treba omeniti tudi ob~ine vzdol` jezikovnemeje. Tu je prihajalo in {e vedno prihaja, zla-

sti na podro~ju Voeren/Fourons do silovitih sporov med jezikovnima skupinama, pa

tudi do prehajanja z enega na drugo jezikovno obmo~je.

V zvezi s Flamci in Valonci torej ni mo~ govoriti o manj{inski problematiki v ozkem, teh-

ni~nem pogledu, gre bolj za nasprotje med dvema konkurirajo~ima jezikovnima skupi-

nama, vendar pa dobita obe jezikovni skupini v odnosu druga do druge dolo~ene

manj{inske konstelacije z zanimivimi zakonskimi ureditvami. Pravni polo`aj nem{ke

manj{ine ne bi mogel biti razumljiv brez dr`avne in ustavne strukture, nastale na tem

obmo~ju zaradi skupnega sobivanja obeh prevladujo~ih jezikovnih skupin. Odnosmed

njima pa je treba, ob upo{tevanju vseh potrebnih pridr`kov, pritegniti v celovito podo-

bo za{~ite manj{in v Belgiji.

6.2.2 Podlage belgijske jezikovne zakonodaje

Belgijska zakonodaja je na tem podro~ju obse`na in natan~na. Teritorialni princip po-

meni, da se mora oblast poslu`evati vsakokratnega uradnega jezika, ki velja na dolo~e-

nem obmo~ju. Za razliko od tega obstajajo jezikovne olaj{ave, ki sicer {~itijo jezikovne

manj{ine, vendar pa ~esto koristijo samo tistim, ki stanujejo v dolo~enih ob~inah.37 Po-

gosto so te olaj{ave recipro~no razporejene na obeh straneh jezikovnemeje. Na temelju

leta 1966 usklajenih jezikovnih zakonov na upravnem podro~ju obstajajo posebni statu-

ti z namenom za{~ite jezikovnih manj{in za naslednja obmo~ja:

Glavno mesto Bruselj

V 19 ob~inah glavnega mesta velja dvojezi~nost, torej sta nizozem{~ina in franco{~ina

pravno v vseh zvezah enakovredni. Pripadnost prebivalcev glavnega mesta eni od jezi-

kovnih skupin se ravna po osebnem ali opredelitvenem principu.

Obrobne bruseljske ob~ine

Te obsegajo {est ob~in, ki imajo, ~eprav le`ijo na nizozemskem jezikovnem obmo~ju,

ve~insko francosko prebivalstvo. Poleg samega Bruslja imajo te ob~ine naj{ir{o
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manj{insko za{~ito. Sem pa se ne pri{tevajo druge ob~ine, ki tudi le`ijo v bli`ini Bruslja,

pa imajo deloma mo~no francosko manj{ino.

Ob~ine jezikovne meje

Sem spadajo dolo~ene ob~ine vzdol` jezikovne meje, med drugim tudi dve ob~ini, ki

sta bili leta 1963 zamenjani.38

Nem{ko jezikovno obmo~je

Tu poznajo {iroke jezikovne olaj{ave za francoskomanj{ino, ki je ocenjena na pribli`no

5 % in je skoncentrirana na severu.

Ob~ini Malmedy in Weismes

Dele` nem{ko govore~ih prebivalcev je tu ocenjen na 20 %, veliko od njih pa jih o~itno

enako dobro obvlada oba jezika. Za nem{ki jezik obstajajo tu pravno skoraj enake varo-

valne dolo~be kot za francoski jezik na nem{kem jezikovnem obmo~ju.

Balen, Bleiberg in Welkenrath

Do~im je na ostalih obmo~jih za{~ita manj{in obse`na, je v tem nem{kem okoli{u, kjer

govorijo poseben dialekt,39 jezikovne olaj{ave zaslediti samo v bistvenomanj{em obse-

gu in pod dolo~enimi posebnimi pogoji.

Ne glede na na{teta obmo~ja pridejo druge manj{inske olaj{ave v po{tev samo, ~e niso

vezane na bivali{~e, kot je to na primer pri sodnih zadevah.

Sveta obeh velikih skupnosti urejata uporabo jezika z dekretom, vendar pa njegove do-

lo~be ne veljajo za tiste ob~ine ali skupine ob~in, za katere zakon predpisuje ali dovo-

ljuje uporabo nekega drugega jezika. Za spremembo posameznega statuta je potrebno

sprejeti zakon s posebno kvalificirano ve~ino, kar pomeni garancijo celotne dr`ave za

jezikovne manj{ine na teh obmo~jih.
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38 Ena izmed njih je `e zgoraj omenjena ob~ina Voeren/Fourons.

39 T.i. “Plattdeutsch”.
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6.2.3 Pravica uporabe jezikov na posameznih podro~jih javnega
`ivljenja

6.2.3.1 Uporaba jezika v uradih

Uporaba jezika v uradih zvezne dr`ave, od krajevnih pa do centralnih, se ravnajo po

leta 1966 usklajenih jezikovnih zakonih s podro~ja uporabe jezika v upravnih zadevah.

Uporaba jezika v uradih skupnosti ali lokalnih izvr{ilnih oblasti pa je urejena v zakonu

iz leta 1980, pri ~emer je pomembno, da se mora vsaka oblast v notranjem in zunanjem

poslovanju poslu`evati jezika obmo~ja, vendar pa se mora, ne glede na to, kdo je nosi-

lec oblasti, dr`ati varovalnih dolo~b za jezikovne manj{ine, ~e se delovno podro~je ura-

da razteza tudi na obmo~je, kjer `ivijo za{~itene manj{ine. Izjeme so navedene v do-

lo~bah, ki govorijo o javnih razglasih, sporo~ilih in formularjih, v povezavah uprave z

dr`avljani, pa tudi za listine, potrdila, izjave in dovoljenja, ki se dajejo posameznim

dr`avljanom. Pojem razglasov in sporo~il je zelo {irok, saj obsega vsako ustno ali pisno

raz{irjanje informacij uradov. Sem spadajo na primer tudi prometni znaki in telefonski

imeniki. Medtem ko morajo upravni uslu`benci obi~ajno izkazati samo obvladanje jezi-

ka obmo~ja, morajo biti uradi, ki se smatrajo kot uradi za posebne dolo~be, sestavljeni

tako, da lahko te zahteve primerno izpolnjujejo.

6.2.3.2 Uporaba jezika v zakonodaji

Pred zakonom iz leta 1990 v Belgiji ni bilo originalnih pravnih tekstov v nem{~ini, pa~

pa samo prevodi, ki tudi niso bili sistemati~no urejeni in objavljeni. Po navedenem za-

konu pa je okrajni komisar poobla{~en, da v skladu s prora~unskimi sredstvi izdeluje in

raz{irja uradne nem{ke prevode zakonov, dekretov, odlokov, odredb in uredb. Pri tem

uporablja pravno terminologijo, ki jo je dolo~il “Odbor za nem{ko pravno terminologi-

jo”. Te prevode izdaja kralj, objavljeni pa so v uradnem listu.

6.2.3.3 Uporaba jezika v vojski

Po zakonu iz leta 1938 se vsak vojak v celoti usposablja v svojemmaterinem jeziku. V ta

namen so vojaki dodeljeni v jezikovne enote na ravni najmanj ~ete. Tako torej tudi za

nem{ko govore~e vojake obstaja mo`nost, da odslu`ijo voja{ki rok v nem{ko govore~i

enoti. Poklicni ~astniki pa lahko delajo kariero samo znotraj francoske ali nem{ke jezi-

kovne skupine, ~eprav so opravili sprejemni izpit v nem{~ini.
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6.2.3.4 Uporaba jezika v sodstvu

Uporabo jezika v sodstvu je urejal kasneje ve~krat spremenjeni zakon iz leta 1935.40 V

njem je bila nizozemskemu jeziku priznana enakopravnost s francoskim jezikom. Ta za-

kon pa je tudi omogo~al uporabo nem{kega jezika in celo predvideval dolo~ene olaj{a-

ve za severne, “starobelgijske” predele. Vendar pa se je zaradi zakonodajno tehni~ne

nezadostnosti in neprimerne zasedbe sodi{~ zgodilo, da so skoraj vsi postopki tekli v

franco{~ini, razen namirovnih sodi{~ih vmestih Eupen in St. Vith ter na oddelkih delov-

nih sodi{~ v krajih Eupen in Malmedy. [ele po zakonu, ki je stopil v veljavo 1. septem-

bra 1988, ima nem{ki jezik na tem obmo~ju enakopraven polo`aj. Od takrat je za

nem{ko jezikovno obmo~je prvi~ vzpostavljeno avtonomno sodno okro`je z nem{~ino

kot postopkovnim jezikom. Poleg `e prej navedenih sodi{~ se sedaj na tem obmo~ju pr-

vikrat nahaja nem{ko sodi{~e prve stopnje, pa tudi avtonomno delovno in gospodarsko

sodi{~e (v mestu Eupen). Jezik postopka na prvi stopnji v vseh civilnih, gospodarskih in

delovnih zadevah se na~eloma ravna po obmo~ju, kjer ima sodi{~e svoj sede`. ^e `ivi

to`enec v Bruslju ali v eni od {estih obrobnih ob~in, lahko pred sodi{~em zahteva, da

poteka postopek v jeziku, ki mu je bolj znan, torej bodisi v franco{~ini ali pa v nizo-

zem{~ini.

6.2.4 Kultura in mediji

Na teh podro~jih ni izrecne zakonske ureditve, zato je uporaba jezika svobodna. Zakon

na splo{no na{teva kulturne zadeve in pri tem izhaja iz zelo {iroke opredelitve pojma

kulturnih zadev. Te so: za{~ita in ponazarjanje jezika, lepe umetnosti, kulturna dedi{~i-

na, muzeji, knji`nice in podobne ustanove, radio in televizija, podpora tisku, umetnost-

no izobra`evanje, stalno dodatno izobra`evanje in kulturna animacija, pa tudi podpira-

nje in izobra`evanje raziskovalcev, mladinska politika, {port, organiziranje prostega ~a-

sa in turizem, {olsko in ob{olsko izobra`evanje, intelektualno, moralno in socialno izo-

bra`evanje, socialne podpore, poklicne prekvalifikacije in izpopolnjevanje.
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40 Zakon o uporabi jezikov v sodstvu z dne 15. junija 1935.
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6.2.5 Izobra`evalni in vzgojni sistem

6.2.5.1 Zakonske podlage

Od leta 1970 so imele skupnosti `e dolo~ene pristojnosti na podro~ju izobra`evalnega

sistema, polna pristojnost na tem podro~ju pa jim je bila podeljena s spremembo ustave

iz leta 1988. Skupna dr`ava ureja samo dolo~itev za~etka in konca trajanja {olske obvez-

nosti ter minimalne pogoje za podelitev diplom. Flamska in francoska skupnost lahko,

vsaka na svojem obmo~ju, z dekreti urejata uporabo jezika v javnem {olstvu. Ti dekreti

pa ne veljajo za Bruselj in za obmo~ja z za{~itenimi manj{inami. Nem{ka skupnost (njen

Svet) lahko regulira samo obseg pouka v drugem jeziku. Uporaba jezika v {olstvu je

urejena z ustreznim zakonom iz leta 1963. Obsega primarne {ole ({est letnikov s pri-

klju~enimi vrtci), sekundarne {ole (nadaljnjih {est letnikov), vajeni{ki pouk, pa tudi teh-

ni~ni, umetnostni in posebni pouk. Enako velja za vse tri belgijske izobra`evalne mre`e

- dr`avno, za skupnostne {ole (od leta 1989) in pa za subvencionirane ustanove z ob~in-

skim, pokrajinskim ali svobodnim, pove~ini verskim nosilcem. Temeljno pravilo zako-

na se glasi, da je jezik obmo~ja tudi izobra`evalni jezik. Na to`bo francosko govore~ih

star{ev, ~e{ da ta princip v javnih {olah na flamskem obmo~ju onemogo~a pouk v fran-

co{~ini, je Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice odlo~ilo, da dolo~ba temelji na ob-

jektivnem teritorialnem kriteriju, torej ni samovoljna ali diskriminatorna, Evropska kon-

vencija za ~lovekove pravice s protokoli pa ni kr{ena.

6.2.6 Omejitve svobode zdru`evanja, ki so specifi~ne za manj{ine

V 26. ~lenu ustave je dolo~eno, da imajo Belgijci pravico do svobodnega zdru`evanja.

Zakon iz leta 1921 jasno dolo~a, da svoboda zdru`evanja obsega vsa podro~ja. Prepo-

vedano je samo ustanavljanje zasebnih milic in podobnih organizacij, ki imajo za cilj

uporabo nasilja oziroma izvr{evanje policijskih ali voja{kih pooblastil. Prepovedano je

tudi pozivanje k dr`avljanski vojni ali podobnemu stanju z zarotami ali atentati.
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6.2.6.1 Politi~no predstavni{tvo

6.2.6.1.1 Na nivoju celotne dr`ave

Flamci in francosko govore~i

Z ustavnimi spremembami iz leta 1970 se je, poleg federaliziranja Belgije, uvedla {e vr-

sta za{~itnih mehanizmov na dr`avni ravni, ki naj bi prepre~ili, da bi se temeljne odlo~i-

tve sprejemale kljub izrecnemu nasprotovanju ene od velikih jezikovnih skupin. To

slu`i predvsem za{~iti francosko govore~ih, ki bi bili v nasprotnem primeru lahko

preglasovani.

Ustava predvideva, da se lahko vseh 212 ~lanov poslanske zbornice in vsi senatorji v

dolo~enih primerih, ki so tudi dolo~eni v ustavi, razdelijo na nizozemsko in francosko

jezikovno skupino. V letu 1992 je bilo {tevilo takih ~lanov poslanske zbornice omejeno

na 150, senatorjev pa na 71, pri ~emer je bilo med slednjimi 41 nizozemsko govore~ih,

29 francosko govore~ih in en nem{ko govore~. Pri tem sistemu je mo`no, da se franco-

sko govore~i poslanci s flamskega obmo~ja pridru`ijo francoski jezikovni skupini. V ne-

katerih primerih pa lahko, denimo, francosko govore~e prebivalstvo voli v sosednjem

volilnem okraju. V vrsti primerov, ki se nana{ajo na dr`avno strukturo oziroma institu-

cionalni sistem, je za sprejetje zakona potrebna dvotretjinska ve~ina. To pa pomeni

ve~ino glasov vseh poslancev v vsaki jezikovni skupini v obeh domovih parlamenta,

poleg tega pa mora skupno {tevilo pozitivnih glasov iz obeh jezikovnih skupin dose~i

dve tretjini oddanih glasov. Taka ve~ina je potrebna, denimo, za spremembo jezikovnih

meja ali za spremembo skupnostnih oziroma regionalnih pristojnosti.

Poleg teh postopkov in postopka sprejemanja prora~una obstaja v ustavi {e “posto-

pek alarmnega zvonca”.41 Ta se spro`i z obrazlo`enim predlogom, ki je podpisan s stra-

ni vsaj treh ~etrtin poslancev ene parlamentarne jezikovne skupine, gre pa za to, da naj

bi osnutek ali predlog zakona resno ogrozil odnose med skupnostmi. Zakonodajni po-

stopek se v tem primeru ustavi, paritetno sestavljeni Ministrski svet pa mora v 30 dneh

sprejeti utemeljeno stali{~e in predlagati ustreznemu domu parlamenta nadaljnji posto-

pek, Za~uda je bil do sedaj ta postopek uporabljen zelo redko.42
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41 54. ~len ustave.

42 Do leta 1992 je bil tak postopek uporabljen samo enkrat, za naprej pa nimamo zanesljivih podatkov.
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Nem{ka jezikovna skupina

Zgoraj navedene garancije pa do spremembe ustave v letu 1994 niso veljale za nem{ko

manj{ino, ki tako ni bila neposredno in avtomati~no zastopana v parlamentu. Pa~ pa so

nem{ki poslanci in senatorji po zakonu pripadali francoski jezikovni skupini. To, da v

belgijskem parlamentu ni bila zagotovljena prisotnost predstavnikov nem{ke manj{ine,

je bila ena najve~jih pomanjkljivosti belgijske ustave. Poudariti pa je treba, da sta bila

dejansko na listah frankofonskih mati~nih strank vedno uvr{~ena po dva senatorja in en

poslanec. Po volitvah leta 1987 in 1991 so bili v parlamentu po trije nem{ko govore~i

predstavniki, dva od teh v senatu. Pripadnik nem{ke etni~ne skupine pa naj bi bil tudi

vedno 25. poslanec v Evropskem parlamentu. Po zgoraj omenjenih spremembah usta-

ve iz leta 1994 pa je eno mesto v senatu zagotovljeno za nem{ko govore~ega predstav-

nika.43

6.2.6.1.2 Na nivoju skupnosti in regij

Flamci in francosko govore~i

Vse skupnosti in regije imajo poleg izvr{ilnih organov {e svet kot zakonodajno skup{~i-

no. Do reforme dvodomnega sistema sta bila sveta obeh velikih skupnosti sestavljena iz

poslancev in direktno izvoljenih senatorjev vsake parlamentarne jezikovne skupine,

sveta regij obeh velikih narodov pa sta imela enako sestavo, vendar z izjemo bruseljskih

parlamentarcev. ^lani izvr{ilne oblasti so bili izvoljeni izmed ~lanov svetov. Organi

flamske skupnosti in regije so od leta 1980 zdru`eni, pri ~emer bruseljski flamski po-

slanci ne smejo sodelovati pri regijskih zadevah. Za francosko govore~e poslance iz

bruseljskih obrobnih ob~in je obstajal problem, da v primeru, ~e so prisegli v franco{~i-

ni, niso pripadali flamskemu Svetu in tudi niso mogli glasovati o njegovih zadevah, ~e

pa so prisegli v nizozemskem jeziku, niso pripadali francoski parlamentarni jezikovni

skupini in tudi ne Svetu francosko govore~e skupnosti. Evropsko sodi{~e za ~lovekove

pravice je na~eloma podprlo tako ureditev, vendar pa ob upo{tevanju njene

prehodnosti.

V Bruslju obstaja izrazit paralelizem garancij - na eni strani je nizozemska manj{ina v

Bruslju, na drugi pa frankofonska manj{ina na dr`avnem nivoju. Ustvarjena je regional-

na izvr{ilna oblast, ki je, ~e ne {tejemo predsednika, sestavljena iz dveh francoskih in
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dveh flamskih ~lanov. Na zahtevo treh ~etrtin ene jezikovne skupine se v Svetu lahko

spro`i postopek “alarmnega zvonca”, kar ustavi postopek sprejemanja predpisa in se

mora nato izvr{ilna oblast usklajevati.

***

Belgijski primer je dober primer ureditve, v kateri se sku{a na najbolj{i mo`ni na~in

vzdr`evati ravnote`je med razli~nimi narodi ter zadovoljiti njihove razli~ne interese.

Tako zdru`evanje pa je lahko tudi nekak{en pomanj{an model zdru`evanja Evrope v

vsem bogastvu njene razli~nosti.

6.3 Kanada44

6.3.1 Demolingvisti~ni podatki

Kanada ima nekaj ~ez 30 milijonov prebivalcev, ki pa niso enakomerno razporejeni po

celotnem ozemlju. Okoli 17 milijonov prebivalcev ima materin jezik angle{~ino, prib-

li`no 7 milijonov franco{~ino, ostali pa nobenega od teh dveh jezikov. Frankofonsko

prebivalstvo tvori naj{tevil~nej{o jezikovnomanj{ino s skupnim dele`em pribli`no 23,2

% prebivalcev. Anglofonsko prebivalstvo pa ima s 60 % dele`em prevlado glede jezika.

Obstaja {e avtohtono prebivalstvo, ki govori razli~ne indijanske dialekte in se pri{teva k

skupini alohtonega45 prebivalstva, kamor spadajo poleg avtohtonih prebivalcev {e imi-

granti (materin jezik vseh alohtonih prebivalcev torej ni niti angle{~ina niti franco{~ina).

Avtohtonega prebivalstva je po pribli`ni oceni okoli 800 000, torej skupaj manj kot 3 %,

skupaj pa je vseh alohtonih prebivalcev Kanade pribli`no 6 milijonov. Pribli`no tri ~etr-

tine prvotnih (avtohtonih) prebivalcev na tem ozemlju pa je bilo jezikovno asimiliranih,

zlasti s strani angle{kega jezika. Anglofonski prebivalci so v ve~ini v vseh provincah, ra-

zen v Quebecu, kjer predstavljajo samo 8,3 % prebivalstva. Frankofonska manj{ina je

bolj ozemeljsko skoncentrirana, predvsem pa je prisotna, poleg v Quebecu, {e v Onta-

riu in Novem Brunswicku.
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44 Povzeto po: [tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran: http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmon-

de/amnord/cnddemo.htm in naslednje (zajeto dne 23.3.2001).

45 Izraz “alohtono” prebivalstvo je v uporabi v Kanadi.
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6.3.2 Politika zvezne oblasti glede uradnih jezikov

6.3.2.1 Razdelitev zakonodajnih pristojnosti v Kanadi in
pristojnosti dveh stopenj oblasti

Kanada nima ene same oblasti, pa~ pa jih ima skupaj 14; eno centralno, 10 pokrajinskih

(Kanada je sestavljena iz desetih pokrajin) in tri teritorialne oblasti (glede na dejstvo, da

so v tej dr`avi trije teritoriji). Vsaka oblast ima svojo eksekutivo, parlament, javno upra-

vo in nekatere druge in{titucije. Nekatera podro~ja pristojnosti so rezervirana izklju~no

za centralno oblast, druga so v domeni pokrajinskih oblasti, nekatera podro~ja pa so

tudi nivojsko razdeljena.

Zvezna oblast ima pristojnosti na podro~jih, kot so: obramba, denar, letali{ka dejavnost,

problematika Indijancev in podobno. Izvr{uje pa tudi pristojnosti, ki niso predvidene v

ustavi (za razliko od, na primer, [vice, ki take pristojnosti avtomati~no prelaga v pristoj-

nost kantonov). Pokrajine pa imajo pristojnosti na podro~jih, kot so: naravna bogastva,

lastninska pravica, izobra`evanje in podobno.

6.3.2.2 Zakonodajni konflikti

Za razliko od nekaterih drugih dr`av (n.pr. Belgije) je v Kanadi na mnogih podro~jih za-

slediti prisotnost zakonodajnih konfliktov, saj se ~esto zgodi, da isto podro~je urejata

dve zakonodaji - zvezna in pokrajinska. Tako je tudi na podro~ju jezika. Prihaja do do-

lo~enih kratkih stikov, vendar pa ima zvezna zakonodaja zaradi pristojnosti v zvezi z

razporejanjem finan~nih sredstev dolo~eno prednost. Pokrajina lahko uzakoni upora-

bo jezika (recimo franco{~ine) samo na podro~jih, za katera je pristojna, recimo za pod-

jetja, ustanovljena na podlagi pokrajinskega zakona. Kot primer zakonodajnega konf-

likta je naveden polo`aj, ko, recimo, zvezna banka s podru`nico v pokrajini glede jezi-

ka poslovanja ni podvr`ena pokrajinski jezikovni zakonodaji, vendar pa jo pokrajinski

zakon po drugi strani zavezuje k uporabi francoskega jezika v smislu delovnopravne

zakonodaje (torej za zaposleno osebje banke). Vendar pa je tudi s tem v zvezi treba

opozoriti, da pokrajine nemorejo urejati jezika na podro~ju delovnopravne zakonodaje

v panogah, ki se nahajajo v izklju~ni pristojnosti zveze (zvezna javna uprava, zra~ni

transport...). V ostalem pa lahko pokrajine, v okviru ustavnih dolo~il, zakonsko urejajo

varstvo dolo~enih jezikovnih pravic.
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6.3.2.3 Zakon o uradnih jezikih iz leta 1988

V bistvu gre za povzetek ureditve prej{njega zakona iz leta 1969, vendar pa je v njem in-

stitucionalni bilingvizem postavljen {e na vi{ji nivo. Tako ima zakon naslednje cilje:

• zagotoviti spo{tovanje franco{~ine in angle{~ine kot kanadskih uradnih jezikov, enak

status in enake pravice glede uporabe enega ali drugega jezika v zveznih in{titucijah,

zlasti v razpravah in delu parlamenta, zakonodajnih in drugih aktih, upravi, sodstvu,

odnosih z javnostjo in izvajanju slu`b,

• podpirati razvoj anglofonskih in frankofonskih manj{in ter vzpodbujati razvoj v smeri

enakega statusa pri uporabi obeh jezikov,

• natan~no dolo~iti pristojnosti in obveznosti zveznih in{titucij na podro~ju uradnih

jezikov.

6.3.2.4 Uredba o uradnih jezikih

Ta uredba razlikuje dve celoti: na eni strani velike urbane centre, ki imajo najmanj

100.000 prebivalcev, na drugi strani pa majhnamesta ter ruralna obmo~ja. Od 24 velikih

urbanih centrov je 14 takih, ki imajo ve~ kot 5000 manj{inskih prebivalcev, torej morajo

v njih uradniki zveznih in{titucij nuditi svoje storitve v angle{~ini in franco{~ini. ^e je v

velikih urbanih centrih ve~ uradov zvezne administracije iste vrste, potem mora biti nji-

hova proporcionalna razdelitev taka, da dele` dvojezi~nih uradov ustreza dele`u

manj{inskega prebivalstva. Tak primer so po{tni uradi, centri za zaposlovanje in po-

dobno. V majhnih mestih in ruralnih obmo~jih morajo biti uradi dvojezi~ni, ~e je tam

najmanj 500 prebivalcev, ki so pripadniki manj{ine, obenem pa ti predstavljajo najmanj

5 % celotnega prebivalstva. Vsi uradi pa morajo biti dvojezi~ni v primeru, da manj{ina

predstavlja 30 % ali ve~ lokalne populacije. V celoti vzeto, prejema uradne storitve v

svojem jeziku 94%manj{inskih prebivalcev Kanade, ki govorijo enega od obeh uradnih

jezikov.

6.3.2.5 Uporaba jezikovne politike

Nekateri ozna~ujejo opisano jezikovno politiko kot uspeh, drugi pa kot neuspeh. Us-

peh naj bi pomenilo dejstvo, da se je franco{~ini zagotovila opaznost; franco{~ina kot

jezik, ki ga govori komaj slaba ~etrtina prebivalstva, se je postavil, tudi na ustavnem ni-

voju, na raven angle{~ine, ki jo govorita dve tretjini prebivalstva. Franco{~ina se je uve-

ljavila kot jezik dr`avnih elit in kot prvi drugi jezik, pri ~emer je potisnila v ozadje neka-

tere jezike, ki so ponekod celo bolj raz{irjeni (italijan{~ino, kanton{~ino, ukrajinski je-
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zik...). Za vpis v {ole z intenzivnim poukom franco{~ine je veliko zanimanje, saj se da z

znanjem tega jezika la`e priti do dobre slu`be v upravi ali v podjetjih.

Kar se ti~e institucionalnega bilingvizma, je opa`en velik napredek, zlasti v zveznem

parlamentu, pa ~eprav veliko frankofonskih ministrov in poslancev uporablja angle{~i-

no. Zvezna uprava je postala pomembno dvojezi~na - v prestolnici Ottawi je frankofon-

skemu dr`avljanu sorazmerno lahko priti do storitev v svojem jeziku na skoraj vseh mi-

nistrstvih. Izven prestolnice pa temu ~esto ni tako. Po celi dr`avi je sicer zaslediti dvoje-

zi~ne uradne razglase, po drugi strani pa se pojavljajo tudi prito`be anglofonskih prebi-

valcev zoper obvezno dvojezi~nost.

Za frankofonsko prebivalstvo izven Quebeca pa je s sprejetjem zakona nastopil ~as, da

zahtevajo jezikovne pravice, ki so bile dolgo zasmehovane. Te pravice lahko zahtevajo

tudi pred sodi{~i. Zakon ga tako {~iti pred asimilacijo. Ve~ina frankofonskega prebivals-

tva Kanade lahko v franco{~ini komunicira z zvezno upravo. Vsekakor gre za pomem-

bno zmago frankofonskih prebivalcev Kanade, saj je franco{~ina postala presti`en in

rentabilen jezik.

Med pomanjkljivostmi tega zakona je treba omeniti, da {e vedno pove~ini prevladuje

koncept neenakosti jezikov in da se dvojezi~nost v uradnih oblastnih organih po pokra-

jinah, razen (deloma) v Novem Brunswicku, ni dobro uveljavila.

6.3.2.6 Politika enakosti jezikov

Po 16. ~lenu listine jezikovnih pravic (iz leta 1982) sta franco{~ina in angle{~ina uradna

jezika v zvezni Kanadi in imata enak status, pravice ter privilegije. Jezikovna politika je

osnovana na osebnostnih pravicah - pravica do jezika je strogo osebnostna in enakost

jezikov je osnovana na osnovi enakosti posameznikov pred zakonom. Vlada `eli, da se

tako anglofonski kot tudi frankofonski prebivalci identificirajo s Kanado. Zvezna kon-

cepcija tako govori o “Kanad~anih francoskega izra`anja”, ki so skoncentrirani v Que-

becu, ter na drugo strani o “Kanad~anih angle{kega izra`anja”, ve~inoma lociranih v os-

talih delih dr`ave, nekaj pa jih je prisotnih tudi v Quebecu. Za{~iteni sta obe manj{ini.

Vendar pa franco{~ina ne more biti dejansko enakopravna angle{~ini, saj so frankofon-

ski prebivalci v manj{ini tako v Kanadi kot tudi v celotni Severni Ameriki. ^esto se po-

zablja, da je v Kanadi ogro`eni jezik franco{~ina in ne angle{~ina. Pri tem je paradoksal-

no, da je anglofonska skupnost v Quebecu za{~itena kot manj{ina.46
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46 Ne gre pa prezreti dejstva, da gre za {tudijo frankofonske Univerze Laval, kar pomeni, da je treba nekatere

ocene vendarle sprejeti z dolo~enimi pridr`ki.
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***

Iz sklepnega dela {tudije kanadske frankofonske Univerze Laval izhaja, da se kanadska

vlada s svojo egalitaristi~no teorijo moti v tem, ker sedaj manj{ina dejansko na nek na~in

postaja ve~ina in obratno. Pri tem predvsem trpi frankofonska skupnost. Moti se tudi

glede uporabljenih tehnik te za{~ite. Namesto, da bi frankofonskemu prebivalstvu priz-

nala kolektivne pravice, mu priznava (posameznikom iz te skupnosti) individualne pra-

vice. Obstaja namre~ prepri~anje, da se demokracija nelo~ljivo povezuje z individualni-

mi pravicami ter da je nezdru`ljiva s kolektivnimi pravicami. Pravice se torej dajejo po-

samezniku, namesto da bi se dajale jeziku, ~eprav edinole kolektivne in teritorialne pra-

vice u~inkovito za{~itijo jezik. Kanada se dejansko brani, da bi priznala kolektivne

pravice, saj meni, da bi to koristilo odcepitvenim `eljam Quebeca. Tako se ne priznava-

jo manj{ine kot take, pa~ pa zgolj osebe, ki pripadajo manj{inam in ki uresni~ujejo pra-

vice iz individualnega naslova. Nadalje se ne upo{teva, da politika enakosti jezikovnih

statusov lahko povzro~i povsem nasprotne rezultate v anglofonskih provincah in v

Quebecu. Ignorira se dejstvo, da enake pravice, podeljene neenakim skupinam, nujno

vodijo k neenakim rezultatom. V anglofonskih provincah ve~inski jezik ni ogro`en, pa~

pa je v Quebecu ogro`ena franco{~ina. Dejstvo je, da se za{~itni ukrepi za francosko

manj{ino v angle{kih pokrajinah ~esto izka`ejo kot {kodljivi za franco{~ino v Quebecu,

kadar se uporabljajo v prid anglofonske manj{ino v tej pokrajini. ^e pa bi obema

manj{inama zni`ali raven za{~ite, bi bilo to uni~ujo~e za frankofonsko manj{ino v celi

Kanadi. Franco{~ina bi morala biti zato za{~itena v celi Kanadi, tudi v Quebecu. Vendar

pa je pri~akovati, da bo anglofonska Kanada vedno zavra~ala priznanje posebnega sta-

tusa Quebecu. S pravnega zornega kota “kanadska manj{ina” ne obstaja, pa~ pa obsta-

jajo samo pokrajinske jezikovne manj{ine. Dejstvo je tudi, da so francoske manj{ine iz-

ven Quebeca najbolje za{~itene s strani zvezne vlade, ki je najbolj oddaljena, s spu{~a-

njem po oblastni hierarhiji pa je ~edalje manj manj{inskih pravic. Tak polo`aj pa, v celo-

ti gledano, kve~jemu {e krepi neodvisnostne te`nje Quebeca.

6.4 Hrva{ka

V tej dr`avi je lani pri{lo do dolo~enih pomembnih sprememb glede za{~ite narodnih

manj{in.

V 12. ~lenu Ustave Republike Hrva{ke47 je dolo~eno, da sta v tej dr`avi v uradni uporabi

hrva{ki jezik in pisava latinica. V posameznih lokalnih enotah pa se lahko, pod pogoji,
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dolo~enimi s posebnim zakonom, uporablja kot uradni jezik in pisava tudi drug jezik ter

cirilica ali kaka druga pisava, skupaj s hrva{kim jezikom in latinico. V 15. ~lenu je do-

lo~eno, da se v tej dr`avi jam~i enakopravnost pripadnikom vseh narodnih manj{in,

jam~i pa se jim tudi svoboda izra`anja narodnostne pripadnosti, svobodna uporaba je-

zika in pisave ter kulturna avtonomija. V 24. ~lenu pa je {e dolo~eno, da ima oseba, ki ji

je bila odvzeta prostost, pravico, da je nemudoma na njej razumljiv na~in obve{~ena o

razlogih za odvzem prostosti in o pravicah, ki so ji zagotovljene po zakonu.

V Ustavnem zakonu o ~lovekovih pravicah in svobo{~inah ter o pravicah etni~nih in

narodnih skupnosti ali manj{in v Republiki Hrva{ki48 je dolo~eno, katere ~lovekove

pravice in svobo{~ine so priznane v tej dr`avi, pa tudi, katere manj{inske pravice {~iti ta

dr`ava. Tako je v 3. ~lenu navedeno, da Republika Hrva{ka {~iti enakopravnost narod-

nih manj{in, pri ~emer je na{tetih 22 narodnih manj{in (med njimi tudi slovenska), na-

vedeno pa je tudi, da se {~itijo {e druge etni~ne in narodne skupnosti ter se vzpodbuja

njihov vsestranski razvoj. V 5. ~lenu je dolo~eno, da imajo etni~ne in narodne skupnosti

ali manj{ine pravico do kulturne avtonomije, v naslednjih ~lenih pa je na{teto, kaj vse

dr`ava nudi njihovim pripadnikom. Med drugim je v 7. ~lenu dolo~eno, da lahko v za-

sebnem in javnem `ivljenju uporabljajo svoj jezik in pisavo, ter da je v ob~inah, kjer ima-

jo ve~ino, poleg hrva{kega jezika in pisave v uradni uporabi tudi jezik in pisava etni~ne

in narodne skupnosti ali manj{ine. Posebne dolo~be se nana{ajo tudi na vzgojo in izo-

bra`evanje.

V Zakonu o uporabi jezikov in pisav narodnih manj{in v Republiki Hrva{ki49 je ureje-

na uradna uporaba jezikov in pisav v tej dr`avi, z njim pa se omogo~a enakopravnost

manj{inskih jezikov in pisav. V njegovem 3. ~lenu je dolo~eno, da se ne uporablja za vse

vrste sodne oblasti, dr`avne uprave ter druge primere dr`avne oblasti, razen, ~e z ustav-

nim zakonom, tem zakonom ali pa z drugim zakonom ni druga~e dolo~eno. V 4. ~lenu

je dolo~eno, da se enakopravna uporaba jezikov in pisav narodnih manj{in uresni~uje,

kadar manj{insko prebivalstvo predstavlja ve~ino prebivalstva na dolo~enem obmo~ju,

pri ~emer je merodajen zadnji popis prebivalcev. Poleg tega se uresni~uje enakopravna

uporaba slu`benih jezikov in pisav v primerih, ko je to dolo~eno z mednarodnimi po-

godbami ali pa s statuti ob~in, mest in `upanij. V 5. ~lenu zakona so pri na{tevanju po-

dro~ij uporabe jezikov navedeni tudi prvostopenjski sodni in razli~ni upravni organi.

Omogo~eno je tudi, da ti organi priznajo veljavnost in omogo~ijo kori{~enje zasebno-

pravnih listin, ki so sestavljene v jeziku manj{in.

195

48 Narodne novine, {t. 105/2000.

49 “Narodne novine”, {t. 51/00, popravek v {t. 56/00.
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6.5 Slova{ka50

Slova{ka priznava narodnim manj{inam na svojem ozemlju le redke, dokaj omejene

pravice. Omejujejo se na {ole, kulturne ustanove, ~asopise, revije ter radijske in televi-

zijske postaje. Komisija EU, ki ocenjuje pogoje za pridru`itev Slova{ke Republike

Evropski uniji, je v poro~ilu ugotovila, da Slova{ka sedaj ne izpolnjuje politi~nih kriteri-

jev za pridru`itev zaradi nestabilnosti institucij, njihove {ibke zakoreninjenosti v poli-

ti~nem `ivljenju in zaradi motenj v funkcioniranju demokracije. Komisija tudi z veliko

zaskrbljenostjo spremlja stali{~a vlade,ki zadevajo spo{tovanje demokrati~nih princi-

pov, ~lovekovih pravic in pravic manj{in.

Za tako stanje pa je ve~ razlogov. Po eni strani vlada in sami Slovaki ne zaupajo Ma-

d`arom, ki za njih predstavljajo nevarnost odcepitve, saj `ivijo blizu mad`arske meje.

Po drugi strani pa so Mad`ari na Slovake vseskozi gledali nekako s prezirom ter se bali

njihovega nacionalizma. Sicer pa se Mad`ari v biv{i skupni dr`avi skorajda niso u~ili

slova{~ine, pa~ pa samo ~e{~ino. [e danes se zdi, da imajo dolo~ene te`ave pri u~enju

slova{~ine. Po mnenju Slovakov so Mad`ari ena redkih manj{in, ki se bori, da ji ne bi

bilo treba uporabljati uradnega jezika dr`ave, v kateri `ivi.

Slova{ka Republika je 20. februarja 2001 podpisala Evropsko listino o regionalnih ali

manj{inskih jezikih, kar bi moralo pobolj{ati polo`aj mad`arske manj{ine kot naj-

mo~nej{e manj{ine v dr`avi, saj je mad`arski jezik dobil najve~jo mo`no za{~ito.

6.5.1 Ustavna in zakonodajna ureditev manj{inske problematike

V 6. ~lenu Ustave Slova{ke Republike51 je dolo~eno, da je slova{~ina dr`avni jezik52 Slo-

va{ke Republike in da je uporaba drugih jezikov v uradnih komunikacijah urejena z za-

konom. V 12. ~lenu so med drugim vsaki osebi zagotovljene temeljne pravice ne glede

na jezik. Nadalje je v 34. ~lenu dolo~eno, da se dr`avljanom, ki so pripadniki narodnih

manj{in ali etni~nih skupin, zagotavlja poln razvoj, {e posebej pa jim je zagotovljena

pravica, da skupaj z drugimi pripadniki narodne manj{ine ali etni~ne skupine skrbijo za

ohranjanje kulturne dedi{~ine, sprejemajo in raz{irjajo informacije v materinem jeziku,
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50 Povzeto po: http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/slovaquiepolminor.htm, zajeto dne

8.3.2001.

51 Sprejeta dne 3. septembra 1992, s kasnej{imi spremembami in dopolnitvami.

52 V prevodih slova{ke ustave in druge relevantne zakonodaje v angle{~ino in franco{~ino se sicer pojavlja

izraz “uradni jezik”, vendar pa to ni to~en prevod, kajti gre za “dr`avni jezik” ({tátný jazyk).
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ustanavljajo zdru`enja ter oblikujejo in vzdr`ujejo kulturne institucije. Podrobnosti so

dolo~ene v zakonu. Poleg pravice do u~enja uradnega jezika imajo pripadniki narodnih

manj{in ali etni~nih skupin pod pogoji, dolo~enimi z zakonom, zagotovljeno tudi:

• pravico, da se izobra`ujejo v manj{inskem jeziku,

• pravico, da uporabljajo manj{inski jezik v uradnih komunikacijah,

• pravico, da sodelujejo pri odlo~anju v zadevah, ki se ti~ejo narodnih manj{in ali et-

ni~nih skupnosti.

Pri ustavi velja omeniti {e 47. ~len, ki dolo~a, da ima vsaka oseba pravico do zastopnika

od za~etka postopka pred sodi{~em ali pred drugim oblastnim organom, pri ~emer ima

v primeru, ~e izjavi, da ne obvlada jezika, ki se uporablja v teh postopkih, pravico do

prevajalca.

V zakonu o uporabi manj{inskih jezikov53 je dolo~eno, da ima dr`avljan Republike

Slova{ke, ki pripada narodni manj{ini, ne glede na dr`avni jezik, pravico uporabljati je-

zik svoje narodne manj{ine. Namen tega zakona pa je tudi v tem, da predpi{e pravila, ki

urejajo uporabo manj{inskih jezikov v uradnih komunikacijah, in sicer v povezavi s za-

koni, ki urejajo civilni postopek, kazenski postopek, delovanje sodi{~ in sodnikov, de-

lovanje Dr`avnega zbora Slova{ke Republike, ipd. ^e dr`avljani Slova{ke Republike,

pripadniki narodnih manj{in, po zadnjem popisu prebivalstva predstavljajo najmanj 20

% prebivalstva ob~ine, lahko znotraj ob~ine uporabljajo manj{inski jezik v uradnih sti-

kih. Seznam teh ob~in dolo~i vlada z uredbo. Dr`avljani - pripadniki manj{ine imajo v

teh ob~inah pravico, da po{iljajo pisne vloge vladnim agencijam in samoupravnim tele-

som (v nadaljevanju: organi javne uprave) tudi v manj{inskem jeziku, organi javne

uprave pa v teh ob~inah odgovarjajo na njihove vloge, ne glede na dr`avni jezik, tudi v

jeziku narodnemanj{ine, z izjemo javnih dokumentov. Odlo~itev, sprejeta s strani orga-

na javne uprave v upravnem postopku, mora biti izdana tako v dr`avnem kot tudi v

manj{inskem jeziku, in sicer v obliki duplikata. V dvomu velja tekst odlo~itve v dr`av-

nem jeziku. Imena organov javne uprave, izpisana na stavbah v ob~inah, ki jih to zade-

va, morajo biti izpisana tudi v manj{inskem jeziku.

Organi lokalne samouprave morajo v ob~inah, ki jih to zadeva, preskrbeti uradne

obrazce, izdane na podro~ju svojih pristojnosti, v dr`avnem jeziku, na posebno zahtevo

pa tudi v manj{inskem jeziku. Seja organa lokalne samouprave se lahko, ob soglasju

vseh navzo~ih, odvija tudi vmanj{inskem jeziku. ^lan ob~inskega sveta v ob~ini, ki jo to

zadeva, mora imeti pravico uporabljati manj{inski jezik, prevod pa zagotovi ob~ina. V
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teh ob~inah mora biti ob~inska kronika vodena tudi v manj{inskem jeziku. Zadevna

ob~ina mora izpisati imena ulic in ostale lokalne topografske znake tudi v manj{inskem

jeziku. Pomembne informacije, {e posebej opozorila, svarila in zdravstvene informaci-

je, ki se objavljajo na javno dostopnih mestih, morajo biti izpisane, poleg v dr`avnem,

tudi vmanj{inskem jeziku. Organ javne upravemora, v okviru svojih pristojnosti, na po-

sebno opozorilo preskrbeti informacijo o splo{no zavezujo~ih pravnih dolo~bah tudi v

manj{inskem jeziku. V tem zakonu je dolo~eno, da se uporaba jezika manj{ine v po-

stopkih pred sodi{~i ter v {olstvu in kulturi ureja s posebnimi predpisi. Organi javne

uprave in njihovi uslu`benci morajo v uradnih stikih uporabljati dr`avni jezik, pod po-

goji iz tega zakona in iz posebnih predpisov pa lahko uporabljajo tudi jezik manj{ine.

Od organov javne uprave in njihovih uslu`bencev se ne more zahtevati, da znajo

manj{inski jezik. Organi javne uprave v ob~inah, ki jih to zadeva, pa morajo ustvarjati

pogoje za uporabo manj{inskih jezikov po tem zakonu in po posebnih predpisih.

6.6 Finska

Finska ustava54 opredeljuje v 17. ~lenu pravico do jezika in kulture. Dolo~eno je, da sta

dr`avna jezika fin{~ina in {ved{~ina. Z zakonom se uredi pravica vsakogar, da uporablja

enega od teh dveh jezikov pred sodi{~em in drugimi oblastmi, ter da v tem jeziku preje-

ma uradne dokumente. Javne oblasti morajo na enaki osnovi poskrbeti za kulturne in

socialne potrebe finsko in {vedsko govore~ih dr`avljanov. Laponci kot prvobitno pre-

bivalstvo, pa tudi Romi in druge skupine, imajo pravico do ohranjanja in razvijanja last-

nega jezika in kulture. Z zakonom se uredi pravica Laponcev do uporabe njihovega je-

zika pred upravnimi organi.

V 4. poglavju finske ustave, ki govori o parlamentarni aktivnosti, je (v 51. ~lenu) dolo~e-

no, da se fin{~ina in {ved{~ina uporabljata v parlamentarnem delu. Obravnavani doku-

menti, pa tudi drugo gradivo, morajo biti napisani v obeh jezikih. V 6. poglavju, ki govo-

ri o zakonodaji, je v 75. ~lenu predvidena posebna zakonodaja za Alandske otoke (kjer

`ivijo Finci in [vedi). Ti otoki imajo svoj zakon o avtonomiji, pa tudi lastno zakonodajno

skup{~ino. Za vse akte (79. ~len) je dolo~eno, da so izdani v finskem in {vedskem

jeziku.

V 121. ~lenu je dolo~eno, da se Finska deli na ob~ine, katerih uprava mora biti osnova-

na na samoupravi njihovih prebivalcev. Z zakonom je urejena tudi samouprava v

upravnih obmo~jih, ve~jih od ob~ine. V svojem naravnem obmo~ju imajo Laponci jezi-
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kovno in kulturno samoupravo, kot je dolo~eno v zakonu. V 122. ~lenu pa je pomem-

bna dolo~ba, da je cilj organizacije uprave primerna ozemeljska razdelitev, tako da lah-

ko finsko in {vedsko govore~i prebivalci dobijo usluge v lastnem jeziku na enaki osno-

vi. Z zakonom se dolo~ijo principi upravljanja ob~inskih delov. Poleg ustave obstaja v

tej dr`avi {e zakon o jezikih iz leta 1922, ki je bil nazadnje spremenjen leta 1982.

[vedska manj{ina na Finskem u`iva dobro za{~ito v primerjavi z ve~ino drugih manj{in

po svetu. Treba pa je tudi pojasniti, da je {vedskamanj{ina {tevil~nomanj pomembna (7

% prebivalstva) in da je enakopravnost teritorialno omejena na nekaj ob~in ob Bot-

ni{kem zalivu. V celoti vzeto gre za za{~ito, ki jo ve~insko prebivalstvo sorazmerno lah-

ko prena{a. Finska svojimmanj{inam priznava izjemne pravice, kar pa ne pomeni, da je

manj{inska politika brez napake, saj so zlasti Laponci ~esto nezadovoljni z njenim izva-

janjem. V ostalih delih dr`ave, razen v Helsinkih, sta {vedska in laponska manj{ina ne-

kako pozabljeni. Treba je samo {e opozoriti na to, da noben predpis, vklju~no z ustavo,

fin{~ini in {ved{~ini ni podelil statusa “uradnih jezikov”; tak status sta dva jezika dejan-

sko dobila v praksi. Posebnost finske ureditve je tudi, da pojem “dr`avni jezik” iz ustave

ne pomeni vedno tudi enako kot “uradni jezik”. Velja tudi pripomniti, da je bila Finska

med prvimi dr`avami, ki so podpisale Evropsko listino o regionalnih ali manj{inskih je-

zikih. 55

Od 415 ob~in na Finskem jih je 366 enojezi~nih finskih, kjer [vedom niso priznane nika-

kr{ne pravice, razen glede komunikacij z zvezno vlado v Helsinkih. Enako je v osmih

ob~inah, ki so enojezi~no {vedske, in kjer {ved{~ina u`iva vse jezikovne pravice na

vseh socialnih podro~jih: ogla{evanje, delovni jezik, ozna~evanje blaga, trgovina, ban-

ke itd. Vendar pa v realnosti socialni pritisk povzro~a, da ima finski jezik, vsaj v zaseb-

nem sektorju, podoben polo`aj. V 41 finskih ob~inah je poznan bilingvizem, pri ~emer

jih je 20 z ve~inskim {vedskim, 21 pa z ve~inskim finskim prebivalstvom. V dvojezi~nih

ob~inah z ve~inskim {vedskim prebivalstvom gre za integralni bilingvizem na nivoju lo-

kalne uprave, trgovine, ozna~evanja blaga, transporta, radia, ~asopisov, {ol, delovnega

jezika itd. Posebnost je ta, da je dvojezi~no ozna~evanje blaga obvezno, vendar pa je

{vedski tekst na prvemmestu. V dvojezi~nih ob~inah s finsko ve~ino pa gre za podobno

ureditev, seveda v korist fin{~ine; dvojezi~no ozna~evanje blaga je obvezno, vendar pa

je finski tekst na prvem mestu56.
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55 Povzeto po: [tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran:

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/finlande.htm in naslednje (zajeto dne 27.3.2001).

56 Ibidem
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6.7 [vedska57

V 4. odstavku 2. ~lena {vedske ustave58 je dolo~eno, da se v tej dr`avi omogo~ajo raz-

mere, v katerih etni~ne, jezikovne in religiozne manj{ine ohranjajo in razvijajo svoje

kulturno in socialno `ivljenje.

Do konca sedemdesetih let je bil v tej dr`avi prisoten {vedski unilingvizem. To niti ni

bilo nenavadno, kajti dele` {vedsko govore~ega prebivalstva zna{a preko 90 %. To tudi

pojasnjuje, zakaj status {ved{~ine kot uradnega jezika v ustavi iz leta 1975 niti ni bil po-

sebej pojasnjen. De facto pa je {ved{~ina v tej dr`avi uradni jezik.

Po vladni {tudiji iz devetdesetih let pa se je [vedska odlo~ila sprejeti globalno politiko

glede svojih narodnih manj{in, in sicer so pri tem upo{tevani Finci, Tornedalci (Finci iz

doline Tornedalen), Laponci, Romi in @idje. Jeziki, na katere se ta politika nana{a, so:

standardna fin{~ina, lapon{~ina (vseh oblik), finska tornedal{~ina, romski jezik (vseh

oblik) in jidi{. Lapon{~ina, fin{~ina in tornedal{~ina imajo geografsko in zgodovinsko

osnovo, osebe, ki govorijo te jezike, pa so priznane kot pripadniki geografsko koncen-

triranih manj{in, za razliko od Romov in @idov, ki se {tejejo za geografsko razkropljene

manj{ine.

Z namenom, da bi se prilagodila zahtevam Okvirne konvencije za varstvo narodnih

manj{in in Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih, je [vedska v letu 1999

izdala {e zakon o narodnihmanj{inah na [vedskem.59 V decembru istega leta je Riksdag

izdal {e dva druga podobna zakona z za~etkom veljavnosti 1. aprila 2000: Zakon o pra-

vici uporabe finskega in tornedalskega jezika v stikih z javno upravo in Zakon o pravici

do uporabe laponskega jezika v odnosih z javno upravo. S to zakonodajo je [vedska

uzakonila dolo~be, ki {~itijo uradnemanj{ine in jim pomagajo, predvsem pa je ta za{~ita

in pomo~ namenjena geografsko skoncentriranim manj{inam. Nova {vedska zakono-

daja se uporablja v ob~inah, ki se nahajajo na ozemlju, kjer prebivajo Laponci, Finci in

Tornedalci. Te ob~ine so dvojezi~ne ali celo trijezi~ne (Gällivare).

Zakon o pravici uporabe finskega in tornedalskega jezika v stikih z javno upravo se

uporablja na obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki teh dveh manj{in, in sicer za stike z dr`av-

nimi oblastmi, lokalno ali regionalno upravo, pa tudi na sodi{~ih. Med drugim je v njem
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57 Povzeto po: [tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran:

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/suede.htm in naslednje (zajeto dne 21.3.2001).

58 Iz leta 1975 s kasnej{imi spremembami, vir: http://www.uni-wuerzburg.de/law/sw__indx.html, zajeto dne

21.3.2001.

59 Zakon {t. 143-1999, katerega teksta v angle{kem jeziku nam ni uspelo pridobiti.
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dolo~eno, da ima posameznik pravico uporabljati svoj jezik v ustnih in pisnih kontaktih

z oblastjo ali upravo, in to v tistih zadevah, ki se nana{ajo na izvr{evanje oblasti v raz-

merju do posameznika in ki so vezane na ozemlje uprave. Pisni odgovori morajo vsebo-

vati informacijo v teh dveh jezikih, odlo~itev pa mora biti ustno prevedena, ~e posa-

meznik to zahteva. Oblasti morajo z osebami, ki govorijo ta dva jezika, poslovati v nji-

hovem jeziku. Posebne dolo~be se nana{ajo na uporabo jezika na sodi{~ih, vrtcih in us-

tanovah za starostnike.

Zakon o pravici do uporabe laponskega jezika v odnosih z javno upravo je po vsebini

povsem podoben Zakonu o pravici uporabe finskega in tornedalskega jezika v stikih z

javno upravo.

Do pred kratkim je torej [vedska, v nasprotju s Finsko in Norve{ko, kazala manj razu-

mevanja za manj{ine, zlasti za finsko in laponsko manj{ino, ki nista imeli nobene za{~i-

te. Medtem ko so {vedsko govore~i prebivalci Finske u`ivali dobro pravno in dejansko

za{~ito, se Fincem na [vedskem ni priznavalo ni~esar. Vse je bilo videti kot nadaljevanje

{vedskega jezikovnega imperializma, kajti neko~ je ta dr`ava `e vsilila svoj jezik velike-

mu delu Skandinavije. Vendar pa izgleda, da je po sprejetju zakonodaje iz leta 1999 sta-

nje urejeno.

6.8 Francija

Pri tej dr`avi je treba najprej omeniti sklep Ustavnega sveta,60 ki je na zahtevo predsed-

nika republike ugotovil, da Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih, ki jo je

Francija podpisala dne 7. maja 1999 v Budimpe{ti, vsebuje dolo~ila, ki so v nasprotju z

ustavo. To pa pomeni, da se ta listina ne more ratificirati pred spremembo ustave.61

Zakon o uporabi francoskega jezika62 v prvem ~lenu dolo~a, da je francoski jezik bis-

tveni element osebnosti in dedi{~ine Francije. Navedeno je {e, da je to jezik izobra`eva-

nja, dela, zvez in javnih slu`b. V drugem ~lenu je dolo~eno, kje vse je uporaba franco-

skega jezika obvezna. Vsekakor pa zakon sam po sebi in tudi francoska ureditev na

splo{no ne poznata pojma “manj{inski jezik”.

V Franciji jezikovnih {tetij prakti~no ni. V bistvu ne poznajo statistik o {tevilu govorcev

posameznih jezikov, kar ka`e na {ibek interes, ki ga francoski oblastniki ka`ejo za re-

gionalne jezike (pojem “manj{inski jeziki” v tej dr`avi ne obstaja). Dejansko vsi tisti, ki
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60 Sklep {t. 99-412 z dne 15. junija 1999.

61 54. ~len ustave.

62 [tevilka 94-665 z dne 4. avgusta 1994
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govorijo regionalni jezik, niso smatrani za pripadnike “jezikovne manj{ine”, ker vsi

Francozi v na~elu govorijo uradni jezik, in to ne glede na to, da gre za drugi jezik njiho-

vih “zgodovinskih manj{in”.

Jezikovna politika te dr`ava razkriva tradicionalni intervencionizem. Zgoraj omenjeni

zakon iz leta 1994 je usmerjen k za{~iti franco{~ine pred tradicionalno nevarnostjo: an-

gle{~ino. V tem pogledu se zdi legitimen in smatra se, da so tudi druge dr`ave to po-

dro~je uredile bolj ali manj podobno. Dovolj je omeniti Quebec, pa tudi Estonijo, Latvi-

jo, Litvo in podobno. Vendar je taka zakonodaja bolj razumljiva pri majhnih dr`avah, ki

morda {e niti niso povsem suverene, ne pa pri tako veliki dr`avi, kot je Francija. Konec

koncev pa res tudi to, da je ve~ina ameri{kih zveznih dr`av uzakonila za{~ito angle{ke-

ga jezika, ki se smatra za ogro`enega. Vendar pa Francija s svojo zakonodajo izvaja am-

biciozno in v svetu redko politiko ume{~anja jezika v mednarodne okvire.63

V aprilu 1999 je Bernard Cerquiglini, direktor Nacionalnega in{tituta francoskega jezi-

ka, predlo`il poro~ilo ministrom za narodno izobra`evanje, za raziskave in tehnologijo,

za kulturo in za komunikacije. V poro~ilu je poudarjeno dejstvo, da v tej dr`avi izredno

slabo poznajo {tevilne jezike, ki se govorijo v njej, ter predlaga izvedbo znanstvenega

popisa jezikov, ki bi se zaklju~il z izdajo publikacije. Zadnji veliki popis o jezikovni de-

di{~ini naj bi bil izveden v 18. stoletju. Ni omenil {tevila prebivalcev, ki govorijo te jezi-

ke, na{tel pa je 75 razli~nih jezikov, ki se smatrajo za regionalne (zgodovinske) jezike.

Od tega se 51 jezikov govori v ~ezmorskih ozemljih, 24 pa na samemozemlju Francije.

6.9 [panija64

V 3. ~lenu {panske ustave65 je dolo~eno, da je uradni jezik dr`ave kastilj{~ina. Vsi [pan-

ci so jo dol`ni znati in imajo pravico, da jo uporabljajo. Drugi jeziki v [paniji so ravno

tako uradni, in sicer v avtonomnih skupnostih skladno z njihovimi statuti. Posebej je na-

vedeno {e, da bogastvo jezikovnih oblik v [paniji predstavlja kulturno dedi{~ino, ki se

mora posebej spo{tovati in zavarovati. V ustavi so med drugim navedene {e pristojnosti
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63 Povzeto po: [tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran: http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmon-

de/mondeindpfr.htm in naslednje (zajeto dne 20.3.2001).

64 Povzeto po: [tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran:

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/espagne.htm (zajeto dne 21.3.2001).

65 Sprejeta v letu 1978, s kasnej{imi spremembami in dopolnitvami, vir:

http://www.uni-wuerzburg.de/law/sp00000_.html, zajeto dne 21.3.2001.

202



avtonomnih skupnosti, dolo~eno pa je tudi, da se ustava objavi tudi v drugih uradnih

jezikih.

6.9.1 Geopoliti~na situacija

[panija {teje 40 milijonov prebivalcev, uradni jezik (tudi obi~ajni jezik ve~ine prebival-

cev te dr`ave) pa je kastilj{~ina. Vendar pa so v uporabi tudi drugi jeziki: katalon{~ino

govori 10 milijonov ljudi, galicijski jezik 3,8 milijona, baskovski jezik 580 000, asturijski

800 000, aragonski jezik govori 30 000 ljudi, itd. Z izjemo baskovskega jezika, ki spada v

posebno baskovsko jezikovno dru`ino, so vsi drugi jeziki romanski in so indoevrop-

skega izvora.

Skupno je blizu 16 milijonov prebivalcev razporejenih v razli~nih avtonomnih skupno-

stih. Teh je skupaj 17 in bi se lahko v smislu pooblastil primerjale s kanadskimi provin-

cami. [panija ni unitarna dr`ava kot Francija ali Norve{ka, pa~ pa je del pristojnosti pre-

nesla na lokalne vlade - avtonomne skupnosti.

Vsaka avtonomna skupnost ima lastni statut o avtonomiji, ki predstavlja interno ustavo,

izdelano s strani lokalnih poslancev in senatorjev, vendar pa vsak statut sprejme {pan-

ski parlament. Avtonomne skupnosti imajo izklju~ne pravice na {tevilnih podro~jih,

med drugim tudi na podro~ju lokalnih in{titucij, kot so: parlament, vlada, uprava, {ole,

kultura, pou~evanje in uporaba jezika, policijska dejavnost in mnoga druga podro~ja.

Imajo tudi velike pristojnosti na podro~ju lokalnega urejanja, vendar pa ob~ine niso po-

drejene vladam lokalnih skupnosti in v okviru svojega podro~ja pristojnosti ostajajo do-

kaj avtonomne.

Izhajajo~ iz zgoraj omenjenega 3. ~lena {panske ustave so katalonski, baskovski in gali-

cijski jezik uradni jeziki na obmo~jih, kjer se govorijo, in sicer skupaj s kastiljskim jezi-

kom. Vendar pa je kastiljskemu jeziku vendarle dolo~ena neka prednost, saj ga mora po

ustavi znati vsak [panec. Po 145. ~lenu ustave tudi ni dovoljeno, da bi avtonomne skup-

nosti sestavile posebno federacijo - vsak dogovor o sodelovanju mora biti verificiran v

{panskem parlamentu.

6.9.2 Unilingvizem {panske dr`ave

V [paniji je torej kastilj{~ina edini uradni jezik za celo dr`avo. To pomeni, da se uporab-

lja v Predstavni{kem domu in v Senatu, ki skupaj tvorita Parlament (Cortes Generales),

poleg tega pa se uporablja v upravi in uradih, pravosodju, javnem ogla{evanju, medijih,

cestnih ozna~bah itd. Uporaba drugih uradnih jezikov je prisotna samo v Kataloniji (ka-

talon{~ina), v Valenciji (katalon{~ina), na Balearskih otokih (katalon{~ina), v Galiciji
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(galicijski jezik) in v Baskiji (baskov{~ina). Z izjemo teh avtonomnih skupnosti je [pani-

ja unilingvisti~na dr`ava, v kateri ima edinole kastilj{~ina domovinsko pravico na so-

cialnem, ekonomskem, kulturnem, politi~nem, voja{kem podro~ju in podobno.

Ustavno sodi{~e je v sodbi z dne 26. junija 1986 odlo~ilo, da morajo v avtonomnih skup-

nostih, kjer je poleg kastilj{~ine v uporabi {e drug uradni jezik, decentralizirani upravni

organi in sodi{~a upo{tevati obstoj dveh uradnih jezikov. To pomeni, da lahko dr`avlja-

ni v teh skupnostih pri decentraliziranih upravnih organih in na sodi{~ih uporabljajo en

ali drug uradni jezik. Ustava v tem pogledu sicer {e ni bila spremenjena, vendar je {lo za

odlo~itev najvi{je sodne instance. Zaradi tega je morala [panija sprejeti Zakon o osno-

vah pravne ureditve javnih uprav in upravnega postopka,66 ki v 36. ~lenu dolo~a, da je

zakon, ki se uporablja v dr`avni upravi, kastilj{~ina, da pa se mora v avtonomnih skup-

nostih, kjer se uporablja tudi drugi uradni jezik, slednji priznati. To pa se uresni~uje s

podajanjem odgovorov v jeziku, v katerem se je na posamezni organ obrnil dr`avljan,

ter z izdelavo dokumentacije v tem jeziku.

[panska dr`ava pa si je pridr`ala izklju~ne pristojnosti predvsem na civilnem podro~ju,

na podro~ju imigracije, pravosodja, zunanjih zadev, denarnega sistema, letali{ke in pri-

stani{ke dejavnosti splo{nega interesa, oboro`enih sil, ute`i in drugih mer, carin in po-

dobno. Skratka, [panija s svojimi avtonomnimi skupnostmi deluje podobno kot Kana-

da s svojimi provincami, vendar pa dr`ava ni konstituirana kot federacija, ~eprav ima

podobne poteze.

6.9.3 U~inki jezikovne politike

Polo`aj jezikov je v praksi razli~en. Katalon{~ina v Kataloniji je v najbolj{em polo`aju,

saj gre za najrazvitej{e obmo~je [panije z velikim {tevilom prebivalcev. V Baskiji, na pri-

mer, pa polo`aj ni najbolj{i, kar se med drugim posredno ka`e tudi v obliki nasilnega

delovanja tamkaj{njih prebivalcev. Na splo{no pa velja, da se v statutih o avtonomiji

predvideva obvezen bilingvizem na obmo~jih avtonomnih skupnosti, kar pa tudi po-

meni, da se prisotnosti kastilj{~ine kot edinega uradnega jezika za obmo~je celotne [pa-

nije ne da zmanj{ati. Pojavljajo pa se zahteve po energi~nej{ih jezikovnih politikah, saj

so drugi uradni jeziki, razen katalon{~ine v Kataloniji, {e vedno v ko~ljivem polo`aju.

Ustava iz leta 1978 vsebuje nekatere pomembne pomanjkljivosti. Dr`ava tako med dru-

gim ne prizna pravne veljavnosti katalon{~ine, galicij{~ine in baskov{~ine v centralnih
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66 [t. 30 z dne 26. novembra 1992, v francoskem jeziku se glasi: “Loi relative aux bases du régime juridique des

administrations publiques et de la procédure administrative”.
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oziroma dr`avnih organih. Te`ko je torej govoriti o njihovi enakopravnosti. “Zgodovin-

ska obmo~ja” (Baskija, Valencija, itd) tudi ne sovpadajo z jezikovnimi mejami, kar pred-

stavlja stalni vir konfliktov. Gre za posledico zastarele delitve [panije, ki spro`a razpra-

ve o velikih spremembah, kot so na primer federalna ali ve~nacionalna dr`ava.

Vseeno pa je pomembna odlo~itev [panije, da prizna sobivanje ve~ih uradnih jezikov v

avtonomnih skupnostih. [panija je podpisala Evropsko listino o regionalnih ali

manj{inskih jezikih, vendar pa je do tega trenutka, po nam dosegljivih podatkih, {e ni

ratificirala.

Pri tej dr`avi je treba v zvezi z obravnavano tematiko omeniti {e Zakon o imenih in

priimkih ter o njihovem vrstnem redu67, ki omogo~a normalno uporabo drugih uradnih

jezikov pri izpisovanju imen in priimkov, pa tudi spremembo slednjih pred mati~nimi

uradi ob polnoletnosti.

Katalonski parlament je v letu 1999 izdelal predlog zakona o vklju~itvi drugih uradnih

jezikov (poleg kastilj{~ine) v osebne izkaznice68, ki pa se po dozdaj znanih podatkih {e

vedno obravnava v delovnih telesih {panskega parlamenta. Ta zakon naj bi dopolnil

dva zakona: s podro~ja javne varnosti in s podro~ja potnih listin. Ta dva zakona naj bi

bila dopolnjena z dolo~bami o tem, da morajo biti na obmo~jih avtonomnih skupnosti,

ki imajo {e drug uradni jezik poleg kastilj{~ine, osebne izkaznice oziroma potne listine v

celoti izpisane v posebnem uradnem jeziku obmo~ja, slediti pa mora {e verzija v ka-

stilj{~ini.

6.10 Portugalska

Portugalska ustava69 ne omenja manj{in oziroma manj{inskih jezikov, ravno tako pa

posebej ne omenja dejstva, da je portugalski jezik uradni jezik v dr`avi. De facto pa je v

tej dr`avi portugalski jezik uradni jezik.

Zakon {t. 7/99 z dne 29. januarja 1999 se nana{a na priznanje jezikovnih pravic Miran-

de{ke skupnosti. Mirande{ki jezik je sicer ena od oblik asturijskega jezika. Dolo~eno je,

da dr`ava priznava pravico do razvoja in podpira mirande{ki jezik kot kulturno dedi{~i-

no, sredstvo za komunikacijo in pomo~ pri utrjevanju istovetnosti pokrajine Miranda (v

portugal{~ini: Terra da Miranda). Priznana je tudi pravica otrok, da se u~ijo tega jezika.

Javne ustanove na tem obmo~ju izdajajo dokumente v portugalskem in mirande{kem
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67 [t. 40/1999 z dne 5. novembra 1999.

68 Vir: http://www.troc.es/ciemen/mercator/bu38-10.htm, zajeto dne 22.3.2001.

69 Z dne 2. aprila 1976.
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jeziku. Dr`ava priznava tudi pravico do znanstvene in izobra`evalne pomo~i osebju, ki

pou~uje mirande{ki jezik in kulturo.

Normativni dokument {t. 35/99 z dne 20.7.1999 pa je izvedbeni predpis navedenega za-

kona na podro~ju u~enja jezika, in sicer v smislu zagotovitve logisti~ne, tehni~ne in fi-

nan~ne pomo~i. V tem dokumentu je med drugim dolo~eno, da imajo u~enci na tem

obmo~ju v primarnem in sekundarnem izobra`evanju pravico, da se u~ijo mirande{ke-

ga jezika kot dodatnega predmeta. To je mo`no v tistih {olah na tem obmo~ju, ki so

vklju~ene v projekt ohranitve in pomo~i mirande{kemu jeziku. Pokrajinske slu`be in

centralne slu`be ministrstva za {olstvo so dol`ne zagotoviti logisti~no, tehni~no in

znanstveno pomo~ za izpeljavo projektov.

Portugal{~ino govori pribli`no 96 % prebivalstva in pri tako nizkem dele`u manj{inske-

ga prebivalstva kakih ve~jih te`av na tem podro~ju ni. Portugalska svojim manj{inam

nudi pravice, namenjene njihovemu vklju~evanju na jezikovnem, izobra`evalnem, so-

cialnem in politi~nem podro~ju. Na podro~ju izobra`evanja je v primerjavi z drugimi

dr`avami storila dokaj veliko.70

6.11 Latvija71

Latvija spada med tiste dr`ave, ki nimajo ustavnih dolo~b v zvezi z jezikovnimi manj{i-

nami in njihovimi jezikovnimi pravicami v smislu manj{inskega jezika kot uradnega je-

zika. V 4. ~lenu latvijske ustave72 je sicer dolo~eno, da je latvijski jezik uradni jezik dr`a-

ve, v njenem 114. ~lenu pa je tudi dolo~eno, da imajo osebe, ki pripadajo etni~nim

manj{inam, pravico ohranjanja in razvijanja njihovega jezika ter njihove etni~ne in kul-

turne identitete.

Demolingvisti~na slika te dr`ave ka`e na sorazmerno {ibko ve~ino latvijsko govore~ih

dr`avljanov (54,5 %), precej{en dele` prebivalcev govori rusko (33,5 %), belorusko (4,1

%), ukrajinsko (3 %) in podobno. V tej dr`avi je izrazito prisotno vpra{anje pridobitve

dr`avljanstva z naturalizacijo, ki se bolj ali manj uspe{no zakonodajno ureja.

V tej dr`avi obstaja zakon o dr`avnem jeziku,73 katerega namen je za{~ita, ohranitev in

razvoj latvijskega jezika, ohranitev kulturne in zgodovinske dedi{~ine latvijskega naro-
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70 Povzeto po: [tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran: http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/eu-

rope/portugal.htm in naslednje (zajeto dne 27.3.2001).

71 Povzeto po: [tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran: http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/eu-

rope/lettonie.htm in naslednje (zajeto dne 27.3.2001).

72 Vir: http://www.uni-wuerzburg.de/law/lg__indx.html (zajeto dne 27.3.2001).
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da, zagotovitev svobodne uporabe latvijskega jezika na vseh podro~jih `ivljenja in na

celotnem ozemlju te dr`ave, integracija narodnih manj{in v latvijsko dru`bo, pri ~emer

se spo{tuje pravica do uporabe njihovega materinega ali kateregakoli drugega jezika,

ter pove~anje vpliva latvijskega jezika v kulturnem okolju Latvije s krepitvijo hitrej{e in-

tegracije dru`be.74 Uporaba latvijskega jezika je predpisana na vseh podro~jih, razen pri

neuradnem komuniciranju med dr`avljani in pri bogoslu`ju. Dr`ava zagotavlja za{~ito,

ohranitev in razvoj kulture in jezika avtohtonega naroda Liv, ki je soroden Estoncem, to-

rej gre za jezik iz ugro - finske skupine jezikov. Ta jezik je edini priznan manj{inski jezik

v dr`avi. Vsi ostali jeziki pa se smatrajo za tuje jezike. Latvijski jezik morajo poznati celo

tuji strokovnjaki, ~e opravljajo deloma javno funkcijo v dr`avi, sicer si morajo preskrbeti

tolma~a. Za obmo~je, kjer `ivi ljudstvo Liv, je dolo~eno, da so tam imena krajev, javnih

ustanov, prostovoljnih organizacij in dru`b tudi v tem jeziku.

Latvija je v letu 1999 pristopila h konvenciji ZN o statusu oseb brez dr`avljanstva, ven-

dar je vlo`ila pridr`ke glede na dolo~ila o socialnem varstvu in o identifikacijskih listi-

nah. Maja 2000 je latvijski parlament sklenil, da zaenkrat ne bo ratificiral Okvirne kon-

vencije Sveta Evrope za za{~ito narodnih manj{in, in sicer zaradi neskladnosti latvijske

zakonodaje z nekaterimi dolo~ili konvencije. Kar pa se ti~e zgoraj omenjenega zakona

o dr`avnem jeziku, ga je treba po mnenju Evropske komisije izvajati do mere, ki jo {e

opravi~uje javni interes glede na mednarodne obveze Latvije ter na pravice in svobo{~i-

ne, katere jam~i evropska pogodba (in med drugim vklju~ujejo svobodno podjetni{ko

dejavnost v Evropski uniji, pri ~emer je lahko, zaradi stroge jezikovne zakonodaje, izva-

janje take dejavnosti ote`eno). Zna~ilno je, da Evropska komisija tudi nedr`avljane te

dr`ave obravnava kot manj{ine.75

VII. ZAKLJU^EK

Varstvu uporabe jezika narodnih manj{in (italijanske in mad`arske) je v slovenski nor-

mativni ureditvi namenjeno relativno veliko prostora. Temeljna na~ela so vsebovana v

ustavi, posameznih zakonih, podzakonskih predpisih in mednarodnih pogodbah ozi-

roma konvencijah. Pri uresni~evanju pravice narodnih skupnosti do uporabe njihovega
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73 Sprejet 9. decembra 1999, s pri~etkom veljavnosti 1. septembra 2000.

74 1. ~len zakona.

75 Skraj{an povzetek iz: Primorski dnevnik, nedelja, 7. januarja 2001, v ~lanku “Kako pridru`ene ~lanice EU

{~itijo svoje manj{ine (4)”, str. 20.
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jezika je pomembna tudi ureditev na lokalnem nivoju. S tega vidika so pomembna zlasti

temeljna izhodi{~a iz zakona o lokalni samoupravi, dolo~be v statutih, odlokih in dru-

gih ob~inskih aktih, ki podrobneje posegajo na podro~je varovanja pravic narodnih

manj{in.

Na splo{no je mogo~e ugotoviti razlikovanje v ureditvi uporabe jezika narodnih

manj{in v obalnih ob~inah in ob~inah v Prekmurju.76 Na obmo~ju obalnih ob~in Izola,

Koper in Piran poteka vzgojno oziroma izobra`evalno delo v vrtcih in {olah v italijan-

skem jeziku. V prekmurskih ob~inah Dobrovnik, Hodo{, Lendava, Moravske Toplice in

[alovci, kjer `ivi mad`arska narodna skupnost pa poteka vzgojno oziroma izobra`eval-

no delo v vrtcih in {olah, ki so namenjeni vsem prebivalcem narodnostnome{anega ob-

mo~ja, v slovenskem inmad`arskem jeziku. Za ureditev tega podro~ja je v parlamentar-

ni proceduri vlo`en nov predlog zakona o posebnih pravicah italijanske in mad`arske

narodne skupnosti na podro~ju vzgoje in izobra`evanja, katerega sprejem bo nadome-

stil zakon iz leta 1982. Med temeljnimi cilji novega zakona je ohranjanje jezikovne in

kulturne identitete ter razvijanje so`itja med ljudmi, ki `ivijo na narodnostno me{anih

obmo~jih. Novi zakon temelji na na~elu, da je treba ohranjati in za{~ititi `e dose`eno ra-

ven posebnih pravic obeh narodnih skupnosti na podro~ju vzgoje in izobra`evanja in

pri tem upo{tevati mednarodne dokumente, ki urejajo pravice manj{in. Sprejem tega

zakona je potreben zaradi uskladitve z Ustavo Republike Slovenije {e zlasti po sprejemu

nove {olske zakonodaje iz leta 1996.77

Med novej{e razlike v ureditvi po posameznih narodnostno me{anih ob~inah sodi

dejstvo, da so v ob~ini Izola in v mestni ob~ini Koper sprejeli poseben odlok, ki celost-

no ureja izvajanje dvojezi~nosti.

Glede tujih ureditev na podro~ju varstva manj{in in manj{inskih jezikov, je `e iz vrst

manj{inskih politik v glavnem razviden pristop posameznih dr`av do teh vpra{anj. ^e

povzamemo glavne zna~ilnosti podrobneje obravnavanih enajstih dr`av, lahko ugoto-

vimo naslednje:

• nosilcih uradnosti jezika oziroma o dilemi v zvezi s tem, ali naj bo nosilec pravic posa-

meznik ali skupnost (ki `ivi na dolo~enem ozemlju) je najve~ napisanega pri pregle-

du kanadske ureditve. Tam je (sicer s strani frankofonske Univerze Laval) ugotovlje-

no, da koncept priznavanja jezikovnih pravic posamezniku dejansko prispeva k ne-
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dva modela vzgoje in izobra`evanja za pripadnike italijanske in mad`arske narodne skupnosti.« Povzeto iz

predloga zakona Poro~evalec dr`avnega zbora {t. 36/00

77 ibidem
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gotovosti manj{ine kot celote. V Kanadi je torej nosilec pravice uporabe (so)uradnega

francoskega jezika posameznik;

• glede zakonodajne ureditve po posameznih obravnavanih dr`avah, pa je treba opo-

zoriti predvsem na to, da belgijska, francoska in portugalska ustava sploh nimajo do-

lo~b o manj{inah in njihovih jezikih oziroma o ve~ kot enem uradnem jeziku. Povza-

memo lahko, da:

• kompleksno ureditev vpra{anja uradnih jezikov poznajo v Kanadi (Zakon o uradnih

jezikih),

• uporabo jezikov v upravi ureja belgijski zakon, sicer pa ta dr`ava pojma narodne

manj{ine ne pozna,

• je uporaba manj{inskih jezikov v uradnih komunikacijah je z enim zakonom urejena

na Slova{kem,

• je na Hrva{kem zadevna problematika urejena v dveh zakonih, od katerih eden po-

kriva podro~je uporabe jezikov in pisav narodnih manj{in, drugi pa pokriva podro~je

vzgoje in izobra`evanja v jeziku in pisavi narodnemanj{ine. Ta dr`ava izrecno prizna-

va manj{inskim jezikom uradnost na dolo~enem obmo~ju,

• ima Italija zakon, namenjen za{~iti zgodovinskih jezikovnih manj{in, ki v glavnem

ureja vpra{anje izobra`evanja, deloma pa tudi uporabo jezikov na razli~nih nivojih lo-

kalne samouprave in pred preiskovalnim sodnikom. Sicer pa je v tej dr`avi ureditev v

glavnem prepu{~ena de`elnim posebnim statutom. Poleg italijan{~ine je v tej dr`avi

kot uradni jezik priznana tudi nem{~ina (skupaj z italijan{~ino v pokrajini Bolzano),

• ima Finska zelo veliko dolo~b v zvezi z obravnavano temo v ustavi, v tej dr`avi pa ob-

staja tudi zakon o jezikih. Poznajo izraz dr`avni jezik in ne uradni jezik, kar pa ni ved-

no isto. Dr`avna jezika v tej dr`avi sta fin{~ina in {ved{~ina,

• je [vedska, ki ima de facto kot uradni jezik {ved{~ino, sprejela zakon o narodnih

manj{inah, poleg tega pa ima {e dva zakona: Zakon o pravici uporabe finskega in tor-

nedalskega jezika v stikih z javno upravo in Zakon o pravici do uporabe laponskega

jezika v odnosih z javno upravo,

• Francija kljub {tevilnim jezikom, ki se govorijo na njenem ozemlju, obravnavanega

podro~ja ni uredila v smislu za{~ite manj{inskih jezikov; v tej dr`avi je priznan samo

izraz “regionalni jeziki”, skrb zakonodajalca pa je slejkoprej omejena zgolj na franco-

ski jezik,

• v [paniji uporaba drugih uradnih jezikov poleg kastilj{~ine ni celovito urejena,

• na Portugalskem je celovito urejeno priznanje jezikovnih pravic mirande{ke skupno-

sti. Portugal{~ina je sicer de facto uradni jezik v tej dr`avi,
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• je Latvija specifi~en primer dr`ave, ki namenja posebno skrb svojemu lastnemu jezi-

ku, pri ~emer priznava eno samo, pa {e to malo{tevilno manj{ino (Liv). Latvijski jezik

pa je z ustavo priznan kot edini uradni jezik v dr`avi.
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Predlog zakona o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne skupnosti na podro~ju vzgoje in izo-

bra`evanja (poro~evalec dr`avnega zbora {t. 36/00 in 77/00)

Predlog zakona o rabi sloven{~ine kot uradnega jezika, poro~evalec dr`avnega zbora {t. 92/00

(1997): Pregled najpomembnej{ih predpisov o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne skupno-

sti v Republiki Sloveniji, z dne 23.1.1997, Urad za narodnosti, Ljubljana

Sklep Ustavnega sveta Francoske Republike, {t. 99-412 z dne 15. junija 1999, vir:

http://www.troc.es/ciemen/mercator/bu38-13.htm (zajeto dne 16.3.2001)

Slovar slovenskega knji`nega jezika v bazi dr`avnega zbora, okolje Lotus Notes

Slova{ki zakon o uporabi manj{inskih jezikov z dne 10. julija 1999, vir:

http://www.troc.es/ciemen/mercator/dos04.htm (zajeto dne 8.3.2001)

Spletna stran: http://www.unesco.org/most/ln2lin.htm

Spletna stran: http://www.gaia.es/multilinguae/htm/euhtm/eproyect.htm

Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodnemanj{ine v Republiki Mad`arski in mad`arske

narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (BHUNS) - Uradni list RS-MP {t 6/93 (RS 23/93)

Statut ob~ine Dobrovnik, Uradni list RS {t. 34/99

Statut Ob~ine Hodo{ (Uradni list RS {t. 47/99)

Statut Ob~ine Lendava (Uradni list RS {t. 26/99)

Statut Ob~ine Moravske Toplice (Uradni list RS {t. 11/99)

Statut Ob~ine Izola http://www.sigov.si/izola/slov/organi/svet/statut.htm, z dne 1.3.01

Statut Mestne ob~ine Koper, http://www.mo-koper.si/slo/statut2000.doc, z dne 1.3.01

Statut Ob~ine Piran (Uradne objave {t.10/99, Primorske novice)

Statut Ob~ine [alovci (Uradni list RS {t. 13/99)

B. Su{nik in K. Ugle{i} (2001): Pogovor z Bojanom Brezigarjem, predsednikom Evropskega biroja za manj

uporabljane jezike (EBLUL) in urednikom Primorskega dnevnika v Italiji. »Jeziki manj{in so bogastvo vse

Evrope« Parlamentarec, letnik 2001, {t. 2. Str.4-6

[panska ustava, sprejeta v letu 1978, s kasnej{imi spremembami in dopolnitvami, vir:

http://www.uni-wuerzburg.de/law/sp00000_.html (zajeto dne 21.3.2001)

[panski zakon o imenih in priimkih ter o njihovem vrstnem redu, {t. 40/1999 z dne 5. novembra 1999, vir:

http: www.troc.es/ciemen/mercator/but043-o.htm (zajeto dne 22.3.2001)
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[tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran:

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/mondeindpfr.htm in naslednje (zajeto dne 20.3.2001)

[tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran:

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/amnord/cnddemo.htm (zajeto dne 23.3.2001)

[tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran:

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/slovaquiepolminor.htm (zajeto dne 8.3.2001)

[tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran:

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/finlande.htm (zajeto dne 27.3.2001)

[tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran:

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/suede.htm (zajeto dne 21.3.2001)

[tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran:

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/portugal.htm (zajeto dne 27.3.2001)

[tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran:

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/espagne.htm (zajeto dne 21.3.2001)

[tudija Univerze Laval v Kanadi, spletna stran:

http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/europe/lettonie.htm (zajeto dne 27.3.2001)

[vedska ustava iz leta 1975 s kasnej{imi spremembami, vir:

http://www.uni-wuerzburg.de/law/sw__indx.html (zajeto dne 21.3.2001)

Tekst predloga zakona o vklju~itvi drugih uradnih jezikov (poleg kastilj{~ine) v osebne izkaznice, vir:

http://www.troc.es/ciemen/mercator/bu38-10.htm (zajeto dne 22.3.2001)

Ustava Francoske Republike, vir: http://www.uni-wuerzburg.de/law/fr00000_.html (zajeto dne 16.3.2001)

Ustava Kraljevine Belgije, spletna stran: http://www.uni-wuerzburg.de/law/be00000_.html

(zajeto dne 23.3.2001)

Ustava Republike Slovenije (Uradni list, RS {t. 33/91, 42/97 in 66/2000)

Ustava Slova{ke Republike z dne 3. septembra 1992, vir: http://www.unesco.org/most/lnslovak.htm (zajeto

dne 8.3.2001)

Ustava Republike Latvije, vir: : http://www.uni-wuerzburg.de/law/lg__indx.html (zajeto dne 27.3.2001)

Vladna spletna stran: http://www.sigov.si/evropa/iso/ceu_011_4.html (zajeto dne 16.3.2001)

Vladna spletna stran: http://www.sigov.si/evropa/iso/ceu_011_6.html (zajeto dne 16.3.2001)

“Zadovoljstvo ob ustavnem zakonu”, Primorski dnevnik, nedelja, 10. decembra 2000, str. 20

Zakon o uporabi francoskega jezika, {tevilka 94-665 z dne 4. avgusta 1994, vir:

http://www.troc.es/ciemen/mercator/FRAN2-gb.HTM (zajeto dne 16.3.2001)

Zakonodaja Republike Hrvatske v: Narodne novine, spletna stran:

http://www.nn.hr/sluzbeni-list/sluzbeni/index.html (zajeto dne 15.3.2001)
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VOLILNA PRAVICA MANJ[IN*

I. UVOD

Varstvo pravic manj{in je v posameznih dr`avah razli~no urejeno. Prav tako je varstvu

pravic manj{in v posameznih dr`avah namenjeno razli~no »veliko prostora.« Varstvo

pravic je lahko zagotovljeno v ustavi, v zakonodaji in v okviru razli~nih mednarodnih

dokumentov (npr. Okvirna konvencija za varstvo narodnih manj{in Sveta Evrope).

V strokovni literaturi se ve~krat poudarja, da sta kakovost in koli~ina zagotavljanja ko-

lektivnih in individualnih pravic manj{in pomembno merilo za stopnjo uresni~evanja

demokracije v dolo~eni dr`avi. [e ve~: »Manj{inska za{~ita velja ne samo na nacional-

ni, t.j. dr`avni ravni kot merilo demokrati~ne zrelosti dr`ave, temve~ tudi na medna-

rodni ravni za demokrati~no zrelost mednarodne skupnosti.« (Polzer Srienz, 2000:227)

V prid prizadevanjem za ohranjanje oziroma izbolj{evanje varovanja pravic manj{in na

vseh podro~jih govori tudi podatek, da `ivi v Evropi nad 100 milijonov pripadnikov

manj{in.1

V Raziskovalnem sektorju smo o pravicah manj{in `e pisali. Pred kratkim smo izdelali

podrobnej{o {tudijo z naslovom: »Manj{inski jeziki kot uradni jeziki«.2 Tokrat smo se

osredoto~ili na ureditev volilne pravice manj{in v dr`avah ~lanicah Evropske unije s

poudarkom na politi~ni participaciji v zakonodajnem organu.

Uvodu sledi prikaz normativne ureditve volilne pravice manj{in pri nas. V nadaljeva-

nju smo navedli uveljavljene mo`nosti politi~ne participacije manj{in v svetu. Sledi pri-
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* Mag. Katarina @agar, pripravljena: 2.6.2001; objavljena: 4.6.2001

1 Podatek o {tevilu pripadnikov povzet iz prispevka: Polzer Srienz, Mirjam (2000:227): Reprezentacija in parti-

cipacija etni~nih skupin v zakonodajnih organih.

2 Naloga (objavljena v okolju Lotus Notes v ra~unalni{ki bazi Raziskovalnega sektorja, avtorja: K. @agar in J.

Bla`i~) poleg varstva pravic narodnih manj{in v Sloveniji s poudarkom na normativni ureditvi uporabe jezika

zajema {e naslednja poglavja: mednarodni vidik uporabe jezika narodnih manj{in, manj{inske politike po sve-

tu, primerjalni pregled ureditve uporabe jezika narodnih manj{in v izbranih dr`avah (Italija, Belgija, Kanada,

Hrva{ka, Slova{ka, Finska, [vedska, Francija, [panija, Portugalska, Latvija) in nekatere priloge (Izbor predpi-

sov, ki urejajo problematiko narodnih skupnosti, Odlok o izvajanju dvojezi~nosti na narodnostno me{anem

obmo~ju v Ob~ini Izola, Odlok o javnem izvajanju dvojezi~nosti na narodnostno me{anem obmo~ju (Mestna

ob~ina Koper).)
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merjalni pregled ureditev politi~ne participacije v nekaterih dr`avah ~lanicah Evropske

unije (Avstrija, Danska, Finska, Italija, Nem~ija) in v t.i. tranzicijskih dr`avah (^e{ka,

Mad`arska, Romunija, Slova{ka). Pomembnej{e ugotovitve smo strnili v zaklju~ku.

Naloga je rezultat {tudija razli~nih pravnih aktov (ustave, volilna zakonodaja itd.) in

drugih strokovnih gradiv. Za pomo~ smo zaprosili tudi In{titut za narodnostna

vpra{anja v Ljubljani (strokovne konzultacije, gradivo).

II. NORMATIVNA UREDITEV VOLILNE PRAVICE MANJ[IN V
SLOVENIJI

V skladu z na{o zakonodajo imata predstavnika italijanske in mad`arske narodne skup-

nosti pravico do poslanskega sede`a v parlamentu. »V dr`avni zbor se vedno izvoli po

en poslanec italijanske inmad`arske narodne skupnosti«. (Ustava Republike Slovenije,

80. ~len, Uradni list RS {t.)

Omogo~ena je tudi participacija predstavnikov narodnih manj{in na lokalnem nivoju,

vklju~no z Romi. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS {t. 72/93, 6/94-odl.US,

45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obv. razlaga, 73/95-odl. US, 9/96-odl.

US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 59/99-odl. US 70/00) v 39.

~lenu dolo~a, da imata narodni skupnosti na narodnostno me{anih obmo~jih, dolo~e-

nih z zakonom, v ob~inskem svetu najmanj po enega predstavnika. Poleg tega se s sta-

tutom ob~ine dolo~i neposredna zastopanost narodnih skupnosti tudi v drugih organih

ob~ine. Na obmo~jih, kjer `ivi avtohtono naseljena romska skupnost, imajo Romi v

ob~inskem svetu najmanj po enega predstavnika. V nadaljevanju zakon o lokalni sa-

moupravi v 40. ~lenu dolo~a, da kadar so v ob~ini pripadniki slovenskega naroda v

manj{ini, se za njih smiselno uporabljajo dolo~be zakona o zastopanosti italijanske in

mad`arske narodne skupnosti v ob~inskih organih.

Predstavni{tvo narodnih skupnosti dolo~a tudi 64. ~len ustave, ki se nana{a na poseb-

ne pravice avtohtone italijanske in mad`arske narodne skupnosti v Sloveniji: »Narodni

skupnosti sta neposredno zastopani v predstavni{kih organih lokalne samouprave in v

dr`avnem zboru.« Volilna pravica italijanske in mad`arske narodne skupnosti je ureje-

na tudi z zakonom o volitvah v dr`avni zbor (Uradni list RS {t. 44/92, 60/95, 67/97-odl.

US, 70/00).

Ureditev volilne pravice za pripadnike narodnih skupnosti pri nas je specifi~na. Gre za

posebno volilno pravico, ki jo imajo le pripadniki obeh narodnih skupnosti. Poleg tega,

da imajo pripadniki italijanske in mad`arske narodne skupnosti predstavnika v parla-

mentu, glasujejo tudi o drugih poslancih. »Tako imajo pripadniki teh skupnosti dejan-
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sko dve volilni pravici za isto telo, glede na njihovo {tevilo pa je njihova pravica tudi ve~

vredna kot pravica ostalih dr`avljanov. Zakon sicer tega posebej ne dolo~a, vendar je

tak polo`aj nujna posledica posebnega ustavnega varstva pravic teh dveh skupnosti.«

(Grad: 2000:163-164)

Tak{na ureditev je bila tudi predmet presoje ustavnega sodi{~a, ki je zavzelo stali{~e,

da: »Ni v neskladju z ustavo, da Zakon o volitvah v Dr`avni zbor (Uradni list RS, {t.

44/92) daje pripadnikom italijanske in mad`arske samoupravne narodne skupnosti

pravico, da na volitvah poslancev Dr`avnega zbora oddajo po dva glasova.« in da »Ni v

neskladju z ustavo, da Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS {t. 72/93, 7/94, 33/94

in 70/95) daje pripadnikom italijanske in mad`arske samoupravne narodne skupno-

sti pravico, da na volitvah ~lanov ob~inskega sveta oddajo po dva glasova«3

V nadaljevanju si oglejmomo`nosti politi~ne participacije manj{in poznane v svetu in

uveljavitev le teh v nekaterih evropskih dr`avah.

III. O NA^INIH POLITI^NE PARTICIPACIJE

V svetu so se uveljavile razli~ne oblike politi~ne participacije manj{in v predstav-

ni{kih organih tako na dr`avnem kot na lokalnem nivoju. Politi~na participacija manj{in

velja za eno izmed najpomembnej{ih pravic manj{in, saj pomeni mo`nost neposredne-

ga zastopanja interesov manj{in na najvi{jih nivojih oblasti. Sodelovanje pri odlo~anju

je pomembno {e zlasti takrat, ko gre za varovanje interesov manj{in samih; torej ko se

odlo~a o pravnih koristih, ki se nana{ajo na manj{ine same. »Politi~na participacija

omogo~a manj{ini soodlo~anje in ima tako bistveno funkcijo integracije manj{ine v

dr`avni proces oblikovanja volje v zakonodajnih telesih.« (Polzer Srienz, 2000:228)

Mogo~i so naslednji na~ini politi~nega zastopstva (participacije) manj{in:

• pravna za{~ita manj{inske samouprave,

• reprezentacija in participacija v splo{nih predstavni{kih telesih,

• posebne ureditve za manj{ine v volilnih zakonih,

• udele`ba v vladi. (Polzer Srienz, 2000:228)

Polzer Srienzova (2000) navaja, da so te pravice uresni~ljive le kot kolektivne pravice.

Individualne pravice so primerne le za za{~ito posameznika pred diskriminacijo, ne

morejo pa zagotoviti soodlo~anja manj{ine kot kolektiva. »Ker je politi~na participacija

215

3 Natan~neje gl. Odlo~ba US U-I-283/94, Uradni list Republike Slovenije, {t. 20/98)
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manj{ine odvisna od priznanja manj{ine kot kolektiva in je pripravljenost za uvedbo

kolektivnih pravic za manj{ine posebno v zahodnih dr`avah nizka, obstajajo te v glav-

nem le v tako imenovanih "novih" demokracijah, kot na primer v Sloveniji in na Ma-

d`arskem.« (Polzer Srienz, 2000: 228)

Omenili smo `e, da je zagotovitev sodelovanja pri odlo~anju o javnih zadevah ena iz-

med najpomembnej{ih pravic manj{in. S podro~ja varovanja pravic manj{in je bilo spre-

jetih kar nekaj mednarodnih dokumentov vendar niti Okvirna konvencija Sveta Evrope

o varstvu etni~nih manj{in, izrecno ne zahteva od podpisnic, da zagotovijo zastopstvo

manj{in v predstavni{kih organih. Dolo~a le, da se pogodbenice obvezujejo sprejeti po-

trebne ukrepe na vseh podro~jih gospodarskega, dru`benega, politi~nega in kulturne-

ga `ivljenja za pospe{evanje polne in u~inkovite enakosti med pripadniki narodne

manj{ine in pripadniki ve~inskega naroda. Kljub temu, da veljavno mednarodno pravo

manj{inam ne jam~i zastopstva v predstavni{kih telesih, ustave in zakoni nekaterih

dr`av pravico sodelovanja manj{in pri odlo~anju o splo{nih zadevah v predstavni{kih

telesih zagotavljajo. Zagotavljanje te pravice se uresni~uje predvsem v naslednjih

oblikah:

• delitev na volilne enote, prilagojene teritorialni razmestitvi manj{in (Mad`arska, Hr-

va{ka, Finska, Belgija, Italija, [vica),

• »spregled« volilnega praga za nacionalne manj{inske stranke (Mad`arska, Nem~ija,

Poljska, Romunija),

• zajam~ena poslanska mesta za manj{ine v predstavni{kem telesu (Hrva{ka, Romuni-

ja, Mad`arska, Danska, Finska).4

Ureditev politi~ne participacije manj{in oziroma izbira na~ina za zagotavljanje te pravi-

ce je pogojena tudi z zgodovinskimi in drugimi dru`benimi pogoji v posameznih

dr`avah.

216

4 Odlo~ba ustavnega sodi{~a U-I-283/94, Uradni list RS {t. 20/98
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IV. POLITI^NA PARTICIPACIJA MANJ[IN V DR@AVAH ^LANICAH
EVROPSKE UNIJE

4.1 Avstrija

V Avstriji ni z zakonom zagotovljena zastopanost manj{in v predstavni{kem organu.

Tako manj{ine nastopajo v okviru politi~nih strank ve~inskega naroda na komunalni ali

de`elni ravni ali preko samostojnih list oziroma preko samostojne politi~ne stranke

(dela slovenske manj{ine.5

Pravni polo`aj nekaterih manj{in v Avstriji je zagotovljen z zakoni na ustavni ravni

(Slovenci in gradi{~anski Hrvati) ali z bilateralnimi pogodbami (^ehi in Slovaki na Du-

naju). Z zakonom o narodnostnih skupnostih so `eleli izena~iti pravno osnovo za vse

avstrijske manj{ine. Osnovni element tega zakona so sosveti narodnih skupnosti pri

uradu zveznega kanclerja. Glede na to, da bi bila njihova vloga zgolj posvetovalne nara-

ve, so manj{inske organizacije tak{en koncept v glavnem zavrnile.

Romom in Sintijem v tem zakonu niso priznali statusa narodne skupnosti.6 Leta 1994 je

glavni odbor avstrijskega Dr`avnega zbora soglasno sprejel predlog o uradnem prizna-

nju Romov in Sintov kot {este narodne skupnosti v Avstriji. Pogajanja za priznanje Ro-

mov in Sintov so se v Uradu zveznega kanclerja na Dunaju pri~ela `e leta 1992. S tem

priznanjem je povezana tudi ureditev sosveta za Rome in Sinte. Dotedanja {tiri zastops-

tva Romov in Sintov naj bi bila zastopana v sosvetu avstrijskih narodnosti s po dvema

predstavnikoma. Sosvet naj bi sestavljalo osem ~lanov.7

4.2 Danska

Danski parlament sestavlja 179 poslancev. [tirje poslanski sede`i so zagotovljeni pred-

stavnikom dveh manj{in, torej dva sede`a za predstavnike »Faroe Islands« in dva sede`a

za predstavnike »Greenland«. Poslanci manj{in se volijo po posebnih predpisih. Ustava

dolo~a, da se zastopanje manj{in v parlamentu uredi z zakonom.
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5 Jesih, Boris (1993): »Na~in zakonskega urejanja polo`aja manj{in, oblike organiziranja in mo`nosti urejanja

neposrednega politi~nega nastopanja«, Poro~evalec Dr`avnega zbora Republike Slovenije {t. 33 (Predlog za-

kona o samoupravnih narodnih skupnostih), str. 64-70

6 G. Baumgartner, B. Perchinig v delu: H. Dachs, P. Gerlich in drugi, 1998, str. 347

7 Informacija o polo`aju Romov v Republiki Sloveniji, Poro~evalec {t. 18 (Opomba: Informacijo o polo`aju

Romov v Republiki Sloveniji je sprejela Vlada RS na 139. seji dne 20. aprila 1995
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Ena izmed mo`nosti politi~ne participacije je tudi sodelovanje manj{inske politi~ne

stranke oziroma vklju~itev manj{inske stranke v stranko ve~inskega naroda. Pri tem

manj{inska politi~na stranka ohrani popolno samostojnost. Na Danskem je politi~na

stranka tam `ive~e nem{kemanj{ine oblikovala zvezo z danskimi centralnimi demokra-

ti, ki ji je omogo~ila, da je bil na skupni listi izvoljen predstavnik nem{ke manj{ine.8

4.3 Finska

Prebivalcem Aalandskih otokov je zagotovljeno poslanskomesto v parlamentu tako, da

obmo~je otokov predstavlja samostojno volilno enoto, v kateri se izvoli en poslanec.

Poslanec ima enake pravice in dol`nosti kot vsi drugi poslanci. Obi~ajno se vklju~i v po-

slansko skupino {vedske ljudske stranke, ~eprav ni ~lan te stranke.9

4.4 Italija

V Italiji biva ve~ manj{inskih skupnosti. Ureditev nem{ke manj{ine na ju`nem Tirol-

skem velja za dobro. V pokrajini Alto Adige `ivi tudi {ibka ladinska manj{ina, ki ima za-

gotovljenega predstavnika v regionalnem svetu.10 Regija je razdeljena na dve volilni

enoti – Bolzano in Ju`na Tirolska; volitve so proporcionalne s preferen~nim glasom. V

primeru, da z list v volilnih enotah ni izvoljen noben pripadnik ladinske jezikovne sku-

pine, je izvoljen tisti, ki dobi najve~je {tevilo preferen~nih glasov. Tako izvoljeni pred-

stavnik manj{in izpodrine zadnjega izmed kandidatov s svoje liste, ki je izvoljen po

splo{nih pravilih (glede na {tevilo preferen~nih glasov).11

Romi in Sinti, ki so se v Italijo naselili po letu 1400 zaradi tur{kega prodora na Balkan

imajo polo`aj jezikovno – etni~ne manj{ine. Ustavno so sicer za{~itene vse jezikovne

manj{ine, vendar Romi in Sinti v Italiji {e niso ustrezno pravno za{~iteni.12
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8 Jesih, Boris (1993): »Na~in zakonskega urejanja polo`aja manj{in, oblike organiziranja in mo`nosti urejanja

neposrednega politi~nega nastopanja«, Poro~evalec Dr`avnega zbora Republike Slovenije {t. 33 (Predlog za-

kona o samoupravnih narodnih skupnostih), str. 64-70

9 Povzeto iz obrazlo`itve odlo~be Ustavnega sodi{~a U-I-283, Uradni list Republike Slovenije, {t. 20/98

10 Jesih, Boris (1993): »Na~in zakonskega urejanja polo`aja manj{in, oblike organiziranja in mo`nosti urejanja

neposrednega politi~nega nastopanja«, Poro~evalec Dr`avnega zbora Republike Slovenije {t. 33 (Predlog za-

kona o samoupravnih narodnih skupnostih), str. 64-70

11 Povzeto iz obrazlo`itve odlo~be Ustavnega sodi{~a U-I-283/84, Uradni list Republike Slovenije {t. 20/98

12 Povzeto iz informacije o polo`aju Romov v Republiki Sloveniji, Poro~evalec {t. 18
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4.5 Nem~ija

V Nem~iji `ivijo {tiri tradicionalne manj{ine, katerim je priznan status narodnih ali et-

ni~nih manj{in: Danci, Frizijci, Lu`i{ki Srbi, Sinti in Romi.13 Manj{ine so dele`ne poseb-

ne za{~ite, vendar v razli~ni meri. (Be{ter, 1999:221)

Manj{ine v Nem~iji imajo dolo~ene privilegije v volilnem pravu. Na dr`avni ravni in v

de`elah (Schleswieg – Holstein, Sa{ka) za stranke narodnih skupnosti – manj{in ne ve-

lja volilni prag. Pripadniki manj{in z glasovanjem za nacionalno stranko lahko dose`ejo

zastopanost manj{ine v parlamentu. Pri glasovanju se odlo~ijo, ali bodo glasovali za

manj{insko stranko ali za eno izmed strank iz tradicionalnega politi~nega spektra.14

Zvezni zakon o volitvah v 6. ~lenu dolo~a: »Pri razdelitvi sede`ev na de`elnih listih se

upo{tevajo le stranke, ki prejmejo najmanj 5 odstotkov veljavnih drugih glasov, odda-

nih v volilnem obmo~ju, ali pa so v najmanj treh volilnih okrajih dobile en sede`. Prvi

stavek se ne uporablja za tiste, ki jih predlo`ijo stranke narodnih manj{in.«15

Tak{no dolo~bo imajo tudi v de`elnem volilnem zakonu Schleswig-Holsteina. »Razlika

med njima je v tem, da zvezni volilni zakon upo{teva vse narodne manj{ine, de`elni

volilni zakon Schleswig-Holsteina pa v priviligiran polo`aj postavlja le dansko manj{i-

no.« (Be{ter, 1999:224)

Pri tem je pomembno, da tak{ne dolo~be {e ne zagotavljajo predstavni{tva narodnih

manj{in v parlamentu. Danska in frizijskamanj{ina sta bili do leta 1953 zastopani v zvez-

nem parlamentu v Bonnu.16 Od leta 1965 dalje niso ve~ kandidirali na zvezni ravni. Na

de`elni ravni pa tudi nimajo zajam~enega mandata, ker izjema od 5 % volilnega praga
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13 Sinti in Romi so bili kot etni~na skupina priznani {ele leta 1997, ko je Nem~ija ratificirala Okvirno konvenci-

jo o za{~iti narodnih manj{in. Nem~ija se je zavezala, da bo priznanim manj{inam zagotovila enakopravnost z

ve~inskim prebivalstvom na vseh podro~jih ekonomskega, socialnega, politi~nega in kulturnega `ivljenja. Leta

1998 se je obvezala tudi k za{~iti in razvoju romskega jezika. (Strauß &Templ, v Be{ter, 1999:229)

14 Povzeto iz obrazlo`itve odlo~be Ustavnega sodi{~a U-I-283/84, Uradni list Republike Slovenije, {t. 20/98

15 Zbornik Volilna zakonodaja Avstrije, Francije, Italije, Nem~ije, [panije, [vice, ^asopisni zavod Uradni list

Republike Slovenije Zbirka pravo in politika, Ljubljana 1996, str. 239

16 Mag. Jesih (1986:72) navaja, da danska narodna skupnost pod imenom Südschleswische Wählerverband

–SSW nastopa na razli~nih volitvah. Od leta 1948 je SSW priznana kot politi~na stranka, njena aktivnost pa je v

glavnem omejena na regionalno raven. Od leta 1946 se udele`uje volitev v de`elni zbor pokrajine Schles-

wig-Holstein. Leta 1947 je dobila 6 mandatov, leta 1950 {tiri, leta 1954 pa nobenega zaradi 5 % klavzule. Leta

1958 je bila iz te omejitve izvzeta in je dobila dva mandata, na vseh naslednjih pa po en mandat v de`elni zbor,

zadnjega leta 1982.
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{e ne pomeni mandata v de`elnem parlamentu. Gre torej za primer manj{ine, ki ji je za-

stopstvo olaj{ano, ne pa zajam~eno. (Polzer Srienz, 2000:239)

V. POLITI^NA PARTICIPACIJA MANJ[IN V DR@AVAH, KI NISO
^LANICE EVROPSKE UNIJE

5.1 ^e{ka

Na ^e{kem nimajo narodne manj{ine v zakonu vnaprej zagotovljenega poslanskega

mesta (ali mest). Interese manj{in zastopajo politi~ne stranke manj{in - manj{inske

stranke (npr. » Roma political parties – the Roma Civil Initiative and the Democratic As-

sociation of Roma«).17

Romi so pri{li na ^e{ko prek Balkana v za~etku 15. stoletja. @iveli so kot nomadi, najve~

jih je bilo na severozahodu de`ele. Romi na ^e{kem so priznana etni~na manj{ina in

imajo enake pravice kot vsi ostali. Dr`ava pri~akuje njihovo aktivno sodelovanje pri iz-

bolj{evanju njihovih razmer. V Komisiji Ministrstva za izobra`evanje, mladino in {port

za izobra`evanje manj{in so tudi romski predstavniki. Romi so lahko izvoljeni tudi v

parlament, ~e dobijo najmanj 5 % glasov. Vendar te meje ne dose`ejo. Bilo pa je izvolje-

nih nekaj ~lanov ob~inske uprave in nekaj `upanov.18

5.2 Mad`arska

V skladu z volilnim zakonom je zastopanost manj{in v parlamentu zagotovljena z zni`a-

njem potrebnega {tevila glasov za izvolitev poslanca – zastopnika manj{ine.19 Leta 1993

je bil na Mad`arskem sprejet obse`en manj{inski zakon o pravicah narodnih in etni~nih

manj{in.

Zakon se nana{a na avtohtonemanj{ine (rok za avtohtonost je 100 let prebivanja nama-

d`arskem ozemlju). Kot avtohtone manj{ine so v zakonu navedene naslednje: bolgar-

ska, romunska, gr{ka, hrva{ka, nem{ka, poljska, armenska, romunska, rusinska, srb-
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17 (1997): »Participation of national minorities in decision-making processes« Council of Europe, Seminar held

in Brdo, Slovenia, 1-2 December, str. 109

18 Informacija o polo`aju Romov v Republiki Sloveniji, Poro~evalec {t. 18

19 Odlo~ba Ustavnega sodi{~a U-I-283/94, Uradni list Republike Slovenije, {t. 20/98
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ska, slova{ka, slovenska in ukrajinska manj{ina. Zakon dolo~a tudi zastopstvo manj{in

v parlamentu.

Romi so pri{li na Mad`arsko v 13. in 14. stoletju. Po demokrati~nih spremembah so se

za~eli intenzivno samoorganizirati. V ta okvir sodi tudi oblikovanje romskega parla-

menta, ki zdru`uje 2/3 mad`arskih romskih organizacij.

Zakon o lokalni samoupravi iz leta 1990 dolo~a, da so manj{ine zastopane s svojim

predstavnikom, ki je ~lan lokalne oblasti, ~e je izvoljen, ali pa ima status svetovalca, ~e

je dobil 2/3 potrebnih glasov za izvolitev. Zakon o pravicah narodnih in etni~nih

manj{in med 13 avtohtonih narodnih in etni~nih manj{in vklju~uje tudi Rome. V skladu

s tem zakonommanj{ine uresni~ujejo svoje posebne pravice v okviru dr`avnih in lokal-

nih manj{inskih samouprav.20

5.3 Romunija

Romunska ustava dolo~a, da imajo manj{inske organizacije zajam~eno mesto v pred-

stavni{kem telesu tudi, ~e ne zberejo zadostnega {tevila glasov. Manj{ino lahko zastopa

le ena organizacija. Volilni zakon dolo~a, da vsem manj{inskim organizacijam ene

manj{ine skupaj pripada pravica do enega predstavnika, ~e dose`ejo na dr`avni ravni

vsaj 5 % glasov, ki so bili v povpre~ju potrebni za izvolitev enega poslanca. [tevilo ~la-

nov predstavni{kega telesa se zaradi neposredne zastopanosti manj{in ustrezno po-

ve~a.21

5.4 Slova{ka

Na Slova{kem nimajo predvidenega poslanskega mesta za pripadnike narodnih skup-

nosti, pa~ pa veljajo za vse politi~ne stranke enaka pravila za izvolitev oziroma pred-

stavni{tvo (5 % volilni prag). Interese manj{in zastopa ve~ strank (manj{inske stranke).

Na volitvah leta 1994 je »Hungarian Coalition« (»Hungarian People´s party« in »Hunga-

rian Christian Democratic Movement«) dobila 17 sede`ev v parlamentu.22

Romi so se naselili na Slova{ko v za~etku 15. stoletja. Od leta 1991 so priznani kot na-

rodna, ne le etni~na skupina. Imajo vse pravice kot ostali dr`avljani. Svoje predstavnike
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20 Informacija o polo`aju Romov v Republiki Sloveniji, Poro~evalec {t. 18

21 Odlo~ba Ustavnega sodi{~a U-I-283/94, Uradni list Republike Slovenije, {t. 20/98

22 (1997): »Participation of national minorities in decision-making processes« Council of Europe, Seminar held

in Brdo, Slovenia, 1-2 December, str. 133
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imajo v pomembnih posvetovalnih organih, npr. v Vladnem svetu za zadeve narodno-

sti, in v posebnih komisijah za {olstvo, kulturo religijo in regionalni razvoj. Predstavnika

v parlamentu nimajo.23

VI. ZAKLJU^EK

Primerjalni pregled ka`e na to, da evropske dr`ave na razli~ne na~ine urejajo politi~no

participacijo manj{in. Na podlagi pregleda razpolo`ljive literature ni bilo mogo~e zasle-

diti podobne ureditve volilne pravice manj{in (dvojna volilna pravica) oziroma poli-

ti~ne participacije manj{in, kot je pri nas. Treba je poudariti, da je politi~no zastopstvo

manj{in kljub vsemu bolj zna~ilnost t.i. dr`av v tranziciji kot pa zna~ilnost dr`av ~lanic

Evropske skupnosti. »Gre vsekakor za pravico, ki jo danes upo{teva vse ve~ dr`av, pri

tem pa moramo posebej poudariti, da to velja bolj za dr`ave, ki so svojo demokrati~no

ureditev {ele za~ele graditi, npr. Poljska, Rusija, Hrva{ka, Mad`arska. V vrsti dr`av, ki

poznajo parlamentarno demokracijo `e dalj ~asa, pa manj{ine nimajo te pravice.« (Je-

sih, 1993:64).

Ureditev politi~ne participacije manj{in oziroma izbira na~ina za zagotavljanje te pravi-

ce je odvisna od ve~ dejavnikov. Mogo~e so tudi razlike znotraj dr`av samih. Tako je na

primer ena manj{ina dele`na ve~je za{~ite od druge manj{ine, ki `ivi na obmo~ju iste

dr`ave. Pravni polo`aj manj{in pa~ dolo~a normativna ureditev. Ponekod so (splo{na)

na~ela za varovanje pravic narodnih manj{in vsebovana `e v ustavi, drugje imajo po-

sebne »manj{inske zakone« ali pa so njihove pravice urejene v ve~ posameznih zakonih

in tudi predpisih na lokalnem nivoju.
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DVOJNO DR@AVLJANSTVO IN VOLILNA PRAVICA*

I. UVOD

Dr`avljanstvo, glede na prevladujo~e mednarodno pravno in politi~no pojmovanje in

prakso nacionalnih dr`av, {e vedno predstavlja temeljni pogoj za uveljavljanje cele vr-

ste pravic - zlasti politi~nih pravic, pa tudi drugih kategorij pravic in dol`nosti, s katerimi

se posameznik soo~a v svojem `ivljenju.Vpra{anje dr`avljanstva sodi med pristojnosti

suverenih dr`av, ki lahko samostojno odlo~ajo o tem, kdo so njeni dr`avljani1 in katere

pravice jim pripadajo. Pri tem pa morajo upo{tevati sprejete norme mednarodnega pra-

va, zapisane v razli~nih aktih (npr. v Splo{ni deklaraciji o ~lovekovih pravicah iz leta

1948, konvencijah in mnenjih ter priporo~ilih Sveta Evrope, Pogodbi o Evropski skup-

nosti, Pogodbi o Evropski uniji, Amsterdamski pogodbi idr.).

V strokovnih krogih je na voljo veliko {tevilo razprav o problematiki dr`avljanstva,

vlogi dr`ave, samostojnosti dr`ave pri odlo~anju o vpra{anjih dr`avljanstva ipd. Stro-

kovnjaki se opredeljujejo do vpra{anj, ki se odpirajo v zvezi z dr`avljanstvom in vpra{a-

njem uresni~evanja ~lovekovih pravic, problematiko uresni~evanja politi~nih pravic,

zlasti uveljavljanja volilne pravice, problematiko dvojnega dr`avljanstva in ve~dr`av-

ljanstva, pojavom “evropskega dr`avljanstva”.

Tudi slovenska stroka se ukvarja z razli~nimi vidiki problematike dr`avljanstva. V zvezi

s splo{no opredelitvijo dr`avljanstva in razli~nih pojmovanj dr`avljanstva so zanimive

navedbe Borivoja Kosa2, ki je v znanstvenem ~lanku povzel nekatere uveljavljene

zna~ilnosti in novej{e trende, ki se nana{ajo na dr`avljanstvo: “Dr`avljanstvo je temelj-

ni pogoj za uveljavljanje politi~nih pravic, pomembno pa vpliva tudi na obseg pravic,

ki jih ima posameznik v pravnem sistemu. ^eprav je uveljavljeno, da ima vsaka dr`ava

pravico, da sama dolo~i, komu bo podelila dr`avljanstvo ter na podlagi katerih dolo~il,

pa ka`e razvoj mednarodnega prava tendenco po omejevanju pravic, ki jih ima dr`a-

va na tem podro~ju. Hkrati se vse bolj {iri prepri~anje, da naj bi dr`ava ne izvajala ce-
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* Tatjana Kra{ovec, pripravljena: 21.11.2001; objavljena: 21.11.2001

1 “V prvem stavku 1. ~lenu Haa{ke konvencije leta 1930 je dolo~eno, da ima vsaka dr`ava pravico, da svo-

bodno odlo~a o tem, kdo so njeni dr`avljani.” - citirano iz ~lanka Borivoja Kosa:Dr`avljanstvo in Evropska uni-

ja; Teorija in praksa, let. 33, 1/1996, stran 86;

2 Ibidem, stran 87
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lotne jurisdikcije na podro~ju dr`avljanstva. Mo~ dr`ave bi bilo mo~ omejiti tudi z

dol`nostjo dr`ave, da zagotovi popolno varstvo ~lovekovih pravic.

Dejstvo je, da se zaradi uveljavljanja ~lovekovih pravic vedno bolj zmanj{uje pomen

dr`avljanstva, predvsem zaradi mednarodnega prava na podro~ju ~lovekovih pravic

ter ustavne in druge notranje zakonodaje. Mednarodno pravo na podro~ju ~lovekovih

pravic obi~ajno velja za vse osebe in obvezuje dr`avo, da za{~iti vse osebe, ki so pod

njeno jurisdikcijo, ne glede na nacionalno pripadnost in dr`avljanstvo. V mednarod-

nem pravu obstojajo te`nje, da bi se vsaj nekatere pravice raz{irile tudi na tujce, ki pre-

bivajo v dr`avi, ter celo na tiste, ki to dr`avo le obi{~ejo."(v Kos, 1996, stran 86). V ta

sklop sodijo novej{a pojmovanja dr`avljanstva in spo{tovanja ~lovekovih pravic v ne-

katerih aktih Sveta Evrope (npr. Konvencija o dr`avljanstvu iz 1997. leta, ki predstavlja

druga~en pristop k obravnavanju dvojnega dr`avljanstva, kot je to bila Konvencija o

zmanj{evanju primerov ve~-dr`avljanstva iz leta 1963), {e posebej ilustrativna za dru-

ga~ne trende v mednarodnem pravu, ~eprav le na omejenem geografskem prostoru, pa

so zapisana pravila in obveznosti ravnanja dr`av ~lanic Evropske unije, s katerimi so v

pogodbah in v sekundarni zakonodaji EU zagotovljene ne le “temeljne svobo{~ine no-

tranjega trga EU”, temve~ v dolo~enem obsegu nekatere socialne pravice in politi~ne

pravice - npr. mo`nost sodelovanja tujcev3 na lokalnih volitvah in na volitvah v Evrop-

ski parlament. Za pravice dr`avljanov dr`av, ki niso ~lanice EU, pa je prepu{~eno zako-

nodaji in pripravljenosti posameznih dr`av, kaj in koliko pravic bodo namenile tujcem,

ob tem pamorajo upo{tevati dolo~be Splo{ne deklaracije o ~lovekovih pravicah in kon-

vencije Sveta Evrope, v kolikor so jih podpisale.

V Raziskovalnem sektorju smo o problematiki volilne pravice in dr`avljanstva `e pisali

in sicer v povezavi z vpra{anji pravic izseljencev/zdomcev in razli~nih pristopov posa-

meznih dr`av pri vklju~evanju te kategorije dr`avljanov v politi~no `ivljenje mati~ne

dr`ave. Izkazalo se je, da imajo vse dr`ave razvite bolj ali manj intenzivne oblike sode-

lovanja in pomo~i za tisti del svojih dr`avljanov, ki jih lahko v{tevamo med izseljen-

ce/zdomce. To velja tudi za vklju~evanje v politi~no `ivljenje (predvsemmo`nost aktiv-

ne in pasivne volilne pravice). Razen redkih izjem so politi~ne pravice povezane z

dr`avljanstvom. Izjemo predstavlja ureditev za dr`avljane dr`av EU, ki jim pogodbe in

direktive zagotovljajo pravico aktivne in pasivne udele`be na lokalnih volitvah in na
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3 Pojem “tujec” je treba v tem primeru razumeti kot dr`avljana ene od dr`av EU, ki prebiva v drugi ~lanici EU in

nanj se te pravice nana{ajo.
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volitvah v Evropski parlament tudi v primeru, da prebivajo v dr`avah ~lanicah EU, ki

niso njihove mati~ne dr`ave - dr`ave izvora in nimajo dr`avljanstva dr`av nastanitve.4

To problematiko so sodelavci Raziskovalnega sektorja prikazali v naslednjih nalogah,

ki jih prilagamo:

• naloga 1/1999: Volilna pravica oseb nacionalnega porekla, ki niso dr`avljani doti~ne

dr`ave, mag. Katarina @agar,

• naloga 18/2000: Ureditev odnosov z izseljenci, dr. Branka Berce-Bratko,

• naloga 35/2001: Primerjalna {tudija skrbi za izseljence in zdomce, Janez Bla`i~ in dr.

Branka Berce-Bratko.

Vsebin, ki so `e prikazane v na{tetih nalogah, ne ponavljamo, razen ~e je to potrebno

zaradi ve~je jasnosti.

Pri~ujo~a naloga se zato osredoto~a le na nekaj vpra{anj, na katera je naro~nik `elel

izrecne odgovore in sicer:

• primer dvojnega dr`avljanstva in uveljavljanje volilne pravice v dr`avah EU (v obeh

dr`avah, ~e je to dovoljeno),

• zdru`ljivost s smernicami EU,

• pravne podlage in pravna praksa, ki dolo~a volilno pravico v primeru dvojnega

dr`avljanstva.

II. OPREDELITEV NEKATERIH POJMOV

2.1 Dr`avljan

V Leksikonu politike je pojem dr`avljan opredeljen kot politi~ni subjekt v demokrati~ni

skupnosti, pripadnik dolo~ene dr`ave.5 “Dr`avljan je abstraktna pravnopoliti~na kate-

gorija.... Omenjena abstraktnost je mi{ljena tako, da so vse posebne (fizi~ne, psihi~ne in

sociokulturne) zna~ilnosti osebe odmi{ljene. Ostane individuum, enak drugim indivi-

duum v demokrati~ni ureditvi. Ta individuum je subjekt javnosti, enako kot drugi,

upravi~en za vsakr{ne javne dol`nosti in funkcije. Mno{tvo oz. skupnost dr`avljanov je

ljudstvo. Obveznosti, dr`avne in dru`benopoliti~ne dol`nosti dr`avljanov, izhajajo iz
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4 V “evropski zakonodaji” se dr`ave, iz katerih posameznik izhaja in ima dr`avljanstvo doti~ne dr`ave, imenu-

jejo dr`ave izvora (state of origin), dr`ave ~lanice EU, kjer pa dr`avljani EU za~asno bivajo in nimajo dr`av-

ljanstva teh dr`av, pa so dr`ave nastanitve (state of residence).

5 Povzeto po Vlado Sruk (1995): Leksikon politike; Zalo`ba Obzorja Maribor; Maribor.
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odlo~itev, ki jih v pravni dr`avi sprejemajo kompetentni organi; za dr`avljane seveda ve-

ljajo vsi zakoni in predpisi konkretne dr`ave, pri ~emer naj bi bile ~imbolj upo{tevane

tudi vse relevantne ~lovekove pravice in svobo{~ine....” (Sruk, 1995, stran 76 in 77).

2.2 Dr`avljanstvo

V `e omenjenem Leksikonu politike je dr`avljanstvo opredeljeno kot pravna pripad-

nost dolo~eni dr`avi, ki jo dolo~ajo pravni predpisi. “Natan~nej{a opredelitev dr`av-

ljanstva razlikuje dva vidika: 1) sistem pravnih predpisov, ki urejajo vpra{anje dr`av-

ljanstva; 2) pravni odnos med fizi~no osebo in suvereno dr`avo, na osnovi katerega

ima ta oseba dolo~ene obveznosti na eni strani, na drugi pa formalnopravno vse

dr`avljanske, politi~ne in socioekonomske pravice v tej dr`avi, ne glede na to, ali prebi-

va na doma~em ali tujem ozemlju....Mednarodno pravo dolo~a splo{na pravila o

dr`avljanstvu, ki jih morajo dr`ave upo{tevati...”. (Sruk, 1995, stran 79).

2.3 Ve~kratno dr`avljanstvo

Praviloma ima posameznik le eno dr`avljanstvo. Vendar pa se lahko zgodi, da ima ve~

dr`avljanstev oz. kot to pravi Kos: “Ker zakoni o dr`avljanstvu posameznih dr`av te-

meljijo na razli~nih konceptih (nekateri temeljijo na na~elu ius sanguinis, drugi na

ius soli), prihaja do pojava apatridnosti, bipatridnosti ali polipatridnosti. Ve~kratno

dr`avljanstvo je posledica temeljne pravice dr`ave, da sama dolo~a kriterije za podeli-

tev dr`avljanstva. V praksi to pomeni, da ve~dr`avljanstvo nastopi kot posledica hkrat-

nega upo{tevanja principov ius sanguinis in ius soli, ko se otrok rodi v me{anem zako-

nu, oziroma ~e je novo dr`avljanstvo dodano tistemu pridobljenemu ob rojstvu (natu-

ralizacija, poroka, posvojitev itd.). Pove~anje {tevila oseb z ve~dr`avljanstvi je posledi-

ca razvoja komunikacij, razvoja mednarodnih politi~nih in gospodarskih odnosov in

migracije prebivalstva.” (Kos, 1995, stran 88, 89).

Hkrati pa Kos tudi pravi: “Obstoj ve~dr`avljanstva ni v nasprotju zmednarodnim obi~aj-

nim pravom. Ker pa v praksi ve~dr`avljanstvo predstavlja pravni problem, je bilo v okvi-

ru pogodbenega prava narejenih ve~ poskusov, da bi se izognili oziroma zmanj{ali {tevi-

lo primerov ve~dr`avljanstva oziroma, da bi re{evali probleme, ki nastanejo zaradi tega.

Ve~ina dr`av posku{a z zakonodajo na tem podro~ju zmanj{ati {tevilo tak{nih primerov

predvsem s pogojem, da je pridobitev njihovega dr`avljanstva mo`na {ele na podlagi od-

pusta iz prej{njega dr`avljanstva, oziroma da dr`ava poskrbi za odpust iz dr`avljans-

tva, ko posameznik pridobi drugo dr`avljanstvo.” (Kos, 1995, 89).
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Dvojno dr`avljanstvo je torej mo`no, toda kot navaja Kos, se mnoge dr`ave posku{ajo

izogniti sovpadajo~im jurisdikcijam. “Po na~elu enakosti dr`ava ne more svojemu

dr`avljanu nuditi diplomatske za{~ite proti drugi dr`avi, katere dr`avljanstvo le-ta

tudi poseduje. Po na~elu efektivnega dr`avljanstva pa lahko tretja dr`ava prizna (od

tistih dr`avljanstev, ki jih posameznik ima) le dr`avljanstvo dr`ave, kjer ima posamez-

nik stalno bivali{~e, ali pa dr`avljanstvo tiste dr`ave, s katero je posameznik najbolj

pristno povezan.” (Kos, 1995, stran 89).

V ilustracijo razli~nih pogledov na problematiko dvojnega-ve~kratnega dr`avljanstva

dobesedno navajamo kraj{i del naloge, ki so jo sodelavci Raziskovalnega sektorja pri-

pravili v zvezi s tematiko skrbi za izseljence in zdomce in ki je sicer tudi prilo`ena k na-

logi. “Glede dr`avljanstva je zanimivo, kako se je politika Sveta Evrope v teku let spre-

menila. Leta 1963 je bila sprejeta Konvencija o zmanj{anju primerov ve~ nacionalno-

sti in voja{ke obveznosti v primerih ve~ nacionalnosti, po kateri vsakdo, ki sprejme tuje

dr`avljanstvo, avtomati~no izgubi dr`avljanstvo svoje izvorne dr`ave. To je izseljen-

cem povzro~ilo velike te`ave in nastala je potreba po spremembi. Zato je bila sprejeta

Evropska konvencija o dr`avljanstvu (1997), ki si prizadeva omejevati mo`nosti izgu-

be dr`avljanstva v primerih, ko dolo~ene osebe prevzamejo drugo dr`avljanstvo. Ta

konvencija naj bi tako olaj{ala polo`aj izseljencev. Sicer pa sta npr. [panija in Portu-

galska `e v letu 1983 dopolnili svojo zakonodajo v smeri dvojnega dr`avljanstva, ki

omogo~a posamezniku ohranitev vezi z mati~no dr`avo, pa tudi bolj{e mo`nosti inte-

gracije v dr`avi gostiteljici.” ( Bla`i~, J. in Berce-Bratko, Branka: Primerjalna {tudija skr-

bi za izseljence in zdomce, naloga 35/2001, stran 11).

2.4 Dr`avljanstvo EU

Dr`avljanstvo EU je bilo v primarno zakonodajo evropskih skupnosti uvedeno z

amandmaji, ki so bili sprejeti v Maastrichtu in so od takrat dalje sestavni del pogodbe o

Evropski uniji. Dolo~be 17.(8.)6, 18. (8.a) ~lena uvajajo pojem dr`avljanstvo EU in ga

povezujejo s pripadnostjo dr`avljanstvu katerekoli ~lanice EU. “Vsaka oseba, ki ima

dr`avljanstvo dr`ave ~lanice EU, je dr`avljan EU. Dr`avljanstvo unije dopolnjuje in ne

nadome{~a nacionalnega dr`avljanstva.” (Cowgill in Cowgill, 1998, stran 29)7
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6 V konsolidirani verziji Pogodbe o EU, ki je bila pripravljena po konferenci v Amsterdamu, so vklju~eni {e ve-

ljavni ~leni od Rimske pogodbe naprej, a pre{tevil~eni. Tako prva {tevilka pomeni oznako ~lena v konsolidira-

ni verziji, ki je sedaj uradna verzija pogodb, {tevilka v oklepaju pa ~len, kot je bil v veljavi pred tem opravilom.
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V 19.(8.b) ~lenu je opredeljena pravica dr`avljanov EU, da lahko sodelujejo na lokalnih

volitvah v dr`avi nastanitve/bivanja, tudi ~e niso dr`avljani te dr`ave, in pa pravica do

udele`be na volitvah v Evropski parlament. V 20. (8.c) ~lenu pa je opredeljeno, da so

dr`avljani EU upravi~eni do diplomatske za{~ite diplomatskih predstavni{tev katereko-

li dr`ave ~lanice EU ne glede na to, ali je konkretna oseba dr`avljan doti~ne dr`ave.

Razlogi za uvedbo dr`avljanstva EU so bili:

• “pribli`ati odlo~anje dr`avljanom,

• poenostaviti in pove~ati odgovornost odlo~anja v okviru Evropske skupnosti,

• izbolj{ati u~inkovitost in delovanje skupnega evropskega trga,

• pospe{evati razvoj evropske identitete,

• izbolj{ati pravno za{~ito dr`avljanov dr`av ~lanic,

• vzpodbuditi razvoj dr`avi podobnega so`itja na nadnacionalni ravni, ki bi temeljil

na evropski kulturi in ideologiji,

• pove~ati pravno in dru`beno legitimnost glede konsenza in ve~jega sodelovanja ti-

stih, ki so udele`eni v integracijskih procesih,

• zmanj{evati osebne in geografske omejitve v razvijajo~i se politi~ni skupnosti."

(Kos, 1996, stran 90)

V zvezi z dr`avljanstvom EU Kos v nadaljevanju pravi: “Na podlagi dolo~il iz pogodbe

lahko zaklju~imo, da temelji koncept dr`avljanstva EU na treh elementih: solidarnosti

med dr`avljani Evropske skupnosti, med pripadniki evropskih narodov in na na~elu

nediskriminacije. Dr`avljani EU imajo skupne interese pri uveljavljanju osnovnih pra-

vic. V dr`avi gostiteljici, ki je ~lanica unije, so ti dr`avljani obravnavani na enak

na~in kot dr`avljani te dr`ave; solidarnost med dr`avljani EU in institucijami evrop-

ske skupnosti. Le-ti so dol`ni upo{tevati dr`avljane kot subjekt v procesu odlo~anja;

dr`avljanstvo EU je element evolucije, po katerem dvojna ”os solidarnosti" ne predstav-

lja stanja, ki ga ni mo~ spremeniti, pa~ pa je le pomik k {e bolj povezani Evropi."(Kos,

1996, stran 90, 91)

Definiranje dr`avljanstva EU pa ne pomeni, da bi s tem bila na kakr{enkoli na~in omeje-

na pravica posamezne dr`ave ~lanice EU, da odlo~a o dr`avljanstvu. O dr`avljanstvu

oziroma pridobitvi dr`avljanstva EU v bistvu ne odlo~ajo institucije EU, temve~ je to
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7 Prvi odstavek 17. ~lena konsolidirane Pogodbe o EU, v Cowgill, Anthony in Cowgill,Andrew (1998):The

Treaty of Amsterdam in perspective - Consdolidated Treaty on European Union, British Management Data

Foundation, Gloucesterhire.
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stvar posamezne dr`ave ~lanice. Le ~e nekdo pridobi (ima) dr`avljanstvo ene od ~lanic

EU, ima tudi dr`avljanstvo EU in iz tega izhajajo~e nekatere pravice. Kot navaja Kos, je

bila k pogodbi o EU dodana posebna deklaracija o dr`avljanstvu dr`av ~lanic. V njej je

izrecno dolo~eno, da “kadarkoli se pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti nana{a

na dr`avljanstvo dr`av ~lanic, se vpra{anje, ali ima posameznik dr`avljanstvo dr`ave

~lanice, re{uje samo v okviru notranje zakonodaje te dr`ave. Dr`ava ~lanica ima pra-

vico, da za potrebe Evropske skupnosti razglasi, katere dr`avljane razgla{a za svoje,

tako da vlo`i posebno deklaracijo pri predsedstvu......Dolo~ila drugega dela pogodbe,

ki se nana{ajo na dr`avljanstvo unije, dajejo dr`avljanom dr`av ~lanic {e dodatne

pravice in za{~ito. V nobenem primeru pa ne nadome{~ajo dr`avljanstva ~lanice.”

(Kos, 1996, stran 91 in 92).

V ilustracijo Kos navaja primer Danske, ki je z enostransko deklaracijo razglasila, da je

dr`avljanstvo EU politi~ni in pravni koncept, ki se popolnoma razlikuje od koncepta

danskega dr`avljanstva, kot je opredeljen v pravnem sistemuDanske. Dr`avljanstvo EU

v nobenem primeru ne daje pravice dr`avljanu druge dr`ave ~lanice, da le na tej podla-

gi pridobi dansko dr`avljanstvo(povzeto Kos, 1996, stran 92).

III. DR@AVLJANSTVO IN VOLILNA PRAVICA V DR@AVAH
EVROPSKE UNIJE

3.1 Skupna na~ela za volitve v Evropski parlament

Poslanci Evropskega parlamenta se v skladu s 190.(138.) ~lenom pogodbe volijo na

podlagi splo{ne volilne pravice v vseh dr`avah ~lanicah. Volitve naj bi potekale po

enotnem postopku v vseh dr`avah ~lanicah oziroma v skladu z na~eli, skupnimi vsem

dr`avam ~lanicam.8 Za volitve v Evropski parlament pa kljub tej dolo~bi {e vedno velja,

da se izvajajo v vsaki dr`avi ~lanici po veljavni volilni zakonodaji te dr`ave in se zato

tudi razlikujejo med seboj. To pravilo je bilo v veljavi tudi {e za zadnje volitve v Evropski

parlament (leta 1999), je pa bil v vseh dr`avah uveljavljen princip proporcionalnega

predstavni{tva, kar predstavlja vsaj delni napredek v smeri “enotne volilne procedure”
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8 Podrobno glej 190.~len konsolidirane verzije pogodbe o EU; Cowgill, Anthony in Cowgill, Andrew

(1998):The Treaty of Amsterdam in perspective - Consdolidated Treaty on European Union, British Manage-

ment Data Foundation, Gloucesterhire, stran 72.
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(na volitvah v Evropski parlament leta 1994 je v Veliki Britaniji {e veljal ve~inski volilni

sistem, razen na Severnem Irskem, kjer se je `e uporabljal proporcionalni sistem).9

Evropski parlament je julija 1998 z veliko ve~ino sprejel poro~ilo Georgiosa Anastasso-

poulosa, ki je pripravil predlog “skupnih na~el za volitve v Evropski parlament” izhaja-

jo~ iz dolo~b 190. ~lena pogodbe. Splo{na na~ela postavljajo v ospredje tesno povezavo

med poslanci Evropskega parlamenta in volilci ter princip proporcionalnosti, kar se

odra`a v naslednjem:

• od leta 2004 naj bi bila vzpostavljena posebna volilna okro`ja za evropske volitve.

Na~ela poudarjajo, da naj bi ta posebna volilna okro`ja predstavljala na~in vzpostavi-

tve tesnej{ih kontaktov med evropskimi poslanci in volilci. Poslanci pa ne bi bili zgolj

predstavniki teh okro`ij, temve~ bi bili hkrati tudi predstavniki vseh dr`avljanov EU;

• volilni prag bi bil limitiran navzgor in sicer za pridobitev mandata bi bilo potrebnih

5% (lahko tudi manj, ~e bi tako dolo~ili) vseh oddanih glasov v volilnem okro`ju;

• od leta 2009 je predlagano, da bi se za 10 % parlamentarnih sede`ev volitve izvajale v

enotnem volilnem okro`ju, ki bi zajel celotno ozemlje EU;

• predlagana je tudi nezdru`ljivost poslanskega mandata v nacionalnem parlamentu in

v Evropskem parlamentu;

• volitve bi se izvedle po proporcionalnem na~elu. Evropski parlament predlaga tudi

mo`nost oddaje preferen~nega glasu, ~eprav poudarja, da naj bi to bilo prepu{~eno

dr`avam ~lanicam (v 9 dr`avah je `e uveljavljena mo`nost preferen~nega glasu).

Da bi ta na~ela lahko stopila v veljavo in bila obvezna za volitve 2004, jih morajo dr`ave

~lanice oziroma Svet sprejeti soglasno. Po tem aktu sledi {e sprejetje v Evropskem parla-

mentu z absolutno ve~ino in naknadno ratifikacija v nacionalnih parlamentih. Tako za-

pleten postopek ne daje veliko zagotovil, da bodo splo{na na~ela za volitve v Evropski

parlament dejansko uveljavljena do naslednjih parlamentarnih volitev.10
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9 Evropski parlament si prakti~no ves ~as od prvih neposrednih volitev poslancev v Evropski parlament

(1979.leta, prej so evropske poslanci volili nacionalni parlamenti) prizadeva, da bi za volitve v Evropski parla-

ment veljala enaka volilna pravila v vseh dr`avah ~lanicah, vendar mu to zaradi nasprotovanja Sveta (beri

dr`av ~lanic) ne uspe.

10 Podrobneje glej: European Parliament elections 1999 - Electoral Laws - Introduction,

http://www3.europarl.eu.int/election/law/en/lain01en.htm, zajeto 29.10.2001 in European Parliament Fact

Sheets - 2.4.0 Voting rights and eligibility, http://www.europarl.eu.int/factsheets/2_4_0en.htm, zajeto

29.10.2001
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3.2 Direktiva Sveta 93/109/EC z 9.decembra 1993, ki podrobneje
dolo~a na~ine izvajanja aktivne in pasivne volilne pravice
do sodelovanja v volitvah v Evropski parlament za dr`avlja-
ne EU, ki prebivajo v dr`avah, ki niso njihove dr`ave izvora

Direktiva Sveta podrobneje opredeljuje pravico dr`avljanov EU, da sodelujejo na volitvah

v Evropski parlament in to njihovo volilno in pasivno volilno pravico ne glede na to, ali

bivajo v dr`avi izvora ali trenutno bivajo v drugi dr`avi ~lanici EU, ki pa ni njihova dr`ava

izvora. Sodelovanje na volitvah v Evropski parlament je za dr`avljane iz drugih dr`av ~la-

nic EU v principu enako urejeno, kot velja za dr`avljane doti~ne dr`ave - pod enakimi po-

goji lahko sodelujejo na volitvah (npr. morajo se registrirati kot volilci, morajo se udele`iti

volitev, ~e se priglasijo na volitve in so volitve obvezne, morajo posredovati vse podatke,

ki jih zahteva nacionalna volilna zakonodaja v primeru, da `elijo nastopiti kot kandidat,

pri ~emer mu morata obe dr`avi, tako bivanja kot izvora nuditi potrebno pomo~ itd.).

Dr`ave ~lanice lahko na podlagi dolo~il direktive v svojih nacionalnih volilnih zakono-

dajah dolo~ijo, da je v primeru, ko dele` registriranih tujcev presega 20% prebivalcev, ki

`ivijo na dolo~enem obmo~ju, dolo~eno, da na volitvah lahko sodelujejo le (z aktivno

volilno pravico), ~e na ozemlju doti~ne dr`ave prebivajo dolo~en/dalj{i ~as . Ta dalj{i

~as pa ne sme presegati 5 let (14. ~len direktive).11

Vse dr`ave ~lanice so direktivo `e prenesle v nacionalno zakonodajo.12

3.3 Direktiva Sveta 94/80/EC z 19.decembra 1994, ki podrobneje
dolo~a na~ine izvajanja aktivne in pasivne volilne pravice
do sodelovanja na lokalnih volitvah za dr`avljane EU, ki pre-
bivajo v dr`avah, ki niso njihove dr`ave izvora

Direktiva Sveta13 podrobneje opredeljuje pravico dr`avljanov EU, da sodelujejo na lo-

kalnih volitvah (volitvah v lokalna predstavni{ka telesa in tudi v izvr{na lokalna telesa,
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11 Podrobneje glej tekst: Council Directive 93/109/EC of 6. December 1993 laying down detailed arrange-

ments for the exercise of the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for

citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals;

http://cvi-acvi.sigov.si:8009/Dokumenti/3/1993L0109.htm, zajeto 29.10.2001

12 Podatek o tem v European Parliament Fact Sheets - 2.4.0 Voting rights and eligibility:

http://www.europarl.eu.int/factsheets/2_4_0en.htm, zajeto 29.10.2001
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~e je tako v zakonodaji predvideno) in to njihovo volilno in pasivno volilno pravico v

dr`avi nastanitve in s tem {irijo mo`nosti za aktivno sodelovanje dr`avljanov EU v pro-

cesu odlo~anja na lokalnih ravneh. Ta direktiva se ne ukvarja z vpra{anjem, ali lahko

dr`avljan, ki sodeluje na lokalnih volitvah v dr`avi nastanitve, sodeluje tudi na lokalnih

volitvah v dr`avi izvora. Prav tako tudi ne posega na podro~je zakonskega urejanja vo-

lilne pravice dr`avljanov doti~ne dr`ave, ki bivajo izven teritorija dr`ave (izseljen-

ci/zdomci) in za dr`avljane tretjih dr`av. Velja le za dr`avljane dr`av ~lanic EU, ki zaradi

uveljavljanju pravice do prostega gibanja oseb in storitev, prebivajo (delajo) na ozemlju

doti~ne dr`ave (1., 2. ~len direktive).

Dr`ave lahko dolo~ijo minimalni potrebni ~as prebivanja dr`avljana druge dr`ave ~lani-

ce na njihovem ozemlju. Ob tem pa se se{tevajo obdobja bivanja v drugih dr`avah ~lani-

cah (ni pa s tem mi{ljena tudi dr`ava izvora) - 4. ~len direktive, ki pa je ob sprejetju do-

pu{~al, da so dr`ave lahko zahtevale nekminimalni ~as bivanja v dolo~eni lokalni skup-

nosti. Dr`avam ~lanicam direktiva prepu{~a, da dolo~ijo, da nekatere izvr{ne funkcije

lahko opravljajo le dr`avljani te doti~ne dr`ave (5. ~len direktive). To pa dr`ave lahko

storijo pod pogojem, da tovrstne omejitve ne presegajo minimalnega okvira, ki ga terja

zagotavljanje u~inkovitega opravljanjanja tak{nih javnih funkcij in uveljavljanje

splo{nega interesa. Dr`ave lahko v nacionalni zakonodaji tudi dolo~ijo, da tujci, izvolje-

ni v predstavni{ke lokalne organe, ne morejo sodelovati pri imenovanju delegatov, ki

lahko glasujejo v parlamentu oziroma nemorejo sodelovati v volitvah ~lanov parlamen-

ta. Dr`ave lahko tudi dolo~ijo nezdru`ljivost opravljanja drugih funkcij (6. ~len direkti-

ve) in to tudi tako, da med funkcijami upo{tevajo tudi tiste, ki jih posameznik opravlja v

dr`avi izvora.

Za sodelovanje na lokalnih volitvah veljajo enaki “tehni~ni” pogoji in zahteve za vse so-

delujo~e - za dr`avljane doti~ne dr`ave in za dr`avljane iz drugih dr`av ~lanic EU, ki

imajo bivali{~e v doti~ni dr`avi ( vpis v volilni imenik, izpolnjevanje pogojev starosti,

obveznost udele`be na volitvah, ~e je to v dr`avi predpisano in se je volilec vpisal v ime-

nik, posredovanje ustreznih osebnih podatkov, ima pravico biti obve{~en, zakonska

za{~ita pravice itd.).

V prehodnih dolo~bah je dolo~ena mo`nost, da dr`ave v lokalnih skupnostih, kjer de-

le` “tujcev” presega 20% vseh prebivalcev, omejijo volilno pravico tujcev in omogo~ijo
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sodelovanja na volitvah (aktivno pravico) le tistim dr`avljanom EU, ki v konkretni lokal-

ni skupnosti `ivijo dolo~en minimalni ~as (Luxemburg in Belgija uporabljata to

mo`nost). Zahtevani ~as bivanja v dolo~eni lokalni skupnosti ne sme presegati dobe

trajanja mandata lokalnih oblasti. (1.a to~ka 12. ~lena v prehodnih dolo~bah). Pasivno

pravico pa lahko omejijo na tiste, ki prebivajo dvokratno mandatno dobo (to~ka 1b v

12. ~lenu direktive).

V letu 1996 je bila sprejeta {e ena direktiva, ki pa zgolj {iri seznam lokalnih skupnosti, za

katere veljajo dolo~ila o sodelovanju na lokalnih volitvah. Seznam je bil raz{irjen zaradi

vklju~itve [vedske, Avsrtije in Finskemed polnopravne ~lanice EU. To je direktiva Sveta

{t. 30, sprejeta 13. maja 1996.

Vse dr`ave ~lanice so direktivo `e prenesle v nacionalno zakonodajo.14

3.4 Glavni orisi volilne zakonodaje v dr`avah ~lanicah EU -
poudarek na volitvah v Evropski parlament

Dr`ave ~lanice EU uporabljajo pri volitvah vsaka svojo volilno zakonodajo. Za volitve v

Evropski parlament in za lokalne volitve pa so v veljavi tudi dolo~ila pogodbe o Evrop-

ski uniji, ki pravico dr`av, da samostojno odlo~ajo o volitvah, v dolo~eni meri omejuje-

jo. Vsebina v pogodbi o EU zapisanih dolo~b pa se dotika le dol`nosti dr`av, da omo-

go~ijo dr`avljanom EU sodelovanje na volitvah v Evropski parlament in na lokalnih vo-

litvah, tudi ~e niso dr`avljani doti~ne dr`ave, a bivajo na njenem ozemlju. Na osnovi do-

lo~il pogodbe so bila tudi pripravljena, ne pa {e uveljavljena skupna pravila za volitve v

Evropski parlament, ki naj bi v dolo~eni meri poenotila razli~ne nacionalne ureditve vo-

litev. Vse ostalo v zvezi z volitvami, {e zlasti pa z volitvami v nacionalna predstavni{ka

telesa, kdo in pod kak{nimi pogoji lahko na parlamentarnih volitvah sodeluje, pa je v

pristojnosti dr`av in pri tem se lahko samostojno odlo~ajo tudi o tem, ali, kdaj in in kako

bo dopu{~eno, da dr`avljani z ve~dr`avljanstvi sodelujejo na parlamentarnih volitvah.

Osnovno pravilo velja, da mora oseba, ki `eli voliti v nacionalno predstavni{ko telo ozi-

roma biti izvoljena v parlament, imeti dr`avljanstvo doti~ne dr`ave. Vse ostalo so zgolj

redke izjeme, ki so vezane na izjemne situacije. Volilna pravica je vsaj zaenkrat {e poli-

ti~na pravica, ki jo dr`ave podeljujejo svojim dr`avljanom. Zaradi globalizacijskih tren-

dov vmednarodnih odnosih in s tem povezane ve~je mobilnosti ljudi pa se vse bolj uve-
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ljavljajo spoznanja in na njih temelje~e skupno dogovorjene mednarodne usmeritve, ki

dr`ave usmerjajo k temu, da so v svojih ravnanjih manj omejevalne pri problematiki

dr`avljanskega statusa prebivalcev na njihovih ozemljih in da jim je v ospredju vodilo

omogo~iti vsakemu prebivalcu, da uresni~uje temeljne ~lovekove pravice, kamor sodi-

jo tudi politi~ne pravice in med njimi volilna pravica. Kljub temu pa je v bistvu le v

Evropski uniji pri{lo do delnega preseganja neposredne zveze med dr`avljanstvom do-

ti~ne dr`ave in uveljavljanjem volilne pravice. [e to pa je izrecno omejeno le na dr`av-

ljane EU - dr`avljane dr`av ~lanic EU in zgolj za volitve v Evropski parlament in sodelo-

vanje na lokalnih volitvah. Ostale volitve pa so rezervirane le za dr`avljane posamezne

dr`ave.15

Volilni sistemi v dr`avah ~lanicah EU imajo nekaj skupnih zna~ilnosti in dolo~ene po-

sebnosti. Pri volitvah v Evropski parlament pa je bilo za zadnje volitve leta 1999 ugotov-

ljeno naslednje:

• vse dr`ave ~lanice uporabljajo sistem proporcionalnega predstavni{tva, a z nekaj raz-

likami (volilni prag, ki ga morajo dose~i liste, je v Franciji in Nem~iji 5%, v Avstriji in na

[vedskem 4%),

• v 11 dr`avah je celoten dr`avni teritorij ena volilna enota, v 4 dr`avah (Italija, Belgija,

Zdru`eno kraljestvo in Irska) pa je dolo~enih ve~ volilnih enot. V Nem~iji lahko poli-

ti~ne stranke dolo~ijo kandidatne liste ali na nivoju zveznih de`el ali na zveznem ni-

voju, na Finskem pa ali na nivoju volilnega okro`ja ali na nacionalnem nivoju;

• v vseh dr`avah lahko volijo z 18 leti (aktivna volilna pravica). Na podlagi 19. (8.b) ~le-

na pogodbe o EU lahko dr`avljani EU volijo tudi v dr`avah nastanitve in ne le v dr`a-

vah izvora in to pod enakimi pogoji kot dr`avljani doti~ne dr`ave. Vendar pa so pri-

stopi k definiranju, kaj nastanitev v tej zvezi pomeni, {e razli~ni. Na Finskem in v Fran-

ciji je zahteva, da ima tujec svoje obi~ajno oziroma stalno prebivali{~e na ozemlju

dr`ave, kjer bo volil. V Nem~iji, Luxemburgu, Belgiji, Gr~iji, v [paniji, Italiji in na Por-

tugalskem mora imeti svoje “obi~ajno” bivali{~e v volilnem okro`ju, v Avstriji,

Zdru`enem kraljestvu in na Danskem pa mora biti vpisan v volilni imenik. Za Luxem-

burg dodatno {e velja, da mora tujec dokazati, da ima stalno prebivali{~e neko do-

lo~eno obdobje (vsaj pet let v zadnjih {estih letih);

• nakatere dr`ave bolj natan~no dolo~ajo mo`nost sodelovanja na volitvah v Evropski

parlament za svoje dr`avljane, ki so nastanjeni v drugih dr`avah. Zdru`eno kraljestvo
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to mo`nost omejuje na javne uslu`bence v oboro`enih silah v tujini in na dr`avljane

UK, ki so zapustili Zdru`eno kraljestvo pred ne ve~ kot petimi leti s tem, da morajo

priglasiti svojo namero, da bodo sodelovali na volitvah. Avstrija, Danska, Portugalska

in Nizozemska dopu{~ajo, da na volitvah sodelujejo njihovi dr`avljani, ki so nastanje-

ni le v dr`avah ~lanicah EU. [vedska, Belgija, Francija, [panija, Gr~ija in Italija pa to

dopu{~ajo svojim dr`avljanom ne glede na to, v kateri dr`avi imajo prebivali{~e. V

Nem~iji lahko sodelujejo na volitvah le v primeru, da je njihovo bivanje v tujini kraj{e

kot 10 let;

• pasivno volilno pravico za volitve v Evropski parlament priznavajo dr`ave ~lanice

vsem dr`avljanom EU z dolo~enimi omejitvami. Minimalna starost 18 je predpisana v

Nem~iji, [paniji, na Nizozemskem, [vedskem, Finskem, v Danski in na Portugalskem.

Minimalno starost 19 let zahtevajo v Avstriji, 21 let v Belgiji, Gr~iji, Luxemburgu, na Ir-

skem in v Zdru`enem kraljestvu. V Franciji je minimalna starost 23 let, v Italiji pa celo

25 let;

• v Luxemburgu zahtevajo, da tujec vsaj 10 let `ivi v tej dr`avi, da lahko nastopi kot kan-

didat za volitve v Evropski parlament, hkrati pa je {e dolo~ilo, da kandidatna lista ne

sme vsebovati ve~ine kandidatov, ki nimajo luxembur{kega dr`avljanstva;

• V Nem~iji, Gr~iji, na [vedskem, Danskem in Nizozemskem predlagajo kandidate lah-

ko le politi~ne stranke in politi~ne organizacije. V drugih dr`avah lahko predlaga kan-

didata dolo~eno {tevilo volilcev. V Franciji, Zdru`enem kraljestvu, na Irskem in Nizo-

zemskem je potrebno polo`iti dolo~en denarni znesek za kandidaturo. Na Irskem in v

Italiji se lahko predlaga za kandidata tudi kandidat sam, mora pa predlo`iti dolo~eno

{tevilo podpisov;

• dr`ave uporabljajo razli~ne koli~nike za razdelitev mandatov;16

• volitve v Evropski parlament potekajo mesecu juniju vsakih 5 let;

• rezultate volitev mora v nekaterih dr`avah potrditi parlament, v nekaterih sodi{~a, v

nekaterih pa posebne volilno verifikacijske komisije/organi na nacionalni ravni;

• v nasprotju s prakso, ki velja za volitve v nacionalne institucije, ne obstojajo posebna

pravila za izvajanje volilne kampanje, omejeni so le stro{ki za kampanjo. Politi~ne

stranke tudi niso upravi~ene do prora~unskih sredstev za volilno kampanjo.
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IV. ZAKLJU^EK

Dr`avljanstvo je {e vedno temeljni pogoj za uvljavljanje vrste pravic, {e zlasti politi~nih

pravic. Dr`ave so pri odlo~anju o tem, komu in pod katerimi pogoji bodo podelile svoje

dr`avljanstvo ter katere pravice bodo njihovim dr`avljanom pripadale, suverene, ven-

dar pa morajo pri tem upo{tevati sprejete norme mednarodnega prava. Sodobni trendi

v razmi{ljanjih o dr`avljanstvu v mednarodnem pravu se vse bolj navezujejo na temelj-

ne atribute Splo{ne deklaracije ZN o ~lovekovih pravicah, ki poudarjajo neodtuljivost

temeljnih ~lovekovih pravic, ki vsakemu posamezniku pripadajo ne glede na njegovo

dr`avljanstvo. Postopno se uveljavlja, ni pa {e povsem zajeto v mednarodnih normah,

da so dr`ave dol`ne zagotoviti ljudem njihove “neodtuljive ~lovekove pravice”, kar na

dolgi rok zmanj{uje pomen dr`avljanstva. Trenutno stanje v mednarodni skupnosti pa

je {e vedno trdno v prid pravici vsake dr`ave, da samostojno odlo~a o dr`avljanstvu in o

tem, da relativno neodvisno odlo~a tudi o tem, katere pravice pa bo zagotovila tujcem.

Pri tem pa seveda ne sme kr{iti mednarodnih konvencij, ki jih je podpisala. Pri~akuje se

tudi, da naj bi demokrati~ne dr`ave pri svojih dejanjih poleg podpisanih konvencij

upo{tevale tudi vse tisto, kar je kot standard za demokrati~nost uveljavljeno v medna-

rodni javnosti.

Iz prikaza ureditve volilne pravice v dr`avah ~lanicah EU je mogo~e sklepati, da je

dr`avljanstvo osnovi pogoj za izvajanje volilne pravice kot ene od temeljnih politi~nih

pravic. Osnovno pravilo velja, da mora oseba, ki `eli voliti v nacionalno predstavni{ko

telo oziroma `eli biti izvoljena v parlament, imeti dr`avljanstvo doti~ne dr`ave. Volilna

pravica je vsaj zaenkrat politi~na pravica, ki jo dr`ave podeljujejo svojim dr`avljanom.

Vse ostalo so zgolj redke izjeme, ki so vezane na izjemne situacije.

Zaradi novej{ih trendov v mednarodnem pravu ({ir{e pojmovanje splo{nih ~lovekovih

pravic, Evropska konvencija o dr`avljanstvu iz 1997. leta) dr`ave vse pogosteje upo{te-

vajo pri obravnavi situacij, ko gre za dvo- ali ve~-dr`avljanstvo, princip efektivnega

dr`avljanstva in ne vztrajajo na izstopu iz drugih dr`avljanstev.

Novost na podro~ju dr`avljanstva predstavlja tudi dr`avljanstvo EU, ki ima svojo podla-

go v Maastrichtski pogodbi, in ki definira zvezo med dr`avljanstvom dr`av ~lanic EU in

dr`avljanstvom EU. Dr`avljanom dr`av ~lanic EU dodaja dolo~ene pravice, ki veljajo na

celotnem teritoriju vseh dr`av ~lanic EU, v nobenem primeru pa ne nadome{~a dr`av-

ljanstva ~lanic. Posebnost predstavlja zlasti pravica dr`avljanov EU, da sodelujejo na vo-

litvah v Evropski parlament in na lokalnih volitvah ne glede na to, ali bivajo v dr`avi iz-

vora ali trenutno bivajo v drugi dr`avi ~lanici EU, ki pa ni njihova dr`ava izvora.
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Podlaga za dr`avljanstvo EU in za uresni~evanje tovrstnih politi~nih pravic je zapisana v

primarni (pogodbe) in v sekundarni (tri direktive) zakonodaji EU.

Le v primeru volitev v Evropski parlament in sodelovanja na lokalnih volitvah predstav-

lja ureditev v dr`avah ~lanicah EU dolo~eno odstopanje od splo{no uveljavljene prakse,

ki uresni~evanje volilne pravice izrecno ve`e na dr`avljanstvo doti~ne dr`ave.
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PRAVNI POLO@AJ ROMOV V SLOVENIJI –

VPRA[ALNIK SVETA EVROPE*

I. UVOD

V nalogi smo pripravili odgovore na vpra{alnik Parlamentarne skup{~ine Sveta Evrope

o polo`aju Romov v Sloveniji. K odgovorom smo dodali tudi poglavje, v katerem je po-

dan kratek pregled aktivnosti z vidika dr`avnega zbora.

II. KRATEK SEZNAM DEJAVNOSTI DR@AVNEGA ZBORA V ZVEZI
Z ROMSKIM VPRA[ANJEM

Dr`avni zbor Republike Slovenije se z romskim vpra{anjem ukvarja `e tako reko~ od

svoje ustanovitve. Ker 65. ~len ustave Republike Slovenije dolo~a, da »Polo`aj in poseb-

ne pravice romske skupnosti, ki `ivi v Sloveniji, ureja zakon«, je `e na svoji 115. seji 2.

decembra 1993 sprejel sklep, naj vlada pripravi zakon o za{~iti romske skupnosti. Vlada

tega do danes {e ni storila, je pa leta 1995 Dr`avnemu zboru predlo`ila Informacijo o

polo`aju Romov v Sloveniji in sprejela Program ukrepov za pomo~ Romom v Republiki

Sloveniji.

Komisija za peticije je na svoji 2. seji odboru za delo, dru`ino in socialne zadeve, kot

mati~nemu delovnemu telesu, 21. marca 1997 predlagalo, naj apelira na vlado, da ~im

prej oblikuje komisijo za pomo~ Romom v Uradu za narodnosti RS. Odbor za delo,

dru`ino in socialne zadeve je to tudi storil, na svoji 11. seji 10. junija 1997, kjer so obrav-

navali tudi omenjeno poro~ilo vlade ter njen program ukrepov, in ob tem predlagal {e

redno seznanjanje DZ z realizacijo cele vrste ukrepov za izbolj{anje polo`aja Romov.

Vlada je ustanovitev komisije predvidela, vendar je zaenkrat {e ni realizirala.

Odbor za mednarodne odnose je na svoji 39. seji 15. januarja 1998 sprejel sklep, da se

ob deponiranju listine o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manj{in

(kar je v pristojnosti vlade), v interpretativni izjavi ~rta navedbo “avtohtone”, ki stoji

pred besedo “romske skupnosti”, vendar vlada tega predloga ni upo{tevala, tako da se

besedilo izjave v zakonu o ratifikaciji omenjene konvencije, ki je bil sprejet na 8. redni
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seji DZ 25. februarja 1998, glasi: “Glede na to, da Okvirna konvencija za varstvo narod-

nih manj{in ne vsebuje definicije pojma narodne manj{ine in je dr`avam pogodbeni-

cam prepu{~eno da dolo~ijo skupine ki jih obravnavajo kot narodne manj{ine, Vlada

Republike Slovenije v skladu z ustavo in notranjo zakonodajo izjavlja, da sta to avtoh-

toni italijanska in mad`arska narodnamanj{ina. V skladu z ustavo in notranjo zako-

nodajo Republike Slovenije se bodo dolo~be Okvirne konvencije uporabljale tudi za pri-

padnike avtohtone romske skupnosti, ki `ivijo v Republiki Sloveniji.”

Komisija za lokalno samoupravo, je na svoji 17. izredni seji, ki je bila 16. junija 1999

sprejela sklep z naslednjo vsebino: »Komisija Dr`avnega zbora Republike Slovenije za

lokalno samoupravo napro{a Vlado Republike Slovenije, da z instrumenti nadzora in

strokovne pomo~i poskrbi, da bodo ob~ine, ki vklju~ujejo narodnostno me{ana ob-

mo~ja, avtohtono poseljena z Romi, pravno in dejansko izpeljale dolo~bo petega od-

stavka 39. ~lena zakona o lokalni samoupravi o zastopanosti romske skupnosti v

ob~inskih svetih.” Vladi do danes za to {e ni uspelo poskrbeti.

Na 72. seji Komisije za evropske zadeve, ki je bila 26. julija 2000, je bil sprejet sklep:

»Vlada Republike Slovenije naj Komisijo za evropske zadeve seznani s stanjem v Slove-

niji na podro~ju azila, pripravami na vzpostavitev zunanje meje, vklju~no z informa-

cijo o medresorski koordinaciji priprav na mejne re`ime po vstopu Republike Slovenije

v Evropsko zvezo ter polo`ajem Romov v Sloveniji”. Za del, ki se nana{a na Rome, vlada

{e ni pripravila informacije.

Nazadnje pa se je s problematiko Romov sre~al Odbor za kulturo {olstvo, mladino zna-

nost in {port in sicer na svoji 2. seji, 6. in 7. februarja 2001, ko je obravnaval zakon o me-

dijih. Predlagal je amandma, s katerim naj bi se med posebne pogoje za pridobitev sta-

tusa lokalnega radijskega oziroma televizijskega programa, vklju~ile tudi vsebine na-

menjene Romom, ~e so sli{ne na obmo~jih, kjer te skupnosti `ivijo. Ta amandma je bil

na drugi obravnavi zakona sprejet in je predlo`en v tretjo obravnavo.

III. ODGOVORI NA VPRA[ALNIK

3.1 Glavne statisti~ne zna~ilnosti o Romih v Sloveniji

3.1.1 Kolik{no je {tevilo Romov?

Po leto{njih podatkih trenutno `ivi v Sloveniji od 6.500 do 7.000 Romov. Njihovo to~no

{tevilo je prakti~no nemogo~e ugotoviti, saj se pri popisu prebivalstva le manj{ina de-
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klarira za Rome. Tako se je v popisu iz leta 1991 2.293 dr`avljanov opredelilo za Rome,

ob tem pa jih kar 2.847 opredelilo romski kot svoj materni jezik.

3.1.3 Kak{en je njihov na~in `ivljenja: so nomadi, stalno ali
za~asno naseljeni?

^eprav so Romi sprva `iveli nomadsko - na ozemlju dana{nje Slovenije jih viri omenjajo

`e v 15. stoletju -, lahko govorimo o zaokro`enih obmo~jih poselitve v Prekmurju, na

Dolenjskem, v Posavju, Beli Krajini ter deloma na Gorenjskem. Na teh obmo~jih {teje-

mo Rome za avtohtono prebivalstvo, ki se je ohranilo do danes. Razen teh se je v deset-

letju pred osamosvojitvijo pojavil mo~an val priseljenih Romov z juga (Kosovo, BiH,

Makedonija), ki so se ustavili na obrobju ve~jih mest. Manj{e skupine pa `ivijo tudi na

drugih obmo~jih v Sloveniji.

3.1.4 @ivijo v urbanih ali ruralnih podro~jih?

Ve~ina Romov na omenjenih ozemljih, `ivi v naseljih izoliranih od ostalega prebivalstva

ali na robu naseljenih obmo~ij, praviloma pod minimalnimi bivalnimi standardi. Le ne-

katera naselja so urbanisti~no urejena in komunalno opremljena, tako da omogo~ajo

normalne `ivljenjske razmere. Skoraj polovica Romov {e vedno `ivi v zasilnih bivali{~ih

kot so barake, kontejnerji, prikolice ali celo {otori.

3.1.5 Katere so njihove etno-lingvisti~ne in religiozne zna~ilnosti?

Etni~no-jezikovne zna~ilnosti Romov se ka`ejo tudi in zlasti pri vklju~evanju romskih

otrok v procese vzgoje in izobra`evanja. Druga~e povedano, gre za druga~ne navade,

vrednote, tradicijo in predvsem jezik. Otroci, ki za~nejo z izobra`evanjem praviloma ra-

zumejo samo doma~e romsko nare~je in se morajo sloven{~ine {ele nau~iti. Listina o re-

gionalnih in manj{inskih jezikih dolo~a, naj se predvidena za{~ita regionalnih in

manj{inskih jezikov ustrezno prilagodi tudi za za{~ito ne-teritorialnih jezikov.

3.1.6 Kak{na je njihova socialna struktura?

Lemanj{e {tevilo Romov je doseglo raven socializacije, ki omogo~a asimilacijo/`ivljenje

v urbanih podro~jih skupaj z ve~inskim prebivalstvom. Ekonomski polo`aj Romov

predstavlja te`aven dru`beni in socialni problem, z izjemo romskih naselij v Prekmurju,

kjer so si z zaposlovanjem v tujini zagotovili bolj{i socialni polo`aj in se v veliki meri
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vklju~ili v okolje. Prevladujo~ in najbolj zanesljiv vir pre`ivljanja romskih dru`in je pred-

vsem socialna pomo~, na drugemmestu pa je t.i. neorganizirana zaposlitev. Dejstvo, da

so Romi mlado prebivalstvo-skoraj polovica je starih do 18 let-odpira mo`nost, da se

prek sistema vzgoje in izobra`evanja, usmerjanja v zaposlovanje pospe{i njihova inte-

gracija v dru`bo in zagotovi primeren socialni status

3.2 Zakonodaja

3.2.1 Kako je urejen pravni polo`aj Romov (so narodnostna ali
etni~na manj{ina, nomadi, posebna dru`bena skupina
ipd.)? Ali glede kateregakoli vidika romskega `ivljenja ob-
stajajo kak{na posebna zakonska dolo~ila?

Pravni polo`aj Romov pri nas v preteklosti ni bil posebej urejen. [ele z ustavnimi

amandmaji je bila leta 1989 sprejeta dolo~ba, naj se pravni polo`aj Romov uredi z zako-

nom. Podobno dolo~bo vsebuje tudi 65.~len ustave republike Slovenije, ki govori o

tem, da se polo`aj in posebne pravice pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji urejajo

z zakonom. Tak zakon {e ni bil sprejet, pa~ pa so pravice romske skupnosti zajete v dru-

gih zakonih kot so npr. zakon o lokalni samoupravi, zakon o lokalnih volitvah ter zakon

o organizaciji in financiranju {olstva. S tem je bila dana pravna osnova za zakonsko ure-

ditev posebnih oblik varstva romske skupnosti, ki naj jim olaj{a socialno integracijo in

razvijanje lastne identitete. V Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manj{in, ki jo je ra-

tificirala tudi Slovenija, so Romi definirani kot »avtohtona skupnost«.

3.2.2 Ali na vladni, regionalni ali lokalni ravni obstajajo projek-
ti za spodbujanje vklju~evanja Romov? Kdo jih financira?
Kako se uresni~ujejo in evalvirajo?Obstajajo institucije, ki
se ukvarjajo z romsko problematiko?

Kolikor toliko urejene bivalne razmere so pogoj za kakr{no koli izobra`evanje, uspo-

sabljanje in zaposlovanje, z drugimi besedami integracijo Romov. Problem predstavlja

legalizacija romskih naselij, saj je {ele z njo mo~ zagotoviti osnovno komunalno uredi-

tev in pripraviti organizirano gradnjo. V zadnjem desetletju so ob~ine vlo`ile precej

sredstev za ureditev romskih naselij a brez organizirane pomo~i dr`ave ne bo pri{lo do

ve~jih premikov. Poleg pomo~i dr`ave in sodelovanja ob~in, pa je potrebno v prizade-

vanja vklju~iti tudi Rome. Gre za te`avno vpra{anje, saj kljub prizadevanju dr`avnih or-

ganov in ob~in, procesi socializacije in integriranja Romov potekajo prepo~asi.
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Spoznanje o te`kem polo`aju romske skupnosti v Sloveniji je pripeljalo do odlo~itve o

sprejemu posebnih ukrepov, ki bodo pospe{ili re{evanje nakopi~enih problemov. V ta

namen je vlada po analizi polo`aja Romov v Sloveniji sprejela posebna programa ukre-

pov v letu 1995 in drugi~ leta 1999. Z njimi so pooblastili pristojna ministrstva in slu`be

za organiziranje pomo~i Romom. Programi so usmerjeni v vsa vitalna podro~ja romske

skupnosti.(zdravstvo,{olstvo,informiranje,stanovanjski problemi itd.).Vodstvo in koor-

dinacija nalog po posameznih podro~jih sta v rokah pristojnega ministrstva ali vladne

slu`be. Celoten program pa je koordiniran s strani vladnega urada za narodnosti. Po-

ro~ilo oz. ocena o koristnosti tega programa ka`e, da so bile njegove usmeritve pravil-

ne. Nakazalo je tudi pove~ano potrebo po podpori nevladnim organizacijam in

dru{tvom, kot tudi posameznikom, katerih delo je usmerjeno v izbolj{anje polo`aja

Romov.

3.2.3 Katere so institucionalizirane poti dialoga in usklajevanja
interesov med romskimi skupnostmi in lokalnimi, regio-
nalnimi ali vladnimi telesi?

Eden ve~jih problemov je nepripravljenost Romov za skupno organizirano nastopanje.

Posamezniki pa se zavedajo te nujnosti in tako nastajajo romska dru{tva, ki na posa-

meznih podro~jih zdru`ujejo del populacije. Dru{tva sku{ajo strniti potrebe in zahteve

Romov in jih predstaviti javnosti. Pri tem jim pomagajo mentorji iz ob~inskih slu`b in

drugi posamezniki. Ena od temeljnih nalog je pomo~ lokalnih skupnosti in strokovnih

slu`b je pomo~ tistim skupinam, ki `elijo romsko skupnost osvestiti in organizirati. Na

obmo~jih kjer se je to zgodilo v ve~ji meri, predvsem v Prekmurju, so se predstavniki

Romov vklju~ili tudi v organe krajevne skupnosti. Leta 1996 je bila ustanovljena Zveza

Romov Slovenije, ki je uspela povezati romska dru{tva v skupni akciji za izbolj{anje po-

lo`aja.

3.3 Politi~na udele`ba Romov

3.3.1 Ali imajo Romi svoje politi~ne stranke?

Romi v Sloveniji nimajo svojih politi~nih strank.

3.3.2 Ali imajo svojega zastopnika v parlamentu?

Romska skupnost v Sloveniji nima svojih parlamentarnih zastopnikov.
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3.3.3 Imajo Romi svoje predstavnike v voljenih telesih na
katerikoli ravni?

Zakon o lokalni samoupravi (39. ~len) uveljavlja na~elo, da Romi na vseh obmo~jih,

kjer avtohtono `ivijo, volijo svojega predstavnika na posebni listi v ob~inski svet. Ta

na~elna dolo~ba pomeni bistven premik pri obravnavi Romov v na{i dru`bi in izbolj{a-

nje njihovega statusa. Omogo~eno jim je soodlo~anje o pomembnih zadevah okolja

kjer `ivijo in legitimno izra`anje interesov na lokalnem in dr`avnem nivoju. Po podatkih

iz leta 1995, je bila ta dolo~ba v praksi izpeljana le na obmo~ju ob~ineMurska Sobota.

3.3.4 Katere organizacije branijo njihove politi~ne ali pravne
pravice na podro~ju kulture in izobra`evanja?

Kljub posebni skrbi, ki je namenjena romskim otrokom na podro~ju izobra`evanja, je

bilo premalo narejenega na podro~ju jezikovnih pregrad, uvajanju romskega jezika v

pouk in negovanju prvobitne romske kulture. V prizadevanju, da se uveljavijo na po-

dro~ju kulturne dejavnosti, v zadnjih letih igrajo pomembno vlogo romska kulturna

dru{tva in skupine. Najbolj organizirani in aktivni so Romi v ob~ini Murska Sobota s kul-

turnim dru{tvom, tiskanim glasilom in gledali{ko skupino, ki deluje v okviru Zveze kul-

turnih organizacij.

3.4 Izku{nje v odnosih med ve~inskim prebivalstvom in romsko
manj{ino

3.4.1 Ali zaradi razlik v kulturi, na~inu `ivljenja, etni~ne ali
dru`nene diskriminacije, pomanjkanja dialoga ipd. priha-
ja do konfliktov? Ali na podro~ju izobra`evanja, zaposlo-
vanja, dru`bene udele`be, zakonodaje in policijskih po-
stopkov prihaja do netolerance, diskriminacije in
rasizma?

Tradicija, na~in `ivljenja, razmere v katerih `ivijo, druga~en sistem moralnih vrednot in

neprilagojenost okolju, povzro~ajo pogoste konflikte z okoli{kim prebivalstvom, pa

tudi med Romi samimi. Tudi dejstvo, da je med kr{itelji zakonov in predpisov precej{en

dele` Romov, povzro~a dodatno nestrpnost ve~inskega prebivalstva. Kljub preventiv-

nim ukrepom bo ve~je premike mogo~e dose~i, ko se bodo Romi bolj prilagodili `ivlje-

nju okoli{kega prebivalstva, `iveli v bolj{ih razmerah in se bolj vklju~ili v okolje.
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3.5. Polo`aj Romov v sistemu vzgoje in izobra`evanja

3.5.1 Kolik{en je dele` Romov v vrtcih, osnovnih in srednjih {o-
lah ter v visoko{olskem izobra`evanju? Kdo skrbi za njiho-
vo izobra`evanje?

[tevilo romskih otrok v vrtcih zadnja leta nara{~a. V {olskem letu 1993/94 je bilo v

vzgojne programe v vrtcih vklju~enih skupaj 229 pred{olskih romskih otrok, v tem letu

pa je bilo v 57. javnih {olah v 10. ob~inah v osnovno {olo vklju~enih 831 romskih otrok.

Ve~ina se {ola na razredni stopnji. Najve~ jih obiskuje osnovne {ole v Prekmurju, kjer jih

tudi najve~ uspe{no kon~a {olanje, za razliko od romskih otrok na Dolenjskem, kjer le

redki kon~ajo 8.razred. Podatki o {olanju otrok ka`ejo, da kljub vsemu nara{~a {tevilo

otrok, ki uspe{no kon~ajo osnovno {olo in celo nadaljujejo {olanje.

3.5.2 Ali se Romi izobra`ujejo v posebnih oddelkih ali skupaj?

Romi so integrirani v normalen izobra`evalni sistem, vendar se poleg tega ponekod z

njimi v prvih letih izobra`evanja ukvarjajo {e vsaj dve uri dnevno, saj je na ta na~in inte-

gracija veliko uspe{nej{a. Na pred{olski stopnji pa je bil `e leta 1963 zgrajen prvi vrtec

namenjen samo romskim otrokom.

3.5.3 Kateri jezik se uporablja v {olah?

Pou~evanje poteka v slovenskem jeziku. Eden ve~jih problemov je jezikovna bariera in

dejstvo, da le redki u~itelji za silo poznajo romski jezik. Poskusi zadnjih let, da bi za

pou~evanje usposobili tudi pripadnike romske skupnosti, niso bili uspe{ni.

3.6 Zaposlovanje in socialni polo`aj Romov

3.6.1 Kolik{en je dele` nezaposlenih v romski skupnosti v
primerjavi s celotno populacijo?

Po zadnjih statisti~nih podatkih (21.3.2001, SURS) je januarja 2001 stopnja registrirane

nezaposlenosti v RS zna{ala 12,2%. Po zadnjih uradnih podatkih iz leta 1995 (Informaci-

ja o polo`aju Romov v RS) pa je odstotek prijavljenih Romov na zavodu za zaposlovanje

zna{al 29%.
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3.6.2 Ali obstajajo kak{ne posebne oblike izbra`evanja/usposab-
ljanja namenjene Romom?

Vlada je pripravila celovit program ukrepov za pomo~ Romom, ki vklju~uje tudi ukrepe

za spodbujanje zaposlovanja. Ti se precej uspe{no vklju~ujejo v programe, ki so name-

njeni brezposelnim osebam brez poklicev ali z nizko izobrazbo ter te`je zaposljivim

odraslim osebam, vendar se zaradi tega zaposlenost ni signifikantno pove~ala.

3.6.3 V katerih sektorjih so Romi zaposleni?

Po zadnjih podatkih o romski populaciji (Komac, 1999) je bila struktura prejemkovmed

romskim prebivalstvom slede~a:

• redna zaposlitev: 13%

• ob~asno ali sezonsko delo: 25%

• neorganizirano delo (zbiranje odpadkov, zeli{~…): 14%

• dr`avne (socialne) pomo~i: 74%

• drugi viri: 19%

3.6.4 Ali prihaja do diskriminacije Romov pri delu?

Podatka, da bi pri delu prihajalo do kak{ne posebne diskriminacije Romov, ni zaslediti,

a so tudi zaradi predsodkov delodajalcev zelo te`ko zaposljiva populacija.

3.6.5 Ali obstajajo posebni programi, ki bi Romom pomagali
zasnovati lastno podjetje?

Ker so za ta namen potrebna dokaj velika lastna finan~na sredstva in zaradi nizke stro-

kovne izobrazbe, se je v program spodbujanja samozaposlovanja (projekt CUROS)

vklju~ilo le majhno {tevilo Romov.

3.7 Bivalne razmere in zdravstveno stanje Romov

3.7.1 ^e so naseljeni, kako `ivijo?

Na obmo~jih, kjer `ivijo v strnjenih skupinah oziroma naseljih, so ve~inoma izolirani od

ostalega prebivalstva ali pa `ivijo na robu urbanih obmo~ij.
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3.8 Kak{no je njihovo zdravstveno stanje?

Zaradi nizke `ivljenjske ravni je tudi zdravstveno stanje romske populacije slabo, saj

pravic, do katerih so upravi~eni na podro~ju osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ne

izkori{~ajo dovolj.

3.9 Ali `ivijo v posebnih soseskah?^e da, ali obstajajo na~rti za
preseganje tovrstne segregacije? Ali prihaja do nasilnih
izselitev?

Romi `ivijo prete`no v naseljih, ki so lo~ena od ve~inskega prebivalstva. Dr`ava nima

nikakr{nih na~rtov za re{itev tovrstne segregacije. V nekaterih lokalnih skupnostih pri-

haja tudi do (v~asih prisilnih) preselitev v posebej zanje urejena bivali{~a.

3.10 Kulturna dejavnost Romov

3.10.1 Kak{ne so njihove umetni{ke in kulturne dejavnosti?

Pripadniki romske skupnosti so zelo aktivni na podro~ju kulturne dejavnosti, ki je izraz

njihove tradicije, navad in na~ina `ivljenja. Ukvarjajo se predvsem z glasbeno dejav-

nostjo ter prirejanjem praznovanj in proslav, pri ~emer jim s sredstvi iz prora~una in

mentorstvom, pomaga tudi dr`ava Vklju~eni so v {tevilna kulturna dru{tva, ki so jih leta

1996 povezali tudi v skupno romsko organizacijo.

3.10.2 Ali imajo svoje medije?

Imajo svoj ~asopis (Romano Them – Romski svet), na nekaterih lokalnih in televizijskih

programih, z obmo~ij kjer `ivijo, pa tudi programe, ki so namenjeni Romom.

3.10.3 Kak{na je podoba Romov, ki jo odslikavajo mediji v va{i
dr`avi?

Romi so predstavljeni kot od ve~inskega prebivalstva lo~ena skupina, ki je zaradi svojih

navad in obi~ajev pogosto mote~a, vendar v Sloveniji avtohtona skupnost, ki s svojo

kulturo (predvsem glasbo) prispeva tudi h pestrej{i ponudbi popularne kulture.
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3.11 Problemi migracije

3.11.1 Ali obstaja romska migracija?

Po letu 1991, ko je na podro~ju nekdanje Jugoslavije izbruhnila vojna, je pri{lo do znat-

nega priseljevanja Romov iz ostalih delov JV Evrope (predvsem iz Kosova, Makedonije

ter Bosne in Hercegovine).

3.11.2 Ali se v va{i dr`avi soo~ate z romskimi iskalci azila?

^eprav so pogosto ilegalni priseljenci, ne sodijo med skupine, ki v Sloveniji ve~inoma

prosijo za azil.

3.11.3 Ali v va{i dr`avi prihaja do notranje migracije?

Slovenija je v migracijskem smislu zelo prometna dr`ava. Slu`i predvsem kot prehodno

obmo~je pri preseljevanju z (daljnega) vzhoda v zahodno Evropo, kar – zaradi omejeva-

nja - v zadnjem ~asu povzro~a precej notranjih napetosti.

3.12 Znanstvene raziskave o polo`aju Romov

3.12.1 Se v va{i dr`avi zvajajo raziskave o Romih?

V Sloveniji obstaja In{titut za narodnostna vpra{anja, ki se ukvarja tudi z znanstvenim

preu~evanjem romskega vpra{anja, na to temo pa je bilo opravljenih tudi nekaj samo-

stojnih zgodovinskih, etnolo{kih, pravnih in pedago{kih raziskav.

3.13 Voja{ka slu`ba

3.13.1 So Romi dol`ni opraviti voja{ko slu`bo?

Tako kot vsi slovenski dr`avljani, so tudi Romi dol`ni opraviti voja{ko obveznost ali na-

domestno civilno slu`bo.
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SAMOPRISPEVEK V EU, KANADI IN ZDA*

1. UVOD

V nalogi, kjer je bilo vpra{anje, ali obstaja samoprispevek oziroma na referendumski

odlo~itvi utemeljeno zbiranje finan~nih sredstev v de`elah Evropske unije, Kanadi ter v

Zdru`enih dr`avah Amerike, smo zbirali podatke preko svetovnega spleta, Sveta Evro-

pe, ki ima vrsto publikacij o lokalni samoupravi in med temi tudi o lokalnih referendu-

mih ter preko dopisnikov in zasebnih povezav v obravnavanih dr`avah. V toku izdela-

ve naloge smo precej{en poudarek namenili tudi problematiki referenduma kot obliki

odlo~anja, s katero bi se lahko sprejela odlo~itev o uvedbi dolo~ene oblike prispevka

prebivalcev za financiranje javnih zadev, saj je naro~nik izpostavil tudi vpra{anje, ali te

dr`ave poznajo referendumsko sprejete oblike zbiranja finan~nih sredstev. Tovrstno fi-

nanciranje v ve~ini dr`av sodi v podro~je lokalne samouprave oziroma lokalnih vlad in

prav zato je najbolj aktualen lokalni referendum, ki smomu posvetili najve~ pozornosti,

ker so podatki o samoprispevku sorazmerno zelo skopi in nenatan~ni.

Glede drugega vpra{anja o tem, ali lahko ob~ine same predpisujejo davek, je od-

govor, da lahko. O tem pa obstajata dve nalogi Raziskovalnega sektorja, ki podrob-

neje obravnavata prav to podro~je, in sicer naloga Katarine @agar: @agar (2000): Fi-

nanciranje lokalnih skupnosti v Zborniku Raziskovalnega sektorja 1999/2000 in

Branke Berce-Bratko (2001): Lokalna samouprava- primerjalno - sredstva lokalne

skupnosti - viri financiranja (nal. 55/2001), ki sta dosegljivi v okolju Lotus Notes

Dr`avnega zbora RS.

II. DEFINICIJE POJMOV

Za la`je razumevanje tematike je potrebno opredeliti strokovne pojme, ki jih navajamo

po abecednem redu in vsebinski povezavi.

Dav~ni prihodki, ki predstavljajo osrednji vir financiranja lokalnih skupnosti, so lahko:

• lastni davki - kot oblika samostojnih dav~nih virov;

• dodatni zneski na `e odmerjene davke, ki jih ob~ine lahko predpi{ejo ter
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• delitev posameznih dav~nih virov med centralno in lokalno ravnijo. (Vlaj, 1998 in Vlaj

2001)

Na splo{no je mogo~e re~i, da sta najpomembnej{a dav~na vira premo`enjski davek in

davek na dohodek – dohodnina.

Donacije1 - v Ameriki in Kanadi je poseben sistem zasebnih donacij (private dona-

tions), to so enkratni denarni prispevki, darila posameznika ali podjetja. Donacije so

neposredno od{tete od kosmatega dohodka in ne sodijo v maso dohodka, ki je ob-

dav~ena. S tem si ½donatorji½ pridobijo mo`nosti neposrednega namenskega financi-

ranja (American tax deductions (vir:predavanja za slovenske nevladne organizacije v

Ohio, januar 2000).

Dr`avne donacije so instrument neposredne finan~ne intervencije dr`ave na podro~je

lokalnih skupnosti. Lahko so: nenamenske - splo{ne, ki se lokalnim skupnostim dode-

ljujejo po predpisanih formulah, ob upo{tevanju njihovih finan~nih zmogljivosti in po-

treb v enem znesku, s katerim organi lokalne skupnosti samostojno razpolagajo in na-

menske, ki se dodelijo za posamezne vrste nalog ali posamezen to~no dolo~en projekt

lokalne skupnosti (npr. sofinanciranje lokalne policije, stanovanjska izgradnja ipd.).

([midovnik, 1995)

Obveznica2 je vrednostni papir, ki prina{a vpla~niku obresti in je podlaga za vra~ilo

posojila. V Ameriki in Kanadi so obveznice (bonds) raznih vrst.: ob~inske (municipal

bonds), za vlaganje v visoko{olske ustanove (higher education improvement bonds),

parke (bonds fo nature preservation) itd.

Obtok obveznic ali trg obveznic mora biti dolo~en. Vsi akterji trga: ob~ina oziroma

de`ela (county), ki so izdajatelji bodisi na osnovi referenduma bodisi brez, in velike fi-

nan~ne institucije, organizatorji trga in konzorcij, ki jam~i izpla~ilo (npr. Federal Reser-

ve bank Investment syndicate, Secondary or Trading Market).

Referendum3- glasovanje prebivalcev dolo~enega ozemlja ali ~lanov dolo~enega ko-

lektiva o sprejetju ali odklonitvi pomembnega zakona, predloga, akcije. (vir: Slovar slo-

venskega knji`nega jezika). Poleg tega lahko navedemo tudi definicijo iz publikacije
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1 Donacija je podelitev zemlji{~a za voja{ke, politi~ne ali uradni{ke zasluge, kot navaja pomen oziroma je defi-

nirana donacija v Slovarju slovenskega knji`nega jezika v okolju Lotus Notes Dr`avni zbor RS.

2 Obveznica, v zvezi s tem vrednostnimi papirji so pomembni {e naslednji pojmi: izdati, podpisati obveznico;

od{kodnina bo izpla~ana v obveznicah / dr`avne obveznice; obveznice posojila; obtok obveznic, definicija pa

je povzeta po slovarju slovenskega knji`nega jezika iz baze DZ RS v okolju Lotus Notes

3 Referendum je bila oblika glasovanja za samoprispevek ob~in in krajevnih skupnosti. V prej{njem sistemu

tudi referendum o zdru`itvi delovnih organizacij (Slovar slovenskega knji`nega jezika)
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Sveta Evrope: referendum v vseh oblikah - za sprejem, spremembo, preklic, razveljavi-

tev, predlog, posvetovanje - omogo~a prebivalcem, da neposredno izrazijo svoje po-

glede na dolo~eno vsebinsko opredeljeno referendumsko vpra{anje. S tem pa lahko

prebivalci omejijo, spremenijo delovanje re`imov ali predstavni{ke demokracije.

Poznane so naslednje zvrsti referendumov: referendum za samoprispevek (krajevni,

ob~inski, samoprispevek za gradnjo vodovoda, zdravstvenega doma, {ole. (vir: Slo-

var slovenskega knji`nega jezika). Posvetovalni referendum (consultative referen-

dum)4

Samoprispevek5 lahko opredelimo kot ~asovno omejeno dajatev za dolo~eno skup-

no potrebo kraja, ki se pla~uje po odlo~itvi ob~anov na referendumu. Samoprispevek je

lahko krajevni ali ob~inski.

Taki primeri so:

• gradnja vodovoda

• gradnja ~istilne naprave,

• gradnja lokalne ceste, ipd.

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-

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, Vodnik po lokalni samoupravi 2001)

Poleg zakona o samoprispevku, ki je bil v veljavi do decembra 20006, samoprispevek

urejata tudi:
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4 Posvetovalni referendum v literaturi iz Sveta Evrope: Local Referendums- o referendumih kot o instrumentih

lokalne demokracije , kjer posebej pi{ejo o tem, da ima posvetovalni referendum enak cilj kot javno mnenjske

raziskave (ugotoviti mnenje ve~ine-opinion polls), ki jih opravljajo pred odlo~itvami kot so volitve, itd. Javno

menjske raziskave se razlikujejo od posvetovalnega referendumao v tem, da jih lahko opravlja kdorkoli (javne

ali privatne ustanove), zajamejo samo vzorec ljudi in izvajalci niso dol`ni spo{tovati strogih pravil izvajanja, ker

referendum pa mora biti izveden tehni~no natan~no, tako kot je to primer za volitve (str.5).

5 Prispevek je navadno denarna vsota, lahko tudi stvar, ki se daruje oziroma da na razpolago za dolo~en na-

men. (definicija povzeta po Slovarju slovenskega knji`nega jezika iz baze DZ RS v okolju Lotus Notes)

6 Po objavi naloge je Dr`avni zbor RS sprejel zakon o samoprispevku,Ur. List RS, {t. – opomba urednice

zbornika
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• 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).

Takse in pristojbine sodijo med t.i. nedav~ne prihodke lokalnih skupnosti. Njihova os-

novna zna~ilnost je, da je njihovo pla~evanje obvezno proti uslugam, storitvam lokalnih

organov in zaradi individualne (po)rabe dolo~enih javnih dobrin (voda, telefon, elektri-

ka ipd.) Za lokalne takse je zna~ilno, da jih pobirajo povsod v svetu, vendar so med nji-

mi take, ki pomenijo v osnovi ~isto dav{~ino in take, ki se pla~ujejo za opravljene stori-

tve. Na primer v Franciji ob~ina pobira takso na lov, ribolov, na pse, na prireditve, zbo-

rovanja, na alkoholne pija~e itd. ([midovnik, 1995)

III. FINANCIRANJE PREKO INSTITUTA LOKALNEGA
REFERENDUMA - PRAKSA V ^LANICAH SVETA EVROPE

Pojem samoprispevka obi~ajno pomeni demokrati~no sprejeto odlo~itev za finan~no

participacijo prebivalcev v lokalni skupnosti. Dr`ave Evrope prena{ajo financiranje

na najni`jo mo`no raven, zato o ve~ini stvari odlo~ajo demokrati~no. Ko govorimo o

vklju~enosti prebivalcev, govorimo o lokalnih referendumih, kjer se odlo~ajo o po-

membnih zadevah vsi prebivalci. Za Evropo je demokrati~nost izrednega pomena,

zato Svet Evrope (SE) daje izredno velik pomen prav institutu referenduma. V vseh

dr`avah, ki so ~lanice Sveta Evrope, imajo tak{no ali druga~no obliko lokalnega refe-

renduma, vendar so razlike med dr`avami zelo velike in za razumevanje tega instituta

je pomembno poznati referendum v lu~i sodelovanja oziroma soudele`be v funkcio-

niranju lokalne samouprave, kot so definirani v publikaciji Sveta Evrope: Local

referendums7.
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7 Local Referendums, publikacija Sveta Evrope o referendumih kot o instrumentih lokalne demokracije, po-

sebno poglavje: Lokalni referendumi- zakonodaja in praksa v dr`avah ~lanicah Sveta Evrope, str.7.
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3.1 Lokalni referendum kot instrument za sodelovanje
prebivalcev v delovanju lokalnih demokracij

Publikacija Sveta Evrope lokalni referendum opisuje v desetih to~kah, navajamo pa le

prvi dve, ki sta relevantni za vpra{anje in izvedbo lokalnega referenduma v vseh

dr`avah:

1. Razvijanje demokracije na lokalni ravni v obliki neposredne demokracije pomeni, da

prebivalci oziroma krajani neposredno sodelujejo pri odlo~itvah lokalnih samouprav

oziroma vlad. S tem, ko so odgovornosti javnosti nara{~ale in so postajale bolj komplek-

sne in {tevil~nej{e, je neposredna demokracija odstopila svoje mesto predstavni{ki de-

mokraciji; krajani so izvolili svoje predstavnike, ki sami sprejemajo odlo~itve, ki zade-

vajo lokalno skupnost kot celoto. Dandanes je obseg javnih odgovornosti v ve~ini

dr`av narasel do te mere in velikostI ob~in, da je vodenje na osnovi neposredne demo-

kracije skoraj nemogo~e.

2. Velike razlike so med posameznimi dr`avami ~lanicami Sveta Evrope, in sicer zelo

razli~ne so tehnike izvajanja referendumov.

3.2 Evropska listina lokalne samouprave

Sistem financiranja lokalnih skupnosti je eno najpomembnej{ih podro~ij lokalne sa-

mouprave. Materialna osnova, z drugimi besedami, finan~ni viri so namre~ bistvenega

pomena za kvalitetno in u~inkovito delovanje lokalnih skupnosti – ob~in. Stopnja avto-

nomnosti lokalne skupnosti je odvisna od sistema financiranja. Finan~na neodvisnost

pa je pomemben element samoupravnosti. ([midovnik, 1995) Zato Evropska listina lo-

kalne samouprave8 v devetem ~lenu navaja ve~ na~el (na~elo ustreznosti, sorazmerno-

sti, samofinanciranja, elasti~nosti, izravnave, sodelovanja samostojnosti, zadol`evanja

(Vlaj, 1998 )9, ki jih morajo spo{tovati dr`ave podpisnice pri oblikovanju notranje zako-

nodaje in urejanju financiranja lokalnih skupnosti.

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 finan~no avtonomnost in tudi
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8 Evropsko listino lokalne samouprave kot najpomembnej{i dokument Sveta Evrope za podro~je lokalne sa-

mouprave je sprejel oziroma ratificiral tudi Dr`avni zbor Republike Slovenije (01.10.1996), zato smo dol`ni

spo{tovati dolo~ena na~ela te listine.

9 Vlaj, Stane (1998): Lokalna samouprava,ob~ine in pokrajine, Teorija in praksa, Ljubljana, Primerjalni pregled

str.108-172
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veliko ve~jo vlogo pri zbiranju sredstev, enako velja za odlo~anje o porabi sredstev, ki

jih dobi bodisi od dr`ave bodisi jih zbere sama.

2.3 Prikaz po posameznih dr`avah

3.3.1 Anglija

V Angliji poznajo samoprispevek in referendum v `upnijah (parish) z do 2000 prebival-

ci. Na neke vrste lokalnem referendumu odlo~ajo o samoprispevku (selfcontribution),

ki je glede na izid glasovanja obvezen za vse prebivalce in lastnike nepremi~nin v lokal-

ni skupnosti (ustna informacija, prof. StaneVlaj)

3.1.2 [vica

[vica ima izredno razvit institut demokrati~nega odlo~anja, in sicer z referendumom in

ljudsko iniciativo. Tudi v najmanj{ih enotah obstaja referendum za vsakr{no vpra{anje,

ki zadeva `ivljenje, financiranje ali izvajanje lokalnih programov. V [vici poznajo tri vr-

ste iniciative:

• referendumska iniciativa, ki jo lahko zahteva minimalno {tevilo ob~anov, ali celo en

sam. Mora pa se nana{ati na sprejem,spremembo ali dopolnilo ob~inske uredbe ali

odredbe.

• individualna iniciativa, ki jo predlaga posameznik, obi~ajno ob~inski svetnik Navad-

no ob~ina sprejme individualno iniciativo takoj, brez javnega glasovanja.

• ljudska iniciativa ali zahteva minimalnega {tevila krajanov, ki jo dajo na glasovanje.

V praksi je v~asih zelo te`ko razlikovati med posameznimi iniciativami.

V [vici gre lahko za javno odlo~anje – referendum ali za iniciativo. Z referendumom

lahko odlo~ajo o vsem, kar zadeva pristojnosti in obveznosti ob~in: od interne organi-

zacije in administracije, do sprejemanja lokalnih davkov, zvi{evanja pristojbin, sociale,

razvoja komunalne in socialne infrastrukture.10
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10 Local Referendums, publikacija Sveta Evrope o referendumih kot o instrumentih lokalne demokracije, po-

sebno poglavje:The system of semi-direct democracy in Switzerland, str.20-23.
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3.1.3 Financiranje in praksa lokalnih referendumov za izdajo
obveznic v Ameriki

V Zdru`enih dr`avah Amerike ne poznajo samoprispevka kot oblike financiranja po de-

finiciji, ki je opredeljena v nalogi. Pri njih je obi~aj, da poleg rednih virov financiranja,

lokalne skupnosti financirajo lokalne potrebe v najve~ji meri tudi na osnovi donacij.

Poznajo pa tudi skoraj v vsaki dr`avi ( v 50 dr`avah), v okrajih (counties –3000) oziroma

ve~jih mestih (ve~ kot tiso~) tudi referendumsko, v smislu ljudskega izjasnjevanja, od-

lo~itev o izdaji obveznic, s katerimi financirajo objekte, ki so pomembni za lokalno

skupnost. V ZDA je 83.000 enot lokalne samouprave11 in vsaka v svojih okvirih skrbi za

{olske okoli{e, bolni{ni~ne okraje, infrastrukturo (vodo, kanalizacijo, borba proti ko-

marjem…), graditi morajo ceste, {ole, parke {portne objekte, {ole, vrtce itd.12. Vse te in-

vesticijo obi~ajno financirajo na osnovi obveznic.

V zvezi z obveznicami so izdelana zelo podrobna pravila.

Na osnovi referenduma (popular referendum in tudi bond referendum) ob~ina (muni-

cipality), mesto (City), de`ela (County) izda obveznice. Poznajo razli~ne vrste obveznic

(imenujejo jih tudi general obligation bonds). Tiste, ki jih uporabljajo za financiranje lo-

kalne infrastrukture, so: ob~inske obveznice (municipality bonds) oziroma namenske

obveznice (higher education improvments bonds, bonds for parks nd recreation, ipd.)

in v ve~ini dr`av Zdru`enih dr`av Amerike morajo za izdajo tovrstnih obveznic imeti re-

ferendum. Za t. im .ob~inske obveznice (municipal bonds) veljajo zakonske dolo~be,

ki izvirajo iz ustave, de`elnih statutov, posebnih de`elnih zakonov oziroma ob~inskih

uredb in odlokov in lokalnih listin..

Poleg pravil o referendumu pa obstojajo tudi pravilniki ali resolucije o obveznicah, ki

dolo~ajo namen, omejitve in varnost nalo`be za in v obveznice. Posebno natan~no je

urejen trg obveznic oziroma obtok obveznic in finan~na kontrola ter varnost obveznic-

zagotovila o izpla~ilu na dan zapadlosti Take institucije, ki so sestavni del trga obveznic,

so finan~ne institucije in investicijski sindikati (Federal Reserve bank Investment Syndi-

cate, Secondary or Trading Market)., ki organizirajo trgovanje in izpla~ilo obresti in ob

zapadlosti tudi kon~no denarno protivrednost obveznic.

Obveznice pomenijo zadol`evanje dr`ave, regije ali ob~ine, za ob~ane pa neob-

dav~eno vlaganje (Tax-Free Personal Investing).13
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11 ustna informacija prof.S.Vlaj

12 ustna informacija William Robinson, kongresni dopisnik, Washington.

256



3.1.4 Praksa finansiranja za lokalne potrebe v Kanadi

Podobno kot v ZDA tudi v Kanadi ne poznajo samoprispevka, le donacije oziroma fi-

nanciranje preko obveznic. V Kanadi obstajajo referendumi na razli~nih ravneh, od

ob~inske, provincijske do zvezne, vendar zadevajo predvsem politi~na vpra{anja (n.pr.

v Quebecu vpra{anje o odcepitvi itd.).

V omre`ju svetovnega spleta smo na geslo - financiranje z referendumom - dobili zelo

podobne rezultate kot za ZDA, financiranje visokih {ol, naravnih rezervatov in parkov,

vendar pri podrobnej{em preverjanju nismo dobili bolj konkretnih podatkov, na

kak{en na~in naj bi bilo to izvedeno. Na spletnih straneh smo na{li tudi zakon o referen-

dumu iz leta 1992 iz katerega razvidno, da je referendumsko odlo~anje namenjeno poli-

ti~nim zadevam in zato ni mogo~e povsem z gotovostjo trditi, v kak{nih primerih lahko

poteka na lokalni ravni.

Iz omre`ja ni bilo mogo~e zagotovo trditi, ali imajo podoben sistem kot v ZDA, zato

smo zaprosili predstavni{tvo na{e republike v Kanadi, ki je v odgovoru zapisalo: »Nih~e

od na{ih sogovornikov nam ni mogel navesti podobnih primerov referenduma – samo-

prispevka, kot ga je razumeti iz va{ega dopisa«. Preverili smo tudi preko dr`avnih fi-

nan~nih institucij, ki tudi zanikajo obstoj referenduma za razpis obveznic.

Iz vsega tega lahko zaklju~imo, da v Kanadi financirajo lokalno infrastrukturo in dru-

ge objekte z obveznicami, torej z zadol`evanjem dr`ave oziroma lokalne skupnosti. Za

namen financiranja tovrstnih objektov oziroma potreb poznajo tudi donacije posamez-

nikov in podjetij, ne poznajo pa samoprispevka na tak na~in, kot je bila praksa pri nas.

Lastnik objektov, financiranih z obveznicami je dr`ava, mesto, ob~ina ali de`ela.

IV. ZAKLJU^EK

Samoprispevek, kot ga je poznala Slovenija, ni poznan drugod po svetu. V Angliji je

najbli`ji primer iz dr`av ~lanic EU. [vica ima izredno razvit institut referenduma, tudi v

najmanj{ih enotah odlo~ajo o vseh lokalnih zadevah, tudi o financiranju in davkih.

V Evropi je skoraj vseh dr`avah referendum kot oblika neposredne demokracije, a

predvsem v njegovi politi~ni funkciji.
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13 AlanWalter Steiss(Michigan 1998) Local Government Finance: Capital Facilities Planning and Debt Admi-

nistration, p..1-12. in Deniss Zimmerman,Tax-Exampt Bonds:A Description of State and Local Government

Debt, p.1-14., CRS 96-773, Washington DC.

257



V Zdru`enih dr`avah Amerike in v Kanadi ne poznajo oblike samoprispevka za finan-

ciranje komunalnih zadev in infrastrukture. V obeh de`elah poznajo sistem donacij in

sistem obveznic, ki so zelo natan~no regulirane in varne nalo`be. Torej v obeh pre-

ko-ocenskih dr`avah uporabljajo sistem obveznic za financiranje lokalnih in regional-

nih potreb. Obveznice pomenijo zadol`itev razpisovalca obveznic, relativno zelo varno

in skoraj neobdav~eno nalo`bo lastnikov obveznic. Obi~ajno je lastnik objekta tisti, ki

razpi{e oziroma garantira izpla~ilo nominalne vrednosti same obveznice in obresti

obveznic.
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Publicly Financed ... included $148 Air Canada Centre; 1998) Arena ... http://www.marquet-

te.edu/law/sports/sfr/nba21.pdf [More Results From: www.marquette.edu]

Vol5h5s1tos2.2

... the Canada Assistance Plan and Established Programs Financing with a single, unconditional transfer to ...

Accord was rejected in a Canada-wide referendum. ...

http://www.indigenous.bc.ca/v5/Vol5-Ch5s1tos2.2.asp [More Results From: www.indigenous.bc.ca]
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PRIMERJALNI PREGLED LOKALNE SAMOUPRAVE*

I. UVOD

Primerjalni pregled o lokalni samoupravi je pripravljen na osnovi zahtevka za nalogo,

v katerem je naro~nik `elel, da Raziskovalni sektor pripravi primerjalni pregled stanja

lokalne samouprave v izbranih dr`avah in ugotovi, kako se financirajo in kako velike

so, po {tevilu prebivalcev, lokalne skupnosti v Avstriji, na ^e{kem, Hrva{kem in v

Nem~iji.

V besedilo je vklju~en tudi povzetek naloge o financiranju lokalnih skupnosti, ki je

bila pripravljena v Raziskovalnem sektorju Dr`avnega zbora RS v preteklem mandatu.

Uporabili smo tudi gradivo Sveta Evrope, ki ga je posredovala Slu`ba vlade RS za lokal-

no samoupravo in obstoje~o literaturo v Sloveniji (Vlaj in [midovnik).

V za~etnem delu navajamo tudi priporo~ila Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti

Evrope pri Svetu Evrope. Kot izhodi{~a navajamo tudi najnovej{a priporo~ila iz Stras-

bourgha za Slovenijo o razvoju lokalne samouprave, ki so bila narejena na osnovi po-

ro~ila, ki ga je izdelala delegacija ob obisku v Sloveniji decembra 2000 in ponovno v

marcu 2001.

1. LOKALNA SAMOUPRAVA

2.1 Lokalna samouprava v Sloveniji

Podlaga za uveljavljanje lokalne samouprave je v ustavi, in sicer v 9.~lenu. Strokovne

podlage za reformo lokalne samouprave in teze za zakon o lokalni samoupravi so bile

pripravljene `e pred letom 1993 v skup{~inskem odboru za lokalno samoupravo skupaj

s strokovno skupino. Konec leta 1993 je bila ustanovljena Slu`ba Vlade Republike Slo-

venije za reformo lokalne samouprave. Njeno ustanovitev je predlagala Komisija

Dr`avnega zbora za lokalno samoupravo junija 1993. Ob nastanku so bile naloge

Slu`be vlade za reformo lokalne samouprave, da nudi strokovno pomo~ lokalnim

skupnostim, skrbi za vklju~evanje vlade v ustrezne mednarodne institucije, pripravlja

programe za usposabljanje kadrov na podro~ju lokalne samouprave itd. (Poro~evalec
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Skup{~ine Republike Slovenije"Lokalna samouprava v Republiki Sloveniji", posebna

{tevilka, zvezek I, Ljubljana 30.marec 1992). Sedaj pa opravlja naloge v zvezi z lokalno

samoupravo Urad za lokalno samoupravo v okviru Ministrstva za notranje zadeve1.

Zakon o lokalni samoupravi se je pripravljal neposredno v parlamentu oziroma v njego-

vi Komisiji za lokalno samoupravo in ne v vladi. Zakon o lokalni samoupravi je dr`avni

zbor sprejel 21. decembra 1993.2

V nadaljevanju reforme je Dr`avni zbor na seji 31.01.1994 sprejel rokovnik opravil za

izvedbo lokalnih volitev in oblikovanje novih ob~in v letu 1994.

Z zakonom o ustanovitvi ob~in ter o dolo~itvi njihovih obmo~ij3 je bilo ustanovljenih

147 novih ob~in. Ob~inski svetniki (2800) in 147 `upanov je pri~elo s svojim delom

1.1.1995. Leta 1998 je bilo ustanovljenih {e 45 novih ob~in, tako, da imamo danes sku-

paj 192 ob~in, od tega 11 mestnih ob~in.

Za reformo lokalne samouprave in za funkcioniranje lokalne samouprave, je bilo po-

membno tudi sprejetje naslednjih zakonov:

• zakon o financiranju ob~in4

• zakon o lokalnih volitvah5

• zakon o prevzemu dr`avnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi ob~in6

• zakon o postopku za ustanovitev ob~in ter za dolo~itev njihovih obmo~ij7, ki je nado-

mestil, do tedaj veljavni zakon o referendumu za ustanovitev ob~in.8

2. 2 Priporo~ila Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope
pri Svetu Evrope

Priporo~ila Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope - CLRAE (v nadaljevanju

Kongresa), ki so bila sprejeta za Slovenijo, navajamo kot izhodi{~e. Skladno z resolucijo

{t. 58 o polo`aju demokracije v dr`avah ~lanicah, kjer je zapisano, da kongres redno pri-
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1 Novela zakona o vladi in zakona o delovnih podroèjihministrstev z dne, 28. aprila 2001, Ur.l. RS št. 30/2001.

2 Ur. l. RS št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odloèba US,

44/96 – odloèba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odloèba US, 74/98 in 59/99 – odl. US.

3 Ur. l. RS št. 60/94, 69/94, 73/94, 73/95, 56/98, 67/98, 72/98, 73/98, 75/98.

4 Ur. l. RS št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 79/99, 89/99 – odl. US, 56/98.

5 Ur. l. RS št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95.

6 Ur. l. RS št. 29/95, 44/96.

7 Ur. l. RS št. 44/96.

8 Ur. l. RS št. 5/94.
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pravlja poro~ila o posameznih dr`avah., je bilo pripravljeno poro~ilo in priporo~ila za

Slovenijo. Kot izhodi{~a citiramo priporo~ila, ki zadevajo lokalno samoupravo, izpustili

pa smo tisti del, ki se navezuje izklju~no na regionalizacijo.

Priporo~ila Kongresa so sprejeta priporo~ila Institucionalnega odbora o polo`aju lokal-

ne in regionalne demokracije v Sloveniji iz Strasbourgha, ki jih je ta odbor izdelal 4.maja

2001 (poro~evalci Gerhard Engel, Owen Masters in izvedenec Heinrich Hoffschulte,

str.1-4):

»Kongres meni, da je treba slovenske vladne oblasti nujno opozoriti na naslednje pri-

pombe in priporo~ila, ki temeljijo na Poro~ilu 2001 [CG (8) 6], ki je bilo Kongresu

predstavljeno na 8. plenarnem zasedanju od 29. do 31. maja 2001:

• pozdravlja dejstvo, da je slovenska vlada 15. novembra 1996, ratificirala Evropsko

listino o lokalni samoupravi, ne da bi uporabila mo`nosti iz 12. ~lena listine, in tako

sprejela vse njene dolo~be;

• pozdravlja napredek, dose`en na podro~ju lokalne samouprave, vendar kljub temu

slovenske oblasti opozarja na dejstvo, da ve~ina novih ob~in ni finan~no neodvi-

snih, ter zaradi tega priporo~a, da naj bi razvile sistem samo-financiranja ob~inskih

nalog in obveznosti, tako da bi se jim ne bilo treba zana{ati na dr`avne subvencije ;

•meni, da je za`eleno stro`je izvajanje slovenskega Zakona o lokalni samoupravi, ki

dolo~a minimum 5000 prebivalcev za ustanovitev nove ob~ine, in zaradi tega meni,

da je bolje nehati ustanavljati nove ob~ine, da se prepre~i {e ve~ja razdrobljenost,

zdru`ena z nezadostnim financiranjem;

• si `eli bolj{ega sodelovanja med Ministrstvom za finance RS in Ministrstvom za no-

tranje zadeve RS in obstoje~ih zdru`enj ob~in ter predlaga, da se vklju~i lokalne ob-

lasti, predvsem na podro~ju lokalnega financiranja, in ob`aluje, da lokalne oblasti

niso dovolj vklju~ene v razprave o financiranju lokalnih oblasti ali v pripravo raz-

li~nih zakonov o lokalni in regionalni samoupravi;

• poziva slovenske oblasti, da v celoti spo{tujejo 10. ~len Evropske listine o lokalni sa-

moupravi, ki govori o pravici lokalnih oblasti do zdru`evanja ter da {e enkrat preu~i

sestavo svoje delegacije v Kongres, do kon~ne odlo~itve o dodelitvi statusa nacional-

nega zdru`enja dvema zdru`enjema, tako da sta zastopani obe, tako Skupnost

ob~in Slovenije (SOS) kot Zdru`enje ob~in Slovenije (ZOS). Vse spremembe je treba

sprejeti najkasneje pred za~etkom 9. plenarnega zasedanja CLRAE (maja 2001);

• ker se zaveda te`av v zvezi s statusom Kopra, poziva slovenski parlament, da najde

re{itev, ki bo omogo~ila Kopru, da ostane tak{en, kakr{en je, pri ~emer naj upo{teva,

da je ob~ina finan~no neodvisna in da so prebivalci Kopra na referendumu glasova-

li proti razdelitvi mesta. Ker se pribli`ujejo lokalne volitve, je treba hitro najti re{itev;

hkrati pa je nujno natan~no dolo~iti datum naslednjih volitev v Kopru;
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• pozdravlja regionalizacijo, ki trenutno poteka, {e posebej pa `eljo slovenskih oblasti

po ustrezni spremembi ustave, toda glede na finan~ne te`ave, s katerimi se soo~ajo

{tevilne ob~ine od uveljavitve Zakona o lokalni upravi leta 1994, poziva slovensko

vlado, da novoustanovljenim regijam zagotovi zadostna sredstva, ter se v tem kon-

tekstu navdihuje pri osnutku Evropske listine o regionalni samoupravi.

Kongres, {e vedno v zvezi z regionalizacijo:

•meni, skladno z 2. odstavkom 3. ~lena Evropske listine o lokalni samoupravi, o kon-

ceptu lokalne samouprave in z 2. odstavkom 12. ~lena osnutka Evropske listine o re-

gionalni samoupravi, da je treba regionalne svetnike izvoliti neposredno s splo{no

volilno pravico, da bi se zajam~il samoupravni status regij in njihova legitimnost

vis-a-vis prebivalcem;

•meni, da mora uveljavitev zakona o regionalizaciji spremljati jasna in podrobna

opredelitev pooblastil regij, predvsem glede na ob~ine, ter da se lahko pooblastila,

prenesena z ob~in na regije, v posamezni regiji spreminjajo glede na velikost ob~in.

Druga~e povedano, slovenska vlada je pozvana, da spo{tuje na~elo subsidiarnost, ter

zagotovi, da se pooblastila ob~in prenesejo na regije samo, ~e ob~ine zaradi svoje ve-

likosti ne morejo same izvajati svojih odgovornosti«

2.3 Evropska listina o lokalni samoupravi in financiranje
lokalne samouprave v EU

Temelj za evropsko ureditev predstavlja Evropska listina o lokalni samoupravi.

Slovenija je Evropsko listino lokalne samouprave podpisala leta 1994, ratificirala pa leta

1996 (Ur. l. RS 57/96). Podpis te listine pomeni spo{tovanje evropskih standardov v no-

tranji ureditvi in s tem tudi vzpostavitev demokrati~nega sistema lokalne samouprave

kot ga opredeljuje Evropska listina lokalne samouprave in drugi dokumenti Sveta

Evrope.

Financiranje lokalnih samouprav je eno temeljnih vpra{anj lokalnih skupnosti oziroma

lokalnih samouprav. Materialna osnova, torej zadostni finan~ni viri, so bistveni za kvali-

tetno in u~inkovito delovanje lokalnih skupnosti - ob~in, njihovo funkcioniranje in

opravljanje nalog. Stopnja avtonomnosti lokalne skupnosti je tudi odvisna od sistema fi-

nanciranja. Finan~na neodvisnost je eden bistvenih elementov samoupravnosti. ([mi-

dovnik, 1995)

Evropsko ureditev, predvsem finan~ni del, povzemamo po nalogi: Financiranje lokal-

nih skupnosti (Ali evropske dr`ave poznajo samoprispevek kot na~in financiranja lo-

kalnih skupnosti?), Mag. Katarine @agar. Iz tabele, ki smo jo povzeli po tej nalogi, ki pri-

kazuje strukturo lokalnih davkov v dr`avah ~lanicah Sveta Evrope, so naslednje ugoto-
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vitve. V veliki ve~ini dr`av je najpomembnej{i davek na premo`enje. V dr`avah ~lani-

cah EU (Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, [panija) je to obvezen davek,

neobvezen 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 in sicer v Albaniji, Bolgariji in na Slova{kem, kjer je ta davek obvezen, vendar

dav~no stopnjo dolo~a dr`ava.9 Iz tabele {t. 4.2. v isti nalogi 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). Po podatkih iz tabele {t. 4.2 v isti nalogi zadol`evanje lokalnih samouprav po

posameznih dr`avah v glavnem ne presega 10 -ih %. Izmed dr`av ~lanic EU je najvi{ji

dele` zadol`evanja 19 % na Nizozemskem.

Evropska listina lokalne samouprave10 v devetem ~lenu navaja ve~ na~el, ki jih mora-

jo dr`ave podpisnice spo{tovati pri oblikovanju notranje zakonodaje glede urejanja fi-

nanciranje 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;

• na~elo sorazmernosti se nana{a na sorazmernost finan~nih virov z nalogami, ki so do-

lo~ene z ustavo in zakoni;

• na~elo samo financiranja pomeni, da mora vsaj del sredstev lokalnih skupnosti izvira-

ti 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 prilagodlji-

vi, 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 lokal-

nimi 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 sredstva, ki jih dr`ava dodeli lokalnim skupnostim,

ne bodo strogo namenska;
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9 Povzeto po nalogi. Mag. K. agar: Financiranje…,Tabela št. 4.1, ki je objavljena v bazi izdelkov Raziskovalne-

ga sektorja in v Zborniku za leto 1999/2000 na str. 50-51.

10 Evropsko listino lokalne samouprave kot najpomembnejši dokument Sveta Evrope za podroèje lokalne sa-

mouprave je sprejel oziroma ratificiral tudi Dr avni zbor Republike Slovenije (01.10.1996), zato smo dol ni

spoštovati doloèena naèela te listine.
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• 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)11

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 itd.

Sistemi financiranja lokalne samouprave v sodobnih razmerah, naj bi temeljili na

kombinaciji treh na~inov zbiranja sredstev: prihodkov od davkov (prispevkov, nado-

mestil) lokalnih skupnosti, dopolnilnih sredstev {ir{e skupnosti in kreditov. (Vlaj,

1998:68)

2.4 Financiranje v izbranih dr`avah

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-

mo~jo tabele {t. 1.1, ki prikazuje strukturo davkov po posameznih dr`avah in vlogo lo-

kalne skupnosti pri dolo~anju dav~nih stopenj oziroma davkov, in tabele 1.2, ki prika-

zuje temeljno sestavo prihodkov lokalnih skupnosti po posameznih dr`avah.12

2.4.1 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.
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11 Oktobra 1996 je bila v Lizboni redna konferenca ministrov dr av èlanic SE, odgovornih za lokalno samou-

pravo, kjer so se ukvarjali izkljuèno z vprašanjem lokalnih financ, oziroma z uresnièevanjem 9. èlena Evropske

listine lokalne samouprave. (širše gl. Vlaj, 1998:117)

12 Ti dve tabeli sta nadgradnja tabel 4.1 in 4.2 v nalogi Mag. K. agar, Raziskovalni sektor Dr avnega zbora RS
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Tabela 1.1: Lokalni davki v izbranih dr`avah

Dr`ave
Davek na
premo`e-
nje

Osebni
davek
(dohodni-
na)

Prometni
davek

Davek na
gospodinj-
stvo

Davek na
podjetje

Avstrija �� �� ��

^e{ka � �

Hrva{ka � � � �

Francija �� �� ��

Nem~ija � � �

Vir: Svet Evrope. V: Local finance in Europe. Local and regional authorities in Europe, No. 61. Council of Eu-

rope 1997, str. 43, del tabele povzet iz tabele 4.1.v nalogi Financiranje lokalnih skupnosti, @agar Katarina

Legenda:

� Obvezen davek

� Neobvezen davek

� Ob~ina sama dolo~i dav~no stopnjo

� Ob~ina prosto dolo~i dav~no stopnjo v razponu, ki ga dolo~i dr`ava

� Dav~no stopnjo dolo~i dr`ava

(1) Davek na premo`enje (nepremi~nine)

(2) Davek na skupno premo`enje

Praviloma lokalne skupnosti samostojno dolo~ijo dav~no stopnjo, a so tudi izjeme.

Iz tabele 1.1. izhaja, da vse dr`ave uporabljajo davek na premo`enja za financiranje lo-

kalne samouprave, saj je v vseh de`elah davek obvezen, razen v Nem~iji, kjer ga samo-

stojno dolo~i ob~inska uprava. V nobeni od izbranih dr`av ni vir financiranja osebni da-

vek oziroma dohodnina. Prometni davek je obvezen in z dav~no stopnjo, ki jo dolo~i

dr`ava, dolo~en vir financiranja za lokalne skupnosti v Avstriji, v Nem~iji pa odstotek

dolo~i ob~inska uprava sama. Davek na gospodinjstva imajo samo v Franciji. Davek na

podjetja pa je obvezen in dolo~en z dav~no stopnjo dr`ave v vseh izbranih dr`avah, ra-

zen Nem~ije, kjer tudi ta davek dolo~a ob~inska uprava, ne dr`ava.

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-
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ve~krat pristojne, da same dolo~ajo vi{ino lokalnih stopenj, vendar praviloma le znotraj

okvirov, ki jih je predpisala osrednja dr`avna raven. (Rupnik, 1997:54)

Tabela 1.2: Ob~inski viri financiranja (v %)

DR@AVA
Lokalni
davki

Pristojbi-
ne in
takse

Dotacije
Zadol`e-
vanje

Drugo*

Avstrija A 15 19 35 8 23
^e{ka CS 16 12 45 11 16
Hrva{ka HR 19 15 45 8 13
Francija F 36 2 26 10 26
Nem~ija D 19 16 45 9 11
Slovenija SV 5 9 67 1 18

*globe, kazni, posebni prihodki ob~inskih organizacij, dobi~ek od ob~inskih depozitov, prihodki od upora-

be 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 Eu-

rope 1997, str. 25, del tabele povzet iz tabele 4.2. v nalogi Financiranje lokalnih skupnosti, @agar Katarina.

2.4.2 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).

Iz tabele 1.2 (podatki so za leto 1997) izhaja, da ima med ~lanicami EU najvi{je za-

dol`evanje Francija z 10%, nato Nem~ija z 9% in Avstrija z 8%, Slovenija le 1%, med osta-

limi tranzicijskimi dr`avami pa ^e{ka kar z 11%.

2.5 Velikost ob~in po Evropi

Velikost ob~in po Evropi je zelo raznolika, zato jih primerjalno ka`emo v tabeli, da so

razlike v istih kategorijah razvidne takoj.
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Tabela 1.3: [tevilo ob~in glede na {tevilo prebivalcev

Dr`ava
Skupno
[tevilo
Ob~in

[tevilo ob~in glede na {tevilo prebivalcev (z odstotki
od celote)

Manj kot
1000

1001-5000 5001-10.0
00

10.001-10
0.000

100.000
in ve~

Avstrija 2333
602
(25,8%)

1532
(65,7%

130
(5,6%)

64
(2,7%)

5
(0,2%)

^e{ka 5678
4513
(78,1%)

988
(17,1%)

131
(2,4%)

130
(2,3%)

6
(0,1%)

Hrva{ka 420
15
(4%)

322
(77%)

7
3(17%)

9
(2%)

0

Francija 36551
28183
(77,1%)

6629
(18,1%)

898
(2,5%)

805
(2,2%)

36
(0,1%)

Nem~ija 16061
8602
(53,6%)

4884
(30,4%)

1144
(7,1%)

1347
(8,4%)

84
(0,5%)

Slovenija* 192
6
(3,1%)

89
(46,4%)

43
(22,4%)

52
(27,1%)

2
(1%)

* Podatki za Slovenijo so zbrani iz Statisti~nega letopisa za leto 2000.

Vir. A.^okert (1994) - Zakaj v nove ob~ine, str.120.

Iz primerjalne tabele 1.3. po dr`avah izhaja, da je po kriteriju absolutnega {tevila najve~

ob~in v razredu do tiso~ prebivalcev. Mo~no izstopata Francija (77%) in ^e{ka (78%) z

izredno velikim {tevilom malih ob~in do tiso~ prebivalcev. V Sloveniji je tako majhnih

ob~in le 3%. Naslednji po absolutnem {tevilu in odstotkih je razred med tiso~ do pet ti-

so~ prebivalci: Avstrija kar s 65, 7%5, Hrva{ka 77%, Nem~ija 30% , Francija 18% in Slove-

nija z 46%. Ta velikostni razred je optimalen za Slovenijo pomnenju Sveta Evrope. Osta-

li razredi so bolj enakomerno razporejeni. Slovenija odstopa z zelo visokim odstotkom

v razredu nad deset tiso~ do sto tiso~ prebivalci, kar 27, 1% ob~in.

2.6 Prikaz po posameznih dr`avah

Iz zgornje tabele 1.3 izhaja, da so si po velikosti ob~ine dokaj razli~ne in enako velja tudi

za vire financiranja, zato jih navajamo posami~no za vsako izbrano dr`avo posebej.
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2.6.1 Avstrija

2.6.1.1 Organiziranost

Avstrija je razdeljena na devet samostojnih de`el in vsaka de`ela je razdeljena na ob~ine

(116.~len.,1.odstavek zvez.ust. zakona).13

V Avstriji ima ob~inska samouprava ve~ kot stoletno tradicijo, saj prve zakonodajne os-

nove segajo `e v leto 1849. Zakon je bil objavljen v cesarskem uradnem listu (RGBI

{t.170/1850) z naslednjo {e danes veljavno izjavo: »Temelj svobodne dr`ave je svobod-

na ob~ina«. Naslednja pomembna stopnja je bila po letu 1948, ko je bil sprejet zakon o

financiranju ob~in, nato leto 1962, ko so bile sprejete spremembe takoimenovane

“ob~inske ustave”, in sicer:

• vpeljati minimum pristojnosti ob~in;

• za{~ititi lastno podro~je delovanja;

• omogo~iti ob~ini, da ima v primeru kr{itve ob~inske ustave, pravico do postopka.

V ~asu reforme komunalne strukture v obdobju od 60-tih do 70-tih let se je {tevilo ob~in

zmanj{alo z zdru`evanjemmalih ob~in, ki so imele skupne interese. Tako je padlo {tevi-

lo iz 3.998 na 2.665 ob~in in do leta 1993 na 2.35014.

2.6.1.2 [tevilo prebivalcev po ob~inah

V Avstriji je skupaj z mestno ob~ino Dunaj 2.350 ob~in. Od tega je 179 ob~in, ki imajo do

500 prebivalcev, najve~ je ob~in, kar 1.146, ki imajo od 1000 do 2.500 prebivalcev.

2.6.1.3 Viri financiranja

Odlo~ilni korak na poti ob~inske samouprave je bil ustavni zakon o financah iz 1948

(Zvezni ur.l. 45/1948), s katerim je bil ob~inam za opravljanje njihovih nalog zagotov-

ljen ustrezen dele` iz pravic obdav~itev in prihodkov od dajatev.
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13 116. in 118.èlen Zveznega ustavnega zakona, ki prviè podrobno doloèa delovanje, (Zvezni uradni list

205/1962) in dopolnitve, kjer je podrobno doloèeno delovanje, financiranje, sodelovanje obèin, medobèinsko

sodelovanje in je objavljen v Zveznem uradnem listu 490/1984, popravki 1987; povzeto po Dachs, Gerlich,

Gottweis (1998) Politièni sistem Avstrije, Dr avna zalo ba Slovenije, Ljubljana. stran 403;

14 prav tam, str. 403.
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Ob~ina je po (116.~len. Zvez.ust. zak.)«samostojno gospodarsko telo«, ki ima pravico,

da v okviru splo{nih zveznih in de`elnih zakonov pridobiva ali ima v lasti vsakovrstno

premo`enje ali pa razpolaga z njim, ustanavlja gospodarska podjetja in izvaja gospodar-

sko dejavnost ter v okviru finan~nega pravilnika samostojno vodi svoj prora~un in raz-

pisuje davke.

Avstrija ima usklajen finan~ni sistem med razli~nimi ravnmi (Finanzaugleichgezetz), ki

dolo~a delitev najpomembnej{ih dohodkov.

Najpomembnej{i vir dohodka ob~inam v splo{nem predstavlja dele` iz dr`avnega pro-

ra~una. Ta je vezan na {tevilo prebivalcev in pomno`en z dolo~enim dele`em, in sicer:

• ob~ine z do 10.000 prebivalci: 1,33,

• ob~ine z do 10.001 do 20.000 prebivalci :1,66,

• ob~ine z do 20.001 do 50.000 prebivalci: 2,

• ob~ine z do 50.000 in ve~ prebivalci : 2,3315.

Ob~ine imajo dohodke tudi iz lokalnih davkov:

• davek od lokalnih podjetij,

• prometni davek,

• davek na pija~e

• posebni davek na pla~e,

• minimalni davki na zemlji{~a.

Finan~ni sistem mo~no podpira ve~je ob~ine, kajti podjetja (kot osnova za prometne

davke), prodajalne (kot osnova za davek na pija~o, ki ga pla~a kon~ni prodajalec) in de-

lovnamesta nasploh (kot osnova za ob~inski davek/dajatve in pla~e) so koncentrirani v

centralnih naseljih. Dodatno pa majhne ob~ine prizadeva {e dejstvo, da morajo svojim

prebivalcem zagotoviti enako tehni~no in socialno infrastrukturo, vsaj na najni`ji ravni,

nimajo pa sredstev za to.16

Ob~ine imajo lahko tudi pravico delovati kot samostojno podjetje in lahko odprodajo

katerokoli premo`enje, vodijo gospodarske aktivnosti, upravljajo lasten prora~un in

dolo~ajo lokalne davke/dajatve za:
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15 Doris Wastl-Walter, 1993, Decentralisation of Federal Government in Austria, (slovenski prevod s Slu be

vlade za lokalno samoupravo) objavljeno v knjigi The Local Government in the New Europe, urednika Roberta

J.Benneta, str.3.

16 prav tam, . str.5
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• oskrbo z vodo, elektriko, lokalni transport, kanal{~ino, zbiranje in odlaganje odpad-

kov,bolnice, {portne objekte, socialna stanovanja, lokalne podpore,

• kulturne centre,

• centre socialne pomo~i,

• izgradnjo stanovanj,

• izgradnjo cest,

• za vzpostavljanje struktur- osnov, da zadovoljijo okoljske potrebe prebivalcev17.

Ob~ine zahtevajo preoblikovanje finan~nih osnov. Po mnenju avtorice Wastl –Walter:

»Dav~ni sistem ne ustreza ve~ namenom in potrebam ob~in. Okolje varstvene, socialne

in posebej zdravstvene dejavnosti terjajo ve~je enote. Da bi zagotovili njihovo financi-

ranje, se mnoge ob~ine ob posebnih nalogah kot so kanalizacija, {ole ali turizem pove-

zujejo. Gre za prostovoljna sodelovanja na osnovi zadovoljevanja razli~nih potreb

prebivalcev, ki jemljejo osnovo iz razli~nih zakonov.«18

2.6.2 ^e{ka

2.6.2.1 Organiziranost

^e{ka republika je razdeljena na ob~ine in okraje (districts). V ustavi pa so predvidene

tudi regije, ki {e niso ustanovljene. Po ustavi, in sicer v 100.~lenu pi{e, da so ob~ine os-

novne teritorialne enote lokalne samouprave in delujejo kot javna podjetja, ki imajo

lahko svojo lastnino oziroma premo`enje in lahko delujejo z lastnimi prora~uni. Delo-

vanje je dolo~eno z zakonom o ob~inah ( Act No.367/1990 on Municipalities with sub-

sequent ammendments) in zakonik o administraciji (Administrative Code- Act

200/1990).

2.6.2.2 Viri financiranja

Financiranje je zagotovljeno na osnovi zakonodaje (Local Fees and Charges – Act

No.565/1990 in dopolnitve)
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17 Wolfgang Butscher (1998) Nature and structure of government in Austia. Relationship between the various

tiers of government, Representative of the Laender to the EU

18 Doris Wastl-Walter (1993); str 8.
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2.6.2.3 Davki na ravni ob~ine

Davek na nepremi~nine v ob~ini (real estate tax from immovable property located on

the terroitory of the municipality (Act.No.338/1992) in osebni davek na dohodek iz tr-

govine, ki jo pobirajo od fizi~nih oseb, ki imajo trgovino locirano na ozemlju ob~ine

(personal income tax from commerce (commercial tax) collected from physical persons

(Pursuant to Income Tax-Act No.586/1992).19

2.6.2.4 Dele`i davkov, do katerih so upravi~ene tudi ob~ine

Ob~ine so upravi~ene do 30% celotnega prihodka okro`ja, ki izvira iz dohodnine, in sicer:

• 20% tega je dolo~eno na osnovi {tevila prebivalcev v ob~ini,

• 10% izhaja iz teritorialne pripadnosti davkopla~evalca- sede` podjetja v ob~ini oziro-

ma stalno prebivali{~e zasebnika- prebivalca.20

Poleg tega ob~ine lahko pridobijo tudi podpore od okro`ij oziroma dr`ave. Vsaka ob~i-

na pa lahko po lastni presoji najame tudi kredit za financiranje svojih dejavnosti.

2.6.3 Francija

2.6.3.1 Organiziranost

Za organizacijo lokalne samouprave v Franciji sta zna~ilni ve~plastnost upravnih ravni

in {tevil~nost lokalnih skupnosti. Od decentralizacije dalje obstajajo tri ravni lokalnih

skupnosti, ki v celoti samostojno opravljajo pooblastila. Ob~ina je najmanj{i upravni

del, vendar tudi najstarej{i, ker je nadaljevanje mest in `upanij iz srednjega veka. De-

partma je nastal z revolucijo, pokrajina pa je najnovej{a struktura francoske lokalne

uprave, ki je nastala po letu 1986.

V Franciji imajo direkcijo za lokalne skupnosti, ki skrbi za lokalno avtonomijo, ker ob-

stajajo veliki problemi pri razmejevanju pristojnosti med dr`avo in lokalnimi skupnost-

mi ter med lokalnimi skupnostmi samimi. Decentralizacija, ki poteka zvezno `e od leta

1982, je popoln prelom z 200 let trajajo~im centralisti~nim sistemom. Bistveno je, da so

na ob~ine prenesene vse lokalne zadeve javnega pomena, ki jih lahko opravljajo same
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19 Structure and operation of local and regional democracy- Czech Republic- Sitruation in 1997, Council of Eu-

rope.Report adopted by Steering Committee, str.5-10.

20 Doris Wastl-Walter (1993); str16-18.
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ali v povezavi z drugimi ob~inami. Ob~ine zakonodaja obravnava enako ne glede na

njihovo velikost ali tip (nemestne, mestne ob~ine). Ob~ine imajo lahko skupno upravo.

Dr`ava je na `upane prenesla vrsto nalog. Obstaja konkurencamed regijami, departma-

ji in velikimi ob~inami glede pristojnosti. Zato pripravljajo zakon, ki bo dolo~il, da je za

dolo~eno zadevo vodilna le neka raven.21

Republika Francija pojmovno dolo~a enote lokalnih oblasti v 72.~lenu ustave. Pravne

podlage za ob~ine so v zakoniku o ob~inah (Code des communes), ki je bil sprejet leta

1992 in je nadgradnja za delovanje ob~in, ki so prisotne v Franciji `e od leta 1884 dalje.22

Akti, ki jih sprejmejo ob~inske oblasti, so polnopravno izvr{ilni od trenutka, ko so bili

objavljeni ali sporo~eni (notificirani) prizadetim ali predani predstavniku dr`ave v de-

partmaju ali njegovemu poobla{~encu v okro`ju. @upan na svojo odgovornost potrdi

izvr{ilno naravo teh aktov.23

2.6.3.2 Viri financiranja

Davki, ki so namenjeni lokalnim skupnostim:

• direktni davki/dajatve:

• davek na posest na izbolj{ani parceli (property tax on improved sites),

• prispevek-davek za odva`anje odpadkov na gospodinjstvo (household refuse col-

lection tax),

• prispevek-davek za ~i{~enje ulic (road sweeping tax),

• prispevek-davek za plo~nike (pavement tax),

• prispevek-davek za vzdr`evanje cest in ulic (street and road paving tax),

• prispevek-davek za elektri~ni daljnovod (lump sum tax on electric pylons).

• indirektni davki/dajatve:

• prispevek-davek za urbani razvoj (urban development taxes),

• prispevek-davek za ob~insko infrastrukturo (local public facility tax),

• dopla~ilo za preseganje uradno dolo~enegamaksimuma ljudi na stanovanjsko eno-

to (charge for exceeding the maximum legal building density),
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21 Stane Vlaj: Lokalna samouprava,obèine in pokrajine, Teorija in praksa, 1998, Ljubljana (Francija

str.146-167).

22 Structure and operation of local and regional democracy, France - Situation in 1997, Council of Europe.Re-

port adopted by Steering Committee, str.5-10.

23 Prav tam.
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• dopla~ilo za preseganje uradno dolo~enega naselitvenega maksimuma, za prese-

ganje zemlji{kega koeficienta (charge for the exceeding the land occupation

coeffficient),

• prispevek za mestnega arhitekta (tax to finance architectural, town planning and

environmental consultancy), (samo v velikih ob~inah, sicer je ta prispevek na ravni

departmaja).

• drugi davki/dajatve:

• davek na elektriko (taxes on electricity),

• davek na zabavo (enterteinment tax),

• davek na reklamne plakate (taxing on advertising posters),

• davek na stalna mesta za plakatiranje (tax on fixed advertising boardings),

• davek na propagandna-reklamna vozila(tax on advertising vehicles),

• davek na dovoljenje za prodajo alkoholnih pija~(licence fee for premises selling al-

coholic drinks),

• turisti~na taksa(visitor´s tax),

• ob~inski davek na igralnice in kazinoje (communal tax on the takings from gaming

in casinos),

• davek na bowlling((tax on bowlling and skittle alleys),

• davek na smu~arske `i~nice (tax on ski lifts),

• dodatni prispevek na prodajo mineralnih vod (surcharge on minaral waters),

• taksa za zdravje v mesnicah (tax for health protection in and organisation of meat

markets),

• taksa na rabo klavnic (tax for the use of slaughterhouses),

• dele` takse na lov (proportion of the hunting licence fee).

Regionalna ra~unovodska zbornica v okviru svoje pristojnosti presoja celotno ra~uno-

vodstvo javnih ra~unovodij teritorialnih skupnosti.

2.6.4 Hrva{ka

2.6.4.1 Organiziranost

Pravno osnovo za lokalne skupnosti predstavljajo naslednji ~leni Ustave Republike Hr-

va{ke:

• 128. ~len: dolo~a pravico do lokalne samouprave in na{teva naloge,

• 129. ~len: dolo~a oblike lokalne samouprave, in sicer ob~ine in `upanije ali mesta,
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• 130.~len: lokalne oblast so samostojne in jih sme nadzirati pristojni dr`avni organi,

• 131 ~len: `upanije so del lokalne samouprave in s posebej sprejetim zakonom za vsa-

ko mesto posebej, so lahko `upanije tudi mesta.24

2.6.4.2 Viri financiranja

Ob~ine in mesta, ki so samostojne ob~ine, se financirajo z davki, in sicer:

• na porabo (consumption tax),

• na po~itni{ke hi{e (vacation house tax),

• na ogla{evanje (advertising tax),

• na podjetja (corporate name tax),

• na uporabo urbanih-javnih zemlji{~ (tax on usage of public ground).25

Poleg tega pa imajo mesta z ve~ kot 40.000 prebivalci pravico do dele`a dohodnine, ki

je bil ustvarjen v njihovi regiji. Ob~ine in regije imajo pravico dolo~ati vi{ino posamez-

nih davkov, ne smejo pa uvajati novih davkov.26

Lokalne skupnosti dobijo fiksni dele` od posameznih splo{nih davkov. Ta fiksni dele`

davka za ob~ine je:

• 25% dohodnine (income tax),

• 20% na dobi~ek (profit tax),

• 50% za igre na sre~o 8gambling duties and taxes),

• 60% na prenos premo`enja (capital transfer tax).

Poleg tega pa imajo v zakonu o financiranju enot lokalne samouprave in administracije

dolo~eno, da lahko ob~ine dobijo dotacije ali subvencije za uravnote`enje razvoja regij

in ob~in oziroma mestnih ob~in. Zakon dolo~a, da bo ob~inam, ki so z brutto dru`be-

nim proizvodom pod republi{kim povpre~jem, zagotovljena razlika do republi{kega

povpre~ja, in sicer z dotacijo do 75% republi{kega povpre~ja.
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The Law on Local Self-Government and administration v številkah: 90/92,94/93, 117/93,

The Law on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia , Narodne novine

št.124/97 in 68/98,

25 The Law on Determination of Tasks from the Self-Governmental Competence of the Units of Local-self-Go-

vernment and administration, Narodne novine št.75/93,

26 The Law on the City of Zagreb, Narodne novine št. 90/92, 76/93, 69/95, 14/97.
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2.6.4.3 Mo`ni ob~inski viri dohodkov

Mo`ni ob~inski viri dohodkov so:

• dohodki od nepremi~nin, ki so v lasti ob~ine (income from own property) ,

• kazni (fines and confiscated profits arising from the violation of bye-laws),

• administrativne takse, ki jih zara~unava ob~inska uprava (administrative fees and

duties),

• turisti~na taksa (tourist tax),

• lokalna taksa (local rates),

• davek od uporabe mestnih zemlji{~ (municipal rent and other local rates for usage of

municipal or city grounds),

• davek na obratovanje elektrarne oziroma davek na izkori{~anje naravnega vira (po-

wer plant premises exploatation fee and tax,

• davek od lovi{~ (hunting ground rental fee),

• dohodek od koncesij (concession fee),

• dohodek od izkori{~anja mineralov (mineral royalties),

• davek na gozdove( forest fee),

• pristojbina za pripravo gradbenih zemlji{~ (building site preparation charges),

• davek na rente in vzdr`evanja (tax on rents and maintenance),

• dohodek od komunalnega prispevka za komunalno opremljena zemlji{~a pri novo-

gradnjah ( part of tax and income from building site preparation for new

constructions),

• dohodki iz lastnih dejavnosti (income from own activity),

• dohodki iz posebnih pogodb (income arising from special contracts).

V tem zakonu je tudi dolo~eno, da se lokalne skupnosti zadol`ijo za financiranje osnov-

nih projektov in za pokrivanje prora~unskega primanjkljaja. V primeru, da zadol`eva-

nje presega 30% prora~una lokalne skupnosti, je potrebno posebno dovoljenje

republike27.
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2.6.5 Nem~ija

2.6.5.1 Organiziranost

V Nem~iji kot zvezni dr`avi ustava zagotavlja lokalno samoupravo. Ustava v 28.~lenu

zagotavlja volitve v lokalne organe in dolo~a pravico do upravljanja z lokalnimi zadeva-

mi na sebi lasten na~in. Ta ~len ustave dolo~a pravno in finan~no odgovornost lokalne

ravni. Vsaka de`ela ima ob~ine, ki so raven lokalne oblasti in pode`elska okro`ja (rural

districts), ki predstavljajo regionalno raven, razen mest. Vsaka zvezna de`ela v ZRN je

zasnovala sebi lastne osnove za lokalno samoupravo, skladno z zahtevami ustave.

Posebne strukture lokalnih oblasti:

• mesta, ki so isto~asno ob~ina in de`ela,

• posebna podro~ja (npr.otoki).28

Mesta –de`ele so Berlin, Bremen in Hamburg in imajo svojevrstno ureditev. Kot poseb-

nosti pa je Saarbruecken, ki je ob~ina in de`ela. Posebnosti imata de`ela Bavarska, ki

ima otok Chiemsee s 406 prebivalci, in Mecklenburg, ki ima tudi otok Ruegen z 80 466

prebivalci in oba odgovarjata ravni regije.

2.6.5.2 Viri financiranja

Lokalne oblasti so imele v letu 1996 naslednje vire financiranja:

• glavni prihodki izvirajo iz davkov, kar 30,55%,

• naslednji vir so de`elne podpore, kar 34,63%,

• ~lanarine in prispevki 15,11%,

• drugi prihodki 19,71% 29

Skladno z ustavo ~len 106, 6. alineja imajo ob~ine pravico obdav~iti: posest ( zemlji{~a

in trgovine) in lokalno potro{njo in izdatke.

Davki, ki jih po vi{ini lahko predpi{ejo ob~ine same na osnovi ustave:

• davek na zemljo in trgovino (land and trade taxes),
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28 Structure and operation of local and regional democracy, Germany- Situation in 1997, Council of Europe.

Report adopted by Steering Committee, str.5.
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• zemlji{ki davek (kmetijski za izkori{~anje gozdov) (agriculture and forestry opera-

tions and real estate taxes)

• davek na parcelo (za nepremi~nine- uporaba mestnega zemlji{~a)

Davki, ki jih po vrsti in vi{ini lahko predpi{ejo ob~ine same:

• davek na lastnike psov (dog ownership tax),

• davek na lov (hunting tax),

• na avtomate za zabavo (enterteinment tax),

• predstave (gledali{ke, striptease, mini golf),(showings and streaptease performan-

ces, dances, miniature golf, bowlling),

• na pija~e za takoj{njo uporabo (beverage tax for immediate consumption),

• za dovoljenje za odprtje javne hi{e (publican´s license tax for the opening of public

house),

• za oddajanje stanovanj (second residence house).

Poleg teh davkov pa so {e davki, ki si jih ob~ina deli (shared taxes) z zvezo in de`elo, in

sicer dele` od dohodnine in davka na dodano vrednost.

III. ZAKLJU^EK

Prikazana ureditev lokalne samouprave v izbranih dr`avah, ka`e na nekatere skupne

zna~ilnosti, pa tudi razlike.

Po obstoje~ih virih in literaturi je mogo~e ugotoviti, da je financiranje zelo lokalno po-

barvano, velikosti ob~in po {tevilu prebivalcev pa odstopajo v nekaterih razredih pred-

vsem na ^e{kem, Hrva{kem in v Franciji, vsaj glede majhnosti ob~in.

[tevilo prebivalcev po ob~inah je zelo razli~no. Francija in ^e{ka imata izredno veliko

{tevilo zelo majhnih ob~in, Slovenija pa ima zelo izstopajo~ odstotek ob~in v razredu

nad deset tiso~ do sto tiso~ prebivalcev, dale~ najvi{ji odstotek, kar 27%, naslednji naj-

vi{ji je v Nem~iji z 8,4%, ostale dr`ave pa se gibljejo okrog 20%.

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 itd. Nabor dav{~in in dajatev je izredno zanimiv

(Francija) in raznolik. Vsem pa je skupno, da del sredstev, ki je po dr`avah razli~no ve-

lik, pridobivajo ob~ine samostojno iz izvirnih prihodkov, del pa s sofinanciranjem, ki ga

praviloma izvaja dr`ava. Podrobnosti so prikazane pri vsaki primerjalni dr`avi posebej.
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V zvezi s velikostjo ob~in in njihovo samostojnostjo pri financiranju bi veljalo poseb-

no pozornost nameniti priporo~ilom Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope

pri Svetu Evrope, v katerih izrecno predlaga Sloveniji, da se pri ustanavljanju novih

ob~in dr`i dolo~il veljavnega zakona.
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ZAPORI V SLOVENIJI*

I. UVOD

Naslov te raziskovalne naloge je Zapori v Sloveniji, namen njene izdelave pa je prou~iti

in primerjati razmere v posameznih slovenskih zaporih, in sicer s poudarkom na `iv-

ljenjskih pogojih zaprtih oseb ter na organiziranosti obiskov.

Za pomo~ pri izdelavi naloge smo zaprosili Upravo RS za izvr{evanje kazenskih sank-

cij, osredoto~ili pa smo se predvsem na pridobitev dosegljivih podatkov o {tevilu oseb,

nastanjenih v posameznih zavodih, morebitnem sobivanju zapornikov in pripornikov,

morebitnem sobivanju starej{ih in mlaj{ih oseb, ki jim je odvzeta prostost, higienskih

razmerah, kvaliteti prehrane, kvaliteti in dostopnosti zdravstvenih storitev, mo`nosti

dostopa do informacij in zabave, mo`nosti rekreacije, pogojih pri opravljanju dela, o or-

ganiziranosti obiskov, in podobno. Navedena uprava nam je dejansko nudila vso po-

trebno pomo~ za izdelavo naloge; `e iz samega letnega poro~ila te uprave za leto 2000

smo lahko povzeli precej pomembnih podatkov. Dolo~ene informacije pa smo pridobi-

li tudi s pomo~jo svetovnega spleta in iz drugih virov.

V tekstu naloge so na razli~nihmestih predstavljeni podatki o `ivljenskih razmerah po

posameznih zavodih, kar daje dovolj podrobno sliko in omogo~a tudi primerjavo posa-

meznih zavodov med seboj.

II. SPLO[NA OPREDELITEV

Za podro~je izvr{evanja kazenskih sankcij je na podlagi dolo~b Zakona o organizaciji in

delovnem podro~ju ministrstev pristojna Uprava Republike Slovenije za izvr{evanje ka-

zenskih sankcij, ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Opravlja upravne in stro-

kovne naloge, ki se nana{ajo na izvr{evanje kazenskih sankcij, na organizacijo in vode-

nje zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma, na zagotavljanje fi-

nan~nih, materialnih, kadrovskih, tehni~nih in drugih pogojev za delovanje zavodov in

prevzgojnega doma, na usposabljanje kadrov za potrebe izvr{evanja kazenskih sankcij,

ter na uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je bila odvzeta prostost. Zadeve in
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pristojnosti Uprave Republike Slovenije za izvr{evanje kazenskih sankcij opravljajo na-

slednje organizacijske enote - sektorji:

1. Sektor za splo{ne, pravne in ekonomske zadeve,

2. Sektor za tretma,

3. Sektor - Zavod za prestajanje kazni zapora Dob z polodprtim in odprtim oddelkom

Slovenska vas,

4. Sektor - Zavod za prestajanje kazni zapora Ig (`enski),

5. Sektor - Zavod za prestajanje mladoletni{kega zapora in kazni zapora Celje,

6. Sektor - Zavod za prestajanje kazni zapora Koper z oddelkom v Novi Gorici,

7. Sektor - Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana z oddelki v Novem Mestu, Ra-

dovljici in odprtim oddelkom Ig,

8. Sektor - Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor z oddelkom Murska Sobota in

odprtim oddelkom Rogoza,

9. Prevzgojni dom Rade~e.

Organizacijska shema vseh sektorjev je pribli`no enaka, in sicer:

• Oddelek za vzgojo, kjer so zaposleni pedagogi, psihologi, socialni delavci, medicin-

sko osebje, organizatorji prosto~asnih aktivnosti in organizatorji izobra`evanja ter

drugi strokovni delavci, ki izvajajo tretmajske programe;

• Oddelek za varnost in zavarovanje, kjer so zaposlene poobla{~ene uradne osebe, ki

skrbijo za varnost in zavarovanje ter se vklju~ujejo v izvajanje tretmajskih programov;

• Oddelek gospodarske enote, kjer so zaposleni in{truktorji in drugi strokovno teh-

ni~ni delavci, ki skrbijo za organizacijo dela in usposabljanje zaprtih oseb;

• Oddelek za splo{ne in pravne zadeve;

• Oddelek za finan~no, ra~unovodske zadeve.

V Upravi Republike Slovenije za izvr{evanje kazenskih sankcij je {est zavodov za pre-

stajanje kazni zapora in prevzgojni dom. Skupna kapaciteta po evropskih merilih je

1056 zaprtih oseb. Kategorije zaprtih oseb so: obsojenci, priporniki, osebe, kaznovane

z zaporom v postopku o prekr{ku, obsojenci, obsojeni na mladoletni{ki zapor in mla-

doletniki v prevzgojnem domu.

2.1 Kratek pregled dosedanjega raziskovalnega dela na tem
podro~ju

O prostorskih zmogljivostih kazenskih pobolj{evalnih zavodov in pogojih (standardih)

za `ivljenje in delo pripornikov ter obsojencev v Republiki Sloveniji je dr. Franc Brinc z
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In{tituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v letu 1994 opravil raziskavo,

katere povzetek smo prilo`ili k nalogi. Zanimivo je, da je bila raziskava opravljena {e v

~asu upadanja {tevila zaprtih oseb, v sedanjem ~asu pa je opazen trend ob~utnega vsa-

koletnega nara{~anja njihovega {tevila. Kljub temu pa je raziskava, tudi in predvsem za-

radi tehtnih in konkretnih predlogov za ureditev tega podro~ja, dragocen prispevek k

razvoju penolo{ke stroke in k dodelavi standardov na tem podro~ju, ki so bili navsezad-

nje tudi v precej{nji meri upo{tevani v novem Zakonu o izvr{evanju kazenskih sankcij

(ve~ o tem zakonu v nadaljevanju).

V letu 1995 pa je isti avtor v Reviji za kriminalistiko in kriminologijo (Ljubljana

46/1995/2, str. 147-159) objavil prispevek z naslovom “Prostorske zmogljivosti in stan-

dard kazenskih zavodov”. Tudi fotokopijo tega ~lanka smo prilo`ili k nalogi. V njem

povzema ugotovitve zgoraj navedene raziskave. Med zaklju~ki tega ~lanka je avtor med

drugim zapisal: “...^eprav bodo razmere v kazenskih zavodih vedno zaostajale za pov-

pre~nimi `ivljenjskimi razmerami na prostosti, se postavlja vpra{anje, koliko naj zaosta-

jajo in s ~im opravi~iti to zaostajanje. Tako zaprte osebe kot delavci v kazenskih zavodih

si zaslu`ijo bolj{e `ivljenjske in delovne razmere...”

Obstajajo {e druge raziskave s tega podro~ja, tako recimo raziskava o dru`benem

vzdu{ju v zavodih za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji iz leto{njega leta

(deloma isti avtor), vendar pa ni v tolik{ni meri neposredno povezana z bistvom pri~u-

jo~e naloge, da bi jo v njej upo{tevali.

2.2 Zakonska podlaga

Najprej je treba na tem mestu omeniti 21. ~len ustave, ki dolo~a, da je zagotovljeno

spo{tovanje ~lovekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh dru-

gih pravnih postopkih, tudi med odvzemom prostosti in izvr{evanjem kazni, prepoved-

no pa je vsakr{no nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli omejena, ter vsakr{no

izsiljevanje priznanj in izjav. Tudi nekatere druge ustavne dolo~be se posredno nana{a-

jo na zaprte osebe.

Temeljni mednarodni pravni akti o varstvu pravic zapornikov so: Ustanovna listina

Organizacije zdru`enih narodov, Helsin{ka listina, Splo{na deklaracija o ~lovekovih

pravicah, Evropska konvencija o varstvu ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in (ve-

lja od 28.6.1994), Mednarodni pakt o dr`avljanskih in politi~nih pravicah (velja od

12.2.1971), Fakultativni protokol k mednarodnemu paktu o dr`avljanskih in politi~nih

pravicah (velja od 19.6.1993), Konvencija proti mu~enju in drugim krutim, ne~love{kim

ali poni`evalnim kaznim ali ravnanju (velja od 29.5.1993), Evropska konvencija o pre-

pre~evanju mu~enja in ne~love{kega ali poni`ujo~ega ravnanja ali kaznovanja (velja od
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15.1.1994), Pravila za vedenje oseb, ki izvr{ujejo zakone (OZN, 17.12.1997), Minimalna

pravila o ravnanju z zaporniki (OZN, 1955) in Evropska zaporska pravila (Svet Evrope,

12.2.1987). Dolo~be teh aktov varujejo pravice zapornikov in nastanitvene ter druge

standarde za njihovo obravnavanje v kazenskih zavodih.1

Podro~je izvr{evanja kazenskih sankcij v Republiki Sloveniji ureja Zakon o izvr{eva-

nju kazenskih sankcij (Uradni list RS, {t. 22/2000 (ZIKS-1)), ki je za~el veljati dne

9.4.2000. Podzakonska predpisa pa sta Pravilnik o izvr{evanju kazni zapora (Uradni list

RS, {t. 102/2000) in Pravilnik o izvr{evanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v

prevzgojni dom (Uradni list RS, {t. 73/2000). Pomembne dolo~be, ki se nana{ajo pred-

vsem na izvr{evanje pripora, vsebuje tudi Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS,

{t. 63/94, 72/98 in 6/99 - (ZKP)). V nadaljevanju predstavljamo nekatere najzanimivej{e

dolo~be navedenih predpisov, pri ~emer pa moramo poudariti, da se tudi mnogo dru-

gih dolo~b nana{a na obravnavano problematiko, vendar pa bi podrobnej{e navajanje

preseglo namen te naloge.

V 4. ~lenu Zakona o izvr{evanju kazenskih sankcij je dolo~eno, da so med izvr{eva-

njem kazenskih sankcij obsojencu zagotovljene vse pravice dr`avljanov Republike

Slovenije, razen tistih, ki so mu izrecno odvzete ali omejene z zakonom. To temeljno

na~elo izvr{evanja kazenskih sankcij mora biti vodilo pri vseh dejavnostih zavodov za

prestajanje kazni zapora v razmerju do obsojencev na prestajanju zaporne kazni. Za-

kon prina{a dobrodo{lo novoto tudi s tem, da kot prvi doma~i predpis v 10. ~lenu

opredeli pojem mu~enja. Obsojenec, ki meni, da je bil izpostavljen mu~enju ali dru-

gim krutim oblikam ne~love{kega ali poni`ujo~ega ravnanja, lahko s predlogom zah-

teva sodno varstvo.

V tem zakonu pa so v 42., 43. in 44. ~lenu dolo~ene tudi zahteve glede prostorov in pre-

hrane obsojencev. Tako je v 42. ~lenu dolo~eno, da morajo prostori, v katerih prebivajo

obsojenci, ustrezati zdravstvenim, higienskim in tretmajskim zahtevam. V drugem od-

stavku tega ~lena je celo dolo~eno, da se obsojenca praviloma razporedi v samsko

sobo. Za skupne spalnice pa je dolo~eno, da imajo najve~ osem postelj. V tretjem od-

stavku tega ~lena je {e podana mo`nost, da se obsojencu skladno z mo`nostmi zavoda

ter na njegovo `eljo dodeli samsko sobo. V 43. ~lenu zakona je dolo~eno, da je treba ob-

sojencu omogo~iti, da prebiva vsak dan najmanj dve uri na prostem. V 44. ~lenu pa je

dolo~eno, da obsojenec dobiva hrano, ki zado{~a za ohranitev njegovega zdravja in po-

polne telesne sposobnosti. Glede obiskov pa je treba omeniti 73. in 74. ~len zakona.

Tako je v 73. ~lenu dolo~eno, da je treba obsojencu omogo~iti, da ga najmanj dvakrat te-
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densko lahko obi{~ejo o`ji dru`inski ~lani, rejnik in skrbnik. Z dovoljenjem upravnika

zavoda ga smejo obiskati tudi druge osebe. Obiska ni mogo~e omejiti na manj kot eno

uro. Dolo~eno je {e, da je treba obsojencu omogo~iti, da ga na njegovo zahtevo obi{~e

poobla{~enec, ki ga zastopa v njegovih zadevah, oziroma svetovalec, ~e mu je bil do-

lo~en. ^e je obsojenec tuj dr`avljan, oseba brez dr`avljanstva ali begunec, ima konzu-

larni predstavnik njegove dr`ave ali dr`ave, ki varuje njegove koristi, oziroma predstav-

nik uradne organizacije, ki varuje koristi beguncev, pravico, da ga obiskuje. Ta pravica

se sme odre~i konzularnemu predstavniku samo, ~e se taka pravica odreka slovenskim

konzularnim predstavnikom v dr`avi, ki ji pripada obsojenec. V 74. ~lenu pa je dolo~e-

no, da se obiski obsojenca praviloma opravijo v posebnih, primerno opremljenih pro-

storih in so nadzorovani ali brez nadzorstva, o ~emer odlo~a upravnik. Obisk se lahko

prekine le v primeru, ~e obsojenec ali njegov obiskovalec motita druge ali ~e je ogro`e-

na varnost oseb ali zavoda. Zoper prekinitev obiska je dovoljena prito`ba, ki ne zadr`i

izvr{itve.

V Zakonu o kazenskem postopku so izvr{evanju pripora posve~eni ~leni 209 - 213d.

Med drugim je v teh ~lenih dolo~eno, da se med prestajanjem pripora ne smeta `aliti

osebnost in dostojanstvo pripornika. S pripornikom je treba ravnati humano ter varova-

ti njegovo telesno in du{evno zdravje. Zoper pripornika se smejo uporabiti samo tiste

omejitve, ki so potrebne, da se prepre~i beg ali dogovarjanje, ki bi lahko {kodovalo us-

pe{ni izvedbi postopka. V 212. ~lenu tega zakona je dolo~eno, da pripornik prestaja pri-

por v posebnih prostorih za pripor oziroma v lo~enem zaprtem delu zavoda za prestaja-

nje kazni zapora ali njegovega oddelka. V istem prostoru ne smejo biti zaprte osebe, ki

niso istega spola. Pripornik sme med prestajanjem pripora imeti pri sebi in uporabljati

stvari za osebno rabo, za vzdr`evanje higiene, sredstva za spremljanje javnih medijev,

tiskovine, strokovno in drugo literaturo, denar in druge predmete, ki glede na velikost

in koli~ino omogo~ajo funkcionalno bivanje v bivalnem prostoru in nemotijo sopripor-

nikov. Ostali predmeti se ob osebnem pregledu pripornika ali med prestajanjem pripo-

ra odvzamejo in shranijo. Pripornik ima pravico do osemurnega nepretrganega po~itka

v {tiriindvajsetih urah. Poleg tegamu je potrebno zagotoviti vsak dan najmanj dve uri gi-

banja na prostem. Pripornik se sme uporabiti za dela, ki so potrebna za vzdr`evanje

reda in ~isto~e v njegovem prostoru. V skladu z mo`nostmi zavoda in pod pogojem, da

to ni {kodljivo za kazenski postopek, je treba priporniku omogo~iti delo, ki ustreza nje-

govim du{evnim in telesnim sposobnostim. O tem odlo~i preiskovalni sodnik oziroma

predsednik senata v sporazumu z upravo zavoda. Pripornik ima tudi pravico do pla~ila

za opravljeno delo.

Z dovoljenjem preiskovalnega sodnika, ki opravlja preiskavo, in pod njegovim nad-

zorstvom ali pod nadzorstvom nekoga, ki ga on dolo~i, lahko obiskujejo pripornika v
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mejah hi{nega reda zavoda bli`nji sorodniki, na njegovo zahtevo pa tudi zdravnik in

drugi. Posamezni obiski se smejo prepovedati, ~e bi zaradi tega lahko nastala {koda za

postopek. Diplomatski in konzularni predstavniki tuje dr`ave imajo pravico, da z ved-

nostjo preiskovalnega sodnika, ki opravlja preiskavo, obiskujejo in brez nadzora govo-

rijo s pripornikom, ki je dr`avljan njihove dr`ave. Varuh ~lovekovih pravic oziroma nje-

gov namestnik lahko pripornika obiskuje in si z njim dopisuje brez predhodnega ob-

ve{~anja in nadzorstva preiskovalnega sodnika ali nadzorstva nekoga, ki ga ta dolo~i.

Pisanj, ki jih pripornik po{ilja Uradu varuha ~lovekovih pravic, ni dopustno pregledo-

vati. Pripornik se lahko disciplinsko kaznuje za disciplinski prestopek. Disciplinsko ka-

zen sme izre~i preiskovalni sodnik oziroma predsednik senata. Za disciplinske prestop-

ke se lahko izre~ejo disciplinske kazni prepovedi ali omejevanja obiskov in dopisova-

nja. Omejitev ali prepoved obiskov ne velja za obiske zagovornika, zdravnika, varuha

~lovekovih pravic ter za diplomatske in konzularne predstavnike dr`ave, katere dr`av-

ljan je pripornik.

V 213.d ~lenu je dolo~eno, da nadzorstvo nad ravnanjem s priporniki izvr{uje predsed-

nik okro`nega sodi{~a. Predsednik sodi{~a ali sodnik, ki ga on dolo~i, mora vsaj enkrat

na teden obiskati pripornike in jih, ~e misli, da je to potrebno, tudi brez navzo~nosti

paznikov vpra{ati, kako se z njimi ravna. Dol`an je ukreniti, kar je potrebno, da se od-

pravijo nepravilnosti, ki jih je zapazil pri obisku zavoda. Dolo~eni sodnik ne sme biti

preiskovalni sodnik. Predsednik sodi{~a in preiskovalni sodnik smeta ob vsakem ~asu

obiskati pripornika, z njim govoriti in sprejemati prito`be.

V Pravilniku o izvr{evanju kazni zapora (~leni 26 - 31) je med drugim dolo~eno, da ob-

sojenci bivajo v dnevnih prostorih, spijo pa v enoposteljnih ali ve~posteljnih spalnicah.

Spalnice morajo biti svetle, suhe, zra~ne in dovolj velike. Na vsakega obsojenca v eno-

posteljni sobi mora biti najmanj 9m2 , v ve~posteljni sobi pa najmanj 7 m2 povr{ine. V

bivalnih prostorih so omare, v katerih imajo obsojenci stvari, ki jih smejo imeti med pre-

stajanjem kazni zapora pri sebi. V sestavi bivalnih in dnevnih prostorov so praviloma sa-

nitarije (strani{~a na izplakovanje in pitna voda), ki so obsojencem vsak ~as dostopne.

Vsak obsojenec ima svojo posteljo, ki je opremljena s primernim vlo`kom, dvema rju-

hama ali prevleko, blazino in potrebnim {tevilom odej. Posteljnina se zamenja najmanj

vsakih {tirinajst dni. Bivalni prostori obsojencev morajo biti pospravljeni in prezra~eni.

Omare obsojencev morajo biti ~iste in pospravljene. Obsojenci morajo v okviru dol`no-

sti po 51. ~lenu zakona opravljati vsa dela v zavodu, ki so potrebna za vzdr`evanje reda

in snage v bivalnih prostorih, delovnih in drugih prostorih, na dvori{~ih in v okolici

zavoda.

Glede prehrane obsojencev (~leni 32 - 36) je v tem pravilniku dolo~eno, da morajo ob-

sojenci morajo dnevno dobivati tri obroke hrane: zajtrk, kosilo in ve~erjo. Obroki pre-
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hrane se pripravljajo na podlagi normativov in jedilnikov, ki so verificirani pri pristojni

dr`avni instituciji in se enotno uporabljajo v vseh zavodih. Obsojencem, ki ne jedo do-

lo~ene hrane iz verskih in drugih razlogov (npr. vegetarijanci), se v skladu z mo`nostjo

zavoda zagotovi ustrezna prehrana. Obsojenci, ki delajo, dobijo na delovni dan dodatni

obrok hrane. Dodatni obrok je pripravljen v skladu s priporo~ili iz normativov za pre-

hrano glede na telesno obremenjenost pri posameznih vrstah dela. Obsojencem ne pri-

pada dodatni obrok hrane v ~asu, ko zaradi letnega dopusta ali bolezni ne delajo. Jedil-

nik se objavi za najmanj teden dni vnaprej. Pred delitvijo vsakega obroka hrane poskusi

jed upravnik zavoda ali delavec, ki ga on dolo~i. ^e ugotovi pomanjkljivosti, ukrene vse

potrebno, da se le-te odpravijo. Zavod mora obsojencem nuditi dietno hrano, ki jo

predpi{e zdravnik. Zdravnik ugotavlja in nadzira, ali je hrana pripravljena v skladu z

njegovimi navodili; o ugotovitvah poro~a upravniku zavoda.

Glede obiskov (~leni 70 - 74) je v tem pravilniku dolo~eno, da obsojence lahko obisku-

jejo tudi osebe, ki niso njihovi o`ji dru`inski ~lani, ~e je to v skladu z njihovim progra-

mom individualnega tretmaja. O takih obiskih odlo~i upravnik zavoda na pro{njo obso-

jenca ali predlog strokovne skupine. Nadzorovani obiski se izvajajo v posebnem pro-

storu, ki je pregrajen s stekleno pregrado, ki onemogo~a izmenjavo predmetov in stvari

med obsojencem in obiskovalcem, ali v posebnem prostoru brez pregrade. Obiski ob-

sojencev, ki niso neposredno nadzorovani s prisotnostjo paznika ali drugega delavca

zavoda, so lahko v prostorih za nadzorovane obiske brez pregradne stene ali v drugih

ustrezno opremljenih prostorih, v katerih je lahko obsojenec z obiskovalcem sam do

dolo~enega ~asa. Nadzorovani obisk lahko traja najve~ dve uri, nenadzorovani pa naj-

ve~ tri ure. Obiski brez nadzorstva v zavodu, ki se obsojencem dajejo kot ugodnost po

77. ~lenu zakona, smejo trajati najve~ 24 ur. Obisk brez nadzorstva v zavodu, ki traja do

24 ur, se lahko izvaja tako, da smejo ostati o`ji dru`inski ~lani pri obsojencu tudi ~ez

no~, ~e ima zavod za take obiske posebne objekte ali sobe, ki so lo~ene od drugih za-

vodskih prostorov. Obisk obsojen~evega poobla{~enca sme trajati najve~ tri ure. Obisk

konzularnega predstavnika dr`ave, katere dr`avljan je obsojenec, ali dr`ave, ki varuje

njegove koristi oziroma predstavnikov uradne organizacije, ki varuje koristi beguncev,

lahko traja tudi ve~ kot tri ure, zlasti ~e je sede` teh predstavnikov oddaljen od zavoda,

kjer obsojenec prestaja kazen, ali ~e ga le poredko obi{~ejo. O prekinitvi obiska izda

delavec zavoda, ki je obisk prekinil, obsojencu pisno odlo~bo in mu jo nemudoma

vro~i.

V pravilniku o izvr{evanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom je

med drugim (v ~lenih 17 - 20) dolo~eno, da morajo biti bivalni prostori doma, v kate-

rih bivajo mladoletniki, opremljeni tako, da omogo~ajo izvajanje programa in hi{nega

reda doma. Bivalni prostori za mladoletnice so lo~eni od bivalnih prostorov za mlado-
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letnike. Mladoletniki dobijo dnevno najmanj tri obroke hrane, ki se pripravljajo sklad-

no s prehranskimi normativi, potrjenimi s strani In{tituta za varovanje zdravja Repub-

like Slovenije. Prehrana mladoletnikov se pripravlja pod nadzorstvom zdravstvene

slu`be doma. Mladoletniki lahko nosijo svojo obleko, perilo in obutev. Mladoletnike,

ki nimajo svoje primerne obleke, perila in obutve, oskrbi s tem dom. Obleka, perilo in

obutev se ozna~i in se med mladoletniki ne zamenjuje. Dom je dol`an za mladoletni-

ke organizirati koristno in smotrno izrabo prostega ~asa. Mladoletnikom je treba v

skladu s hi{nim redom omogo~iti aktivno sodelovanje pri {portnih in drugih oblikah

rekreacije na prostem.

III. VSEBINSKI DEL

3.1 Iz poro~ila Uprave za izvr{evanje kazenskih sankcij

Letno poro~ilo Uprave RS za izvr{evanje kazenskih sankcij za leto 2000 je predstavljalo

najpomembnej{i vir pri izdelavi naloge. Predstavlja prikaz stanja na podro~ju izvr{eva-

nja kazenskih sankcij v Republiki Sloveniji. Dolo~ene dele poro~ila predstavljamo v na-

daljevanju, k sami nalogi pa smo fotokopijo poro~ila tudi prilo`ili.

Med aktualnimi problemi in konkretnimi te`avami pri izvr{evanju kazenskih sankcij

izstopa nara{~anje {tevila zaprtih oseb in vse ve~ja prenapolnjenost zaporov. [tevilo za-

prtih oseb nenehno nara{~a in se je od leta 1996 celo podvojilo. To gre pripisati pred-

vsem zaostritvi kaznovalne politike in politike odrejanja pripora v zadnjih letih. Kljub

temu pa na{a dr`ava {e vedno spada med dr`ave z najmanj zaprtimi osebami.

Zapor mora biti varen za delavce, zapornike in dru`bo, za uresni~evanje te zahteve

pa morajo biti zagotovljene ustrezne prostorske, kadrovske in materialne mo`nosti.

Vendar pa finan~na sredstva, kot izhaja iz poro~ila Uprave za izvr{evanje kazenskih

sankcij, ne zadostujejo niti za teko~e poslovanje, kaj {ele za potrebne obnove starih

zgradb in izbolj{anje pogojev za delo in `ivljenje.

V primeru nadaljnjega pove~evanja {tevila zaprtih oseb bo morala dr`ava, kot izhaja

iz zgoraj navedenega poro~ila, nameniti v ta namen znatno ve~ sredstev, kot jih name-

nja sedaj, pri ~emer bo treba pove~ati prostorske zmogljivosti in {tevilo zaposlenih. Iz

istega poro~ila pa tudi izhaja ugotovitev, da bi bilo veliko ceneje spremeniti kaznovalno

politiko in politiko odrejanja pripora ter v zakonodajo uvesti {e ve~ alternativnih

mo`nosti odvzema svobode, obstoje~emo`nosti pa bi bilo nujno treba bolje uporabljati

v praksi.
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Uprava za izvr{evanje kazenskih sankcij je v letu 2000 poskrbela za izvedbo ve~ih inve-

sticijskih in vzdr`evalnih del ter za nakup opreme, kar je prispevalo k izbolj{anju delov-

nih in bivalnih razmer zaprtih oseb in zaposlenih. Med aktivnostmi velja omeniti tudi

za~etek gradnje novega zavoda v Kopru, pri ~emer je treba povedati, da gre {ele za dru-

go tovrstno gradnjo po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Zgrajen pa je bil nov odprti od-

delek v Slovenski vasi na Dobu, kar je skupaj z nekaterimi manj{imi prostorskimi preu-

reditvami v drugih zavodih prineslo pove~anje zmogljivosti zavodov za 16 mest, torej je

zna{ala ob koncu leta skupna zmogljivost zavodov 1072 mest.

Povpre~no {tevilo zaprtih oseb v letu 2000 je bilo 1130,53 in se je v primerjavi z letom

1999 pove~alo za 19,2 %. Po posameznih kategorijah zaprtih oseb so v letu 2000 zavodi

obravnavali 1.629 obsojenk in obsojencev, 3.733 upravno kaznovanih, 1300 priprtih in

41 mladoletnih oseb.

V zavodih obstajajo trije re`imi oziroma oddelki prestajanja kazni: odprti, polodprti in

zaprti. V nekaterih zavodih so prostori, v katerih se izvr{uje poostren re`im, posebej

opredeljeni, zavod Dob pa ima za ta namen urejen poseben oddelek.

V zvezi z izobra`evanjem obsojencev je treba navesti primer zavoda Dob, kjer je sicer

dobro poskrbljeno za samo izobra`evanje, motiviranje za izobra`evanje in za tozadevni

pretok informacij, vendar pa prostorske razmere za u~enje oziroma za individualno

u~enje {e niso primerne in bo treba tem dejavnostim nameniti in opremiti prostor, ki bo

po predpisanem urniku zagotavljal mo`nost nemotenega {tudija, {e posebej za tiste ob-

sojence, ki {e niso bili name{~eni v prenovljeni del bivalnih enot.

V Prevzgojnem domu Rade~e se je v zvezi z izobra`evanjem mladih pojavila potreba

po uvedbi novih programov izobra`evanja, ki naj bi bili med drugim tudi bolj privla~ni

za mlade (stari stroji in delavnice za mlade niso izziv), potrebovali pa bi tudi ra~unal-

ni{ko u~ilnico, da bi se mladi lahko nau~ili vsaj osnov ra~unalni{tva.

V drugih zavodih je polo`aj na podro~ju izobra`evanja slab{i, kar gre deloma pripisati

tudi prostorskim razlogom.

Ponudba in kakovost prosto~asnih dejavnosti v zavodih sta odvisni predvsem od zna-

nja in pripravljenosti izvajalcev, ki so nosilci teh dejavnosti v posameznih zavodih. V

zvezi s tem velja poudariti, da se v zadnjeh letih opu{~a mnenje, da naj si obsojenci te

dejavnosti oblikujejo in vodijo sami, pa~ pa to postaja na~rtovana, vodena in ustvarjalna

dejavnost, ki ji v zavodih namenjajo vse ve~jo pozornost. Med interesnimi dejavnostmi

v zavodih je treba omeniti predvsem {portne dejavnosti, pa tudi likovne sekcije, posli-

kacvanje materialov, oblikovanje gline, izdelovanje vo{~ilnic, izdajanje zavodskih ~aso-

pisov, organizacija gostovanj, knji`ni~na dejavnost, kinopredstave in drugo.

Vsaka zaprta oseba, ki potrebuje oziroma i{~e psiholo{ko pomo~, jo, kot izhaja iz po-

ro~ila, tudi dobi.
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Zdravstveno varstvo zaprtih oseb je na primarni ravni potekalo v okviru dvanajstih

zavodskih ambulant, zaprte osebe pa so bile oskrbljene tudi v specialisti~nih ambulan-

tah in bolni{nicah. Poseben poudarek je bil dan tudi obravnavanju bolezni odvisnosti,

pri ~emer se je v zavodih izvajala metadonska terapija, izvajali so imunokemijske urin-

ske teste, potekalo je svetovanje in ozave{~anje o nevarnosti oku`be z virusi sodobnih

bolezni, izvajala pa so se tudi cepljenja proti hepatitisu B. Skladno z novim Zakonom o

izvr{evanju kazenskih sankcij in Pravilnikom o izvr{evanju kazni zapora so se v posa-

meznih zavodih ustanovili oddelki brez drog, kar je zelo pomembno zaradi la`jega

vzdr`evanja stanja abstinence. Oddelek brez drog je bil ustanovljen v zavodu Celje, po-

dobne enote pa so za~eli vzpostavljati tudi v zavodih Dob in Rade~e.

V zavodih za prestajanje kazni se izvaja individualno svetovanje in izobra`evanje zapr-

tih oseb, odvisnih od alkohola, individualno in skupinsko svetovanje, pa tudi samo sku-

pinska oblika obravnave. Med sistemskimi problemi v zvezi z obravnavanjem odvisnih

od alkohola je treba, poleg pove~ane obremenitve delavcev s tovrstnimi nalogami,

omeniti tudi prekinitve `e za~etih obravnav zaradi preme{~anja zaprtih oseb, ki so ga

zahtevale prostorske stiske.

V letu 2000 je osem zaprtih oseb zbolelo za TBC, in sicer {tirje na Dobu, dva v Ljubljani,

po eden pa v Kopru in Mariboru. Vsi bolniki so bili ustrezno hospitalizirani. Vzrok za

nastanek bolezni ni nikjer podrobneje pojasnjen, ne bi pa se moglo povsem izklju~iti

mo`nosti, da gre nastanek bolezni vsaj deloma pripisati razmeram v navedenih zavodih

za prestajanje kazni.

Kar se ti~e name{~anja nevarnih obsojencev v posebej varovane oddelke (prostore s

stro`jim re`imom), velja omeniti, da so v poro~ilu opisane te`ave zaradi pomanjkanja

ustreznih bivalnih prostorov ter z zagotavljanjem dnevnega gibanja in sprehodov na

sve`em zraku.

Kazen zapora sta prestajala tudi dva invalida - paraplegik in slep obsojenec. Glede na

to, da zapori niso prilagojeni bivanju in gibanju paraplegikov, je bilo temu invalidu pred

nastopom kazni pojasnjeno, v kak{nih razmerah bo `ivel. Slepi obsojenecf pa je po na-

vedbah iz poro~ila obvladoval svoj `ivljenjski prostor; bival je v samski sobi, izdeloval je

predmete iz gline, poslu{al je kasete z besedili in tako ohranjal stik s svetom.

Starostniki so bili zaradi {tevilnih zdravstvenih te`av name{~eni v zavodskem bol-

ni{kem oddelku.

@enskam, ki so bile poleg centralnega `enskega zapora na Igu zaprte {e v {estih zavo-

dih, zaradi splo{ne prostorske stiske in drugih objektivnih razlogov ve~inoma ni bilo

mogo~e zagotoviti od mo{ke populacije povsem lo~enih prostorov, v oddelkih pa so v

posameztnih sobah skupaj bivale vse kategorije zaprtih `ensk. Ni jim bilomogo~e zago-

tavljati obravnave v skupinah, dela, aktivnega pre`ivljanja prostega ~asa in v~asih tudi
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sprehoda na zraku. V `enskem zaporu na Igu je lani ena od obsojenk rodila otroka. Za-

vod ima lo~en objekt za matere z otroki, katerega pa v tem primeru ni uporabil. Zaradi

racionalizacije je bil v ta namen preurejen bolni{ki del znotraj zavoda, ki je bil fizi~no

lo~en od drugih obsojenk. Rojstvo otroka je ugodno vplivalo na celotno populacijo za-

prtih oseb, bivanje obsojenke z otrokom znotraj zapora pa `ivljenja v zavodu ni motilo.

V vseh zavodih so se obsojencem in mladoletnikom po uveljavitvi novega zakona

za~ele izrekati disciplinske kazni za huj{e disciplinske prestopke. V zvezi s tem ja zani-

miva ugotovitev iz poro~ila, da izre~ene disciplinske kazni povsod, razen v zavodu

Dob, dosegajo svoj namen. V zavodu Dob pa naj bi obsojenci celo namerno izvr{evali

disciplinske prestopke, da bi pri{li do samske sobe. Navedeno pa gotovo ka`e na potre-

bo po tem, da bi obsojenci bivali v lo~enih prostorih, {e zlasti v no~nem ~asu. Samo po

sebi pa v tem ni ni~ nenavadnega, saj k temu spodbujajo tudi Evropska zaporska pravila

in novi Zakon o izvr{evanju kazenskih sankcij, ki v 42. ~lenu celo dolo~a, da se obsojen-

ca praviloma razporedi v samsko sobo. Na Dobu pa je ve~ina obsojencev nastanjena v

skupinskih sobah, obstoje~e bivalne zmogljivosti so prezasedene. Tu je tudi iskati vzro-

ke za stisko, ki verjetno posamezne obsojence v resnici privede do disciplinskih kr{itev

s povsem jasnim ciljem.

Po navedbah v poro~ilu je zaprtim osebam, ki to `elijo, zagotovljeno izvajanje verskih

pravic. Zavodi v okviru prostorskih mo`nosti vsem predstavnikom verskih skupnosti

vedno omogo~ajo izvajanje verskih obredov za zaprte osebe. Zavodi v okviru finan~nih

mo`nosti skrbijo tudi za nakup verske literature.

Novi zakon je prinesel novost, da se obsojencem zagotovi pravico do prito`be zaradi

varstva pravic in drugih nepravilnosti; prito`ba se vlo`i neposredno pri direktorju upra-

ve. Tako je bilo lano direktorju uprave, posredno ali neposredno, poslanih 52 prito`b.

Varuh ~lovekovih pravic je lani poslal upravi 44 zahtev za poro~ilo o pobudi za za~e-

tek postopka za varstvo ~lovekovih pravic zaprtih oseb, kar je za 41,9 % ve~ kot leto prej

(31). Tri informacije o skupinskih prito`bah obsojencev in pripornikov pa je uprava v

sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje poslala tudi Komisiji Dr`avnega zbora Re-

publike Slovenije za peticije.

Skupno {tevilo prito`b in pobud zaprtih oseb se je v primerjavi z letom prej sicer po-

ve~alo za 5 %, vendar pa je bilo realno prito`b manj, saj se je {e bolj pove~alo tudi {tevi-

lo zaprtih oseb v tem letu.

Prito`niki so se med drugim (~eprav ne najpogosteje) prito`evali tudi zaradi slabih pro-

storskih razmer in prezasedenosti bivalnih prostorov (10), omejevanja posedovanja

predmetov oziroma odvzema nedovoljenih predmetov ter neizvajanja toba~nega zako-

na (9). Nekaj zaprtih oseb pa je vlo`ilo prito`be zaradi omejevanja obiskov, onemo-

go~anja bivanja na prostem, omejevanja uporabe telefona, pregleda bivalnega prostora
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s strani paznika, domnevnega mu~enja, zaradi osebne preiskave, uporabe prisilnih

sredstev in zaradi drugih razlogov.

Zoper zaprte osebe so bila lani, po navedbah v poro~ilu, v 81 primerih uporabljena pri-

silna sredstva; v {tirih primerih je bila njihova uporaba ocenjena kot nepotrebna, neu-

pravi~ena uporaba prisilnih sredstev pa ni bila ugotovljena. V letu 2000 je bilo za 20 ve~

primerov uporabe prisilnih sredstev kot leto poprej, kar gre pripisati tako ve~jemu {te-

vilu zaprtih oseb kot tudi problematiki, ki jo ve~ja zasedenost prina{a.

Ena od rednih dejavnosti pazni{ke slu`be je redna kontrola bivalnih prostorov, ki ob-

sega tako redne obhode in dnevno kontrolo kakor tudi izvedbo popolnih preiskav pro-

storov, v katerih bivajo in delajo zaprte osebe. Namen je v tem, da se odkrijejo in odvza-

mejo predmeti ali prepovedane substance, pretihotapljene v zavod ali v njem izdelane,

ki pomenijo varnostno obremenitev. [e posebno v zavodu Dob je bilo na ta na~in od-

kritih veliko prepovedanih predmetov in substanc.

Vsi zavodi izvajajo tudi preiskuse alkoholiziranosti zaprtih oseb, za kar imajo na voljo

elektronske alkoteste.

Posamezne zaprte osebe se v nujnih primerih, dolo~enih v 236. ~lenu Zakona o izvr{e-

vanju kazenskih sankcij, izlo~i v posebni prostor, vendar najve~ za 12 ur. Gre predvsem

za prepre~evanje destruktivnega oziroma avtodestruktivnega vedenja in prepre~evanje

pobega. Priporniki, ki so bili na tak na~in izlo~eni, so bili izlo~eni povpre~no za tri ure

in pol, obsojenci in mladoletniki pa povpre~no za sedem ur. Relativno ve~ je bilo izlo~i-

tev mladoletnikov, predvsem zaradi prepre~evanja destruktivnega vedenja.

Obsojencem je bila skladno z novim zakonom zagotovljena pravica do dela v okviru

gospodarskih enot zavodov, pri hi{nih delih in zunaj zavoda. Od celotnega {tevila oseb

na prestajanju kazni in v priporu je bilo delo zagotovljeno 27 %, kar je za pribli`no 3 %

ve~ kot leto poprej. Tudi {tevilo pripornikov in oseb, kaznovanih v postopkih o pre-

kr{ku, ki jim je bilo omogo~eno delo, se je lani pove~alo. Vseeno pa je bilo veliko zapr-

tih oseb, katerim dela ni bilo mo~ zagotoviti, prete`no pa gre za osebe z nekajdnevnim

zaporom. Zaprte osebe so za svoje delo dobile tudi pla~ilo, ki se je obra~unavalo na

podlagi meril za delo obsojencev in za nagrade mladoletnikov v prevzgojnem domu.

Po novem zakonu se je osnova za izra~un pla~ila za delo pove~ala za dobrih 17 %.

Glede varstva pri delu je treba omeniti, da so zavodi po uveljavitvi novega zakona

za~eli obsojence pred razporeditvijo na delo po{iljati na zdravni{ke preglede k zdrav-

nikom specialistom medicine dela zunaj zavoda, {e zlasti v primerih, ko je bilo ob

zdravni{kem pregledu zavodskega zdravnika ugotovljeno, da je tak pregled ugotav-

ljanja sposobnosti za konkretno delo potreben. Pred razporeditvijo na delo pa obso-

jenci opravijo v zavodu program izobra`evanja o varstvu pri delu in po`arni varnosti.

V zavodih Celje, Maribor, Ljubljana, oddelku Nova Gorica in v Prevzgojnem domu Ra-
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de~e je bil v letu 2000 opravljen pregled delovnih strojev, napeljav in delovnih prosto-

rov. Pri tem so bile ugotovljene nekatere nepravilnosti, ki pa so bile v kraj{em roku

odpravljene.

Tudi mladoletniki v Prevzgojnem domu Rade~e so opravljali hi{na dela in dela v gospo-

darski enoti. Za svoje delo so dobivali nagrado. Sicer pa se je {est mladoletnikov poklic-

no izobra`evalo. Pri delu se je po{kodovalo enajst mladoletnikov, kar je za 75,6 % manj

kot v preteklem letu. Dvema mladoletnikoma je zavarovalnica izpla~ala dnevno

od{kodnino.

Do pokojninskega zavarovanja so upravi~eni samo obsojenci, obsojenke inmladolet-

niki, ki prestajajo mladoletni{ki zapor, ~e so dr`avljani Republike Slovenije, ~e med pre-

stajanjem kazni zapora delajo poln delovni ~as ter ~e pri delu dosegajo vsaj povpre~ni

delovni uspeh. Med tistimi, ki somed prestajanjem kazni zapora delali, je bilo pokojnin-

sko zavarovanih 55 % obsojencev.

3.2 Finan~no-materialne razmere v zavodih

Teko~e vzdr`evanje, ki gotovo tudi prispeva k izbolj{anju `ivljenjskih razmer zaprtih

oseb, so izvajali zavodi sami v okviru ustrezne prora~unske postavke (materialni

stro{ki), ki jim je {e dovoljevala sicer{nje normalno delovanje. Veliko del so opravili v

lastni re`iji (pleskanje, popravila sanitarnih elementov, urejanje okolice), ve~ja in zah-

tevnej{a dela pa s pomo~jo zunanjih izvajalcev.

Pomemben je podatek, da je bilo v letu 2000 za investicijsko vzdr`evanje zgradb za-

porov porabljeno 103.260.600 SIT, kar je za 24,15 %manj kot v letu 1999. V zavodu Celje

so bile obnovljene sanitarije, izdelana pa je bila tudi projektna dokumentacija. V zavodu

Dob je bila opravljena rekonstrukcija odprtega oddelka Slovenska vas, pridobljena pa

je bila tudi projektna dokumentacija za ~istilno napravo. V zavodu Ig je bila obnovljena

plinska napeljava, prekrit pa je bil tudi del strehe. V oddelku Nova Gorica so bila izve-

dena samo manj{a popravila (sanacija dimnika). V odprtem oddelku Ig so bile obnov-

ljene sanitarije in kotlovnica. Sanitarije so bile obnovljene tudi v oddelku v Radovljici. V

zavodu Ljubljana je bilo lani opravljenih ve~je {tevilo teko~ih vzdr`evalnih del, dolo~e-

na stredstva pa so se porabila tudi za investicijsko dokumentacijo in soglasja. V zavodu

Maribor pa so bili obnovljeni kotel, sanitarije, pridobljena pa je bila tudi tehni~na doku-

mentacija in dolo~ena soglasja.

V letu 2000 se je nadaljevala gradnja zapora v Kopru, saj je bil sedanji objekt v dena-

cionalizacijskem postopku vrnjen Rimskokatoli{ki cerkvi. Skupaj je bilo v lanskem letu

iz ustrezne prora~unske postavke za to investicijo namenjenih 435.747.750 SIT.
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Sicer pa je bil skupni imenovalec prora~unskega leta 2000 pomanjkanje sredstev na

vseh podro~jih porabe. Po oceni uprave, ki je razvidna iz poro~ila, so bile tako zaposle-

nim kot tudi zaprtim osebam, ne glede na te`ak finan~ni polo`aj, zagotovljene osnovne

bivanjske in delovne razmere.

Stro{ki oskrbnega dne so v letu 2000 zna{ali 10.896 SIT, kar je najmanj v zadnjih petih

letih, tako stanje pa gre pripisati pove~evanju {tevila zaprtih oseb v zavodih.

3.3 Prostorske razmere

Izra~un prostorskih zmogljivosti zavodov, narejen po minimalnih evropskih standar-

dih, ka`e, da je zmogljivost vseh zavodov 1056.2 Njihova povpre~na zasedenost je bila v

letu 2000 107,1 odstotna ( v letu 1999 je bila, na primer, povpre~na zasedenost 89,8 od-

stotna). Podatki ka`ejo, da se zasedenost pove~uje, kar je posledica pove~evanja {tevila

zaprtih oseb. Iz literature in prakse je znano, da je kriti~na meja zasedenosti 80 %, ob

upo{tevanju 20 % rezervne zmogljivosti. V ve~ini zavodov je meja 80 % prese`ena, na

sedmih lokacijah pa je prese`ena tudi meja 100 %, kar ka`e na resno prenapolnjenost

obstoje~ih prostorov.

Ve~ina zavodov se nahaja v starih zgradbah, ki so bile zgrajene v prej{njih stoletjih za

povsem druge namene; nekaj stavb je celo spomeni{ko za{~itenih. Po drugi svetovni

vojni je bil zgrajen samo en nov zavod na Dobu. Kljub spremembi namembnosti in

ve~kratnim adaptacijam bivalni prostori le delno ustrezajo sodobnim zahtevam za iz-

vr{evanje pripora in kazni zapora.

Po podatkih iz poro~ila se je v preteklih letih, kljub velikim nastanitvenim in sanitarno

- higienskim izbolj{avam na ve~ini lokacij, standard bivanja zni`al, kar je treba pripisati

stalnemu pove~evanju zaprtih oseb in prenapolnjenosti prostorov. Poleg tega je bilo za

investicijsko vzdr`evalna dela odobrenih bistveno premalo sredstev, tako da ni bilo

mogo~e opraviti niti najnujnej{ih del, kot so obnova kanalizacij, sanitarij, streh, ureditev

~istilnih naprav, preureditev skupinskih sob v enoposteljne in dvoposteljne sobe, ipd.

V nekaterih zavodih sobe {e sedaj nimajo zaprtih sanitarij in ustreznega prezra~evanja,

oziroma so sanitarije od drugega dela sobe lo~ene le z zaveso.

Vsi zavodi (razen odprtih oddelkov) se lahko, po oceni iz poro~ila, ocenijo kot neu-

strezni za bivanje, ~e se pri tem vzame kot kriterij velikost sob. Niti en zavod nima sam-

skih sob ter nemore zagotavljati nastanitvenih razmer, dolo~enih v 42. ~lenu novega za-

kona. [e posebej neustrezne so skupinske sobe v najve~jem zavodu na Dobu, v katerih
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biva tudi po 14 obsojencev. Taka nastanitev je v nasprotju z veljavno zakonodajo in

mednarodnimi konvencijami, povzro~a pa tudi {tevilne konkretne te`ave. Obsojenci,

ki so pove~ini obsojeni na dolgotrajne zaporne kazni, so pod nenehnim socialnim nad-

zorom in nimajo mo`nosti za intimnost oziroma umik. Na ta na~in je ve~ mo`nosti za

konflikte in razvoj razli~nih podtalnih dejavnosti (tudi povezanih z drogami in nasi-

ljem). V takih okoli{~inah se tudi te`je prepre~ujejo neza`elena dogajanja med

obsojenci.

V ve~ini zavodov so prostorske zmogljivosti premajhne (razen v Zavodu za prestaja-

nje kazni zapora Ig (`enski) in Prevzgojnem domu za mladoletnike Rade~e). Izrazito

premajhne so prostorske zmogljivosti v oddelkih pripora, kjer je 231 mest, glede na {te-

vilo pripornikov pa bi jih bilo potrebno vsaj {e 120.

V ve~ini zavodov tudi ni zadostnih dodatnih skupnih prostorov za delo, izobra`eva-

nje, rekreacijo in druge prosto~asne dejavnosti.

V zavodih je zaradi pomanjkanja prostorov te`ko slediti predpisom, ki dolo~ajo, da

morajo biti posamezne kategorije zaprtih osebmed seboj lo~ene (priporniki, obsojenci,

upravno kaznovani, `enske, mladoletniki). Priporniki in upravno kaznovani bivajo po

navedbah v poro~ilu praviloma v slab{ih razmerah kot obsojenci. Prostorska problema-

tika je tudi velika ovira pri uresni~evanju pravic zaprtih oseb z vidika zagotavljanja dela,

zlasti pripornikom in upravno kaznovanim, je pa tudi ovira za omogo~anje telesne ak-

tivnosti in rekreacije. Vsekakor je treba omeniti {e zastarelo in dotrajano oziroma po-

manjkljivo opremo v bivalnih in drugih prostorih za zaprte osebe.

V letu 2000 pa je uprava v sodelovanju z zavodi veliko energije vlo`ila v izbolj{evanje

bivalnih razmer zaprtih oseb. Izvedenih je bilo veliko del na objektih, pridobljene je

bilo veliko projektne, lokacijske in druge dokumentacije.

Izgradnja novega zavoda v Kopru, ki bo prinesla bistveno bolj{e prostorske in druge

razmere zaprtim osebam in tudi zaposlenim, bo predvidoma kon~ana v letu 2002, naj-

kasneje pa v letu 2003.

3.4 Obiski

Zaprte osebe imajo pravico do obiskov dru`inskih ~lanov, pa tudi drugih oseb, ~e to do-

voli sodi{~e za pripornike oziroma upravnik za obsojence, gojence prevzgojnega doma

in upravno kaznovane. Zavodi se odlo~ajo glede na oceno rizi~nosti za razli~ne oblike

obiskov, ki se razlikujejo predvsem v stopnji preventivnih varnostnih ukrepov z name-

nom prepre~evanja bega in izmenjave prepovedanih predmetov ali substanc.

Najbolj stroga oblika obiska je obisk v prostorih, v katerih sta zaprta oseba in obisko-

valec lo~ena s steklom. To je novost, paznikom pa se na ta na~in olaj{a nadzor, saj je
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mo`nosti za tihotapljenje prepovedanih predmetov ali substanc na ta na~in bistveno

manj. Najve~krat se taka oblika obiska izvaja pri pripornikih, redkeje pa pri obsojencih.

Milej{i ukrep je ta, da zaprta oseba in obiskovalec sedita za mizo brez lo~itvene pregra-

de, a pod nadzorom paznika. Obstaja tudi obisk brez nadzora, v zavodih, ki imajo us-

trezne mo`nosti, pa tudi obisk zunaj zavodovega obzidja.

3.5 Hi{ni redi nekaterih zavodov

Hi{ni redi posameznih zavodov konkretizirajo dolo~be zakona, z njimi pa se podrobne-

je ureja `ivljenje zaprtih oseb med bivanjem v zavodu. Pridobili smo hi{ne rede Zavoda

za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor

in Prevzgojnega doma za mladoletnike Rade~e. Glede na to, da se prete`ni del posa-

meznih hi{nih redov nana{a na `ivljenske pogoje zaprtih oseb (deloma tudi na obiske)

in da bi te`ko izdvojili pomembnej{e dolo~be, prilagamo k nalogi vse tri navedene

hi{ne rede. ^e se bo pokazala potreba, pa lahko pridobimo tudi hi{ne rede vseh preo-

stalih zavodov. Sicer pa obstajajo med vsemi hi{nimi redi dolo~ene podobnosti, vsak

zavod pa tudi svojo specifiko, ki se odra`a v hi{nem redu.

3.6 Iz poro~ila Varuha ~lovekovih pravic za leto 2000

Varuh ~lovekovih pravic je v svojem poro~ilu za leto 2000 med drugim navedel, da po-

staja na podro~ju izvr{evanja pripora in kazni zapora prezasedenost zavodov `e skoraj

neobvladljiv problem. Zaradi prezasedenosti je v marsikaterem zavodu re`im izvr{eva-

nja pripora in prestajanja zaporne kazni stro`ji. Re{itev problema prezasedenosti seve-

da ni mo~ re{evati le z gradnjo novih zaporov. Predvsem je treba dati ve~jo veljavo te-

meljnemu na~elu, da je odvzem prostosti skrajno sredstvo, ki naj bo dolo~eno in upo-

rabljeno le, ~e bi bil zaradi te`e kaznivega dejanja druga~en ukrep o~itno neprimeren.

3.7 Mnenje Vlade Republike Slovenije o poro~ilu Varuha
~lovekovih pravic

Vlada Republike Slovenije je v svojem mnenju o poro~ilih Varuha ~lovekovih pravic za

pretekli dve leti med drugim ugotovila, da njegove navedbe glede prezasedenosti ve~i-

ne zavodov za prestajanje kazni zapora dr`ijo. Prostorska stiska je vse ve~ja, zaprtih

oseb je pribli`no za 10 % ve~ kot je na razpolago prostorskih zmogljivosti glede na pred-

pisane standarde. Zaradi pove~anega {tevila zaprtih oseb se je standard bivanja v zad-

njih letih realno zmanj{al, kar {e posebej velja za oddelke pripora. Poleg tega v ve~ini
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zavodov ni na razpolago zadostnih dodatnih skupnih prostorov za delo, izobra`evanje,

rekreacijo in druge prosto~asne dejavnosti. Glede na z novo zakonodajo predpisane

normative za namestitev zaprtih oseb pa vlada ugotavlja, da jih {e dolgo ne bo mogo~e

uresni~iti. Razlog je v tem, da zavodi razpolagajo prete`no le s skupinskimi sobami, ka-

tere bo mo~ preurediti v samske sobe le v dalj{em ~asovnem obdobju in pod pogojem,

da bodo za ta namen zagotovljena dodatna sredstva.

3.8 Primer obravnavanja kolektivne vloge pripornikov na seji
Komisije Dr`avnega zbora RS za peticije

Navedena komisija je na svoji 2. seji, ki je bila dne 13.6.2001, obravnavala informacijo o

kolektivni vlogi pripornikov Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor. Predsednik

komisije je v zvezi z obravnavo informacije opozoril na zahteve in pripombe priporni-

kov glede neustreznih prostorov, prehrane, zdravstvene nege, ravnanja paznikov in ko-

rupcije sodnikov.

Komisija za peticije je med drugim ugotovila, da je peticija pripornikov Zavoda za

prestajanje kazni zapora Maribor upravi~ena. Iz informacije o kolektivni peticiji pripor-

nikov v tem zavodu izhaja, da prostori za pripornike niso ustrezni zaradi preobremenje-

nosti, slabega zra~enja in premajhne osvetljenosti, kar v znatni meri vpliva na po~utje

pripornikov in predstavlja nevarnost poslab{anja njihovega zdravja.

Zato je Komisija za peticije predlagala, da Ministrstvo za pravosodje pri izvr{evanju

kazenskih sankcij upo{teva mednarodne standarde, ter da isto ministrstvo, glede na ob-

stoje~e razmere, ~im prej pripravi predloge mo`nih re{itev za zmanj{anje prezasedeno-

sti priporov in o tem seznani Komisijo za peticije. Vlada pa naj ~imprej pripravi spre-

membo in dopolnitev zakonodaje s kazenskega podro~ja, upo{teva nujnost izbolj{anja

pogojev bivanja pripornikov in zapornikov ter s tem pripomore k hitrej{i odpravi sod-

nih zaostankov in kon~anju sodnih postopkov v pripornih zadevah. Komisija za peticije

je s sprejetimi ugotovitvami in predlogi seznanila Odbor Dr`avnega zbora Republike

Slovenije za notranjo politiko kot mati~no delovno telo.

IV. ZAKLJU^EK

Iz naloge (predvsem iz letnih poro~il Uprave RS za izvr{evanje kazenskih sankcij in Va-

ruha ~lovekovih pravic) izhaja, da v na{i dr`avi, kljub dolo~enim vlo`enim naporom,

stanje na podro~ju izvr{evanja kazenskih sankcij ni najbolj{e. Nova zakonodaja je us-

klajena z mednarodno priznanimi standardi, vendar pa obstaja kar nekaj razlogov za to,
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da se predpisana ureditev ne izvaja v praksi. Predvsem je tu pomemben dejavnik vsako-

letno pove~evanje {tevila zaprtih oseb, pa tudi omejena finan~na sredstva.

Med predlogi za izbolj{anje stanja bi veljalo podpreti preureditev obstoje~ih zavodov

v smislu pove~anja {tevila sob za manj oseb, po mo`nosti za eno samo osebo. Sama

gradnja novih zaporov je vpra{ljiva re{itev. Od drugih ukrepov pa bi se moralo tudi raz-

misliti o bolj{em izkori{~anju mo`nosti za druge oblike odvzema prostosti oziroma za

zagotovitev navzo~nosti obdol`encev.
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LASTNI[TVO MEDIJEV V ZAHODNOEVROPSKIH

IN TRANZICIJSKIH DR@AVAH*

I. UVOD

Mno`i~ni mediji so v zakonodaji EU omenjeni v povezavi s svobodnim gibanjem blaga,

storitev, oseb in ustanavljanjem podjetij. Obstaja splo{en konsenz glede bistvenih

na~el, kot sta pluralizem in svoboden ter enakopraven dostop do virov informacij. Me-

diji pa niso samo vir {tevilnih informacij, ampak so tudi eden od osnovnih na~inov izo-

bra`evanja in pre`ivljanja prostega ~asa. So torej ve~ kot samo ekonomski, informacij-

ski ali kulturni proizvod.

V Raziskovalnem sektorju smo pripravili primerjalni pregled o lastninskih odnosih v

medijih v zahodnoevropskih in tranzicijskih dr`avah. Naro~nika je zanimal predvsem

na~in omejevanja lastni{tva v (elektronskih) medijih, omejevanje dele`ev (povezanih

oseb, omejevanja znotraj razli~nih medijev – tiska in elektronskih medijev) oziroma

pregled dr`av, kjer omejitev ni (ter kateri so drugi obstoje~i na~ini prepre~evanja kon-

centracije medijev).

Naloga je sestavljena tako, da so najprej na kratko prikazani mo`ni ukrepi omejevanja

koncentracije mno`i~nih medijev. Nato je povzeta ureditev podro~ja na nivoju zakono-

daje EU. Najve~ji del naloge pa je namenjen prikazu ureditve podro~ja lastni{tva

mno`i~nih medijev na ravni nacionalnih dr`av, ki so po veljavni ureditvi za to podro~je

skoraj v celoti pristojne.

II. PLURALNOST MNO@I^NIH MEDIJEV IN NJIHOVO
LASTNI[TVO

Za medije je zna~ilen proces njihove koncentracije, ki je ekonomski pojav, nasproten

`elenemu pluralizmu.
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Na medijski pluralizem ali medijsko pestrost lahko gledamo iz treh perspektiv:1

• pestrost kot refleksija razli~nih socialnih, ekonomskih in kulturnih stvarnosti, v kate-

rih mediji delujejo,

• pestrost kot dostop: mediji zagotavljajo forume, kjer se sre~ujejo razli~na mnenja in

stali{~a. Tak{ni forumi vklju~ujejo tako razli~ne skupine, kot tudi interese. Vklju~ujejo

pa tudi socialne in kulturne manj{ine, ki se predstavljajo {iroki dru`bi in na ta na~in

ohranjajo pri `ivljenju svojo identiteto,

• pestrost kot ve~ mo`nosti za publiko; mo`nosti, ki odgovarjajo predvsem njihovim

potrebam in interesom.

Za merjenje pestrosti medijske preskrbe se lahko uporablja naslednje elemente2:

• obstoj pluralnosti avtonomnih in neodvisnih medijev,

• pestrost medijskih tipov in vsebine, ki je na voljo javnosti, ki ima za posledico {iroko

pestrost izbire,

• segmenti dru`be, ki so se sposobni obra~ati javnosti preko medijev,

• pestrost medijskih vsebin v povezavi z medijskimi funkcijami (informiranje, izobra`e-

vanje, zabava…) ter pokrivanje razli~nih podro~ij (to vodi k oblikovanju razli~nih te-

matik, mnenj in idej),

• zagotavljanje informacij javnosti.

Medijski pluralizem je lahko po svoji naravi notranji (zastopan z velikim spektrom

dru`benih, politi~nih in kulturnih vrednot) ali pa zunanji (zastopan z razli~nimi organi-

zacijami, ki vsaka na svoj na~in izra`a svoje mnenje, stali{~e ali idejo). Ve~je kot je {tevi-

lo razli~nih medijev, manj{a je stopnja njihove koncentracije.

Koncentracijo medijev se lahko prou~uje z razli~nih vidikov. Dva najbolj splo{na pristo-

pa pri tej analizi sta:

• koncentracija medijskega lastni{tva in

• koncentracija tr`nega dele`a (merjenega z vklju~evanjem razli~nih spremenljivk).

Na~ini prepre~evanja (prevelike) koncentracije lastni{tva so razli~ni. Ena od mo`nosti je

tudi omejevanje lastni{tva medijev, ki bo podrobno prikazano v tej nalogi. Obstajajo pa

tudi drugi mehanizmi, kot so npr. ukrepi v okviru protimonopolne zakonodaje. Ti ukrepi

imajo v ozadju ekonomsko in finan~no logiko zagotavljanja konkuren~nosti in zato po-
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1 Sinteza: Medijska koncentracija in pluralizem, Strasbourg 1998, str. 1.

2 ibidem, str 1.
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menijo le posredno podporo `elenemu pluralizmu medijev. Eden od mehanizmov za

ohranjanje pluralizma je lahko tudi politika financiranja medijev (npr. subvencije)3.

V novej{em obdobju se posku{a pluralnost medijev zagotavljati tudi z ukrepi omejeva-

nja, ki so vezani na velikost (dejanske ali {e ve~krat potencialne) publike (gledalcev,

poslu{alcev, bralcev), ki jo dolo~eni mno`i~ni medij dosega. Ta mehanizem je bolj so-

doben (in priporo~an s strani institucij EU) ter v nekaterih dr`avah ~lanicah EU `e nado-

me{~a klasi~no omejevanje lastni{tva medijev.

Za mno`i~ne medije je zna~ilno, da ne morejo biti v celoti prepu{~eni trgu. Za to po-

dro~je je namre~ javni interes temeljnega pomena. Celo Evropska konvencija o ~love-

kovih pravicah4 dolo~a v 10. ~lenu, da je izvr{evanje pravic do izra`anja, do lastnega

mnenja, sprejemanja in prena{anja mnenja in ideje brez vme{avanja oblasti ter ne glede

na dr`avne meje podrejeno nekaterim formalnim pogojem, omejitvam ali sankcijam,

kot jih dolo~a zakon in kot so nujne za demokrati~no dru`bo.

Mo`ni na~ini urejanja lastni{tva mno`i~nih medijev so zelo razli~ni: regulacije lahko

sploh ni; lahko je zelo blaga in se predpisuje le transparentnost lastni{tva posameznih

medijev; lahko je bolj omejevalna in predpisuje navzkri`no lastni{tvomedijev5, omejuje

lastni{tvo tujih investitorjev in predpisuje kapitalsko strukturo medijev. V najbolj ostri

varianti omejevanja lastni{tva mno`i~nih medijev se lahko dolo~ene kapitalske struktu-

re tudi prepoveduje (npr. prevladujo~ dele` lastni{tva posamezne osebe ali nekatere

oblike navzkri`nega lastni{tva). Posledica teh ukrepov je posredno ali neposredno

omejevanje koncentracije (lastni{tva) mno`i~nih medijev.

Podro~je omejevanja lastni{tva nad mediji lahko razdelimo v tri kategorije6:

• omejevanje lastni{tva znotraj posameznega medija,

• omejevanje lastni{tva razli~nih istovrstnih medijev znotraj dolo~ene skupine medijev

in

• omejevanje navzkri`nega lastni{tva razli~nih medijev.
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3 O financiranju medijev sta bili v Raziskovalnem sektorju izdelani `e dve nalogi in sicer: dr`avna pomo~ jav-

nim medijem v Zahodni Evropi (tiskani mediji) ter na~ini financiranja javnih radijskih in televizijskih hi{.

4 Ta konvencija se od 28.6.1994 neposredno uporablja tudi v Sloveniji.

5 Tabela, ki sinteti~no prikazuje omejevanje navzkri`ne strukture lastni{tva medijev za ve~ino dr`av v svetu, je

dodana v prilogi I. Tabele, ki prikazujejo ureditev navzkri`nega lastni{tva medijev po posameznih dr`avah, pa

so sestavni del pregleda po posameznih dr`avah.

6 Podrobneje bodo te kategorije obrazlo`ene in prikazane v nadaljevanju na konkretnemprimeru dr`av ~lanic EU.
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III. LASTNI[TVO MNO@I^NIH MEDIJEV - UREDITEV NA RAVNI EU

V Evropi se s podro~jem medijev ukvarja tako Svet Evrope kot tudi institucije EU. V

Strasbourgu se ukvarjajo bolj z vpra{anji organizacije in s pluralizmommedijev, v Brus-

lju pa so na dnevnem redu predvsem ekonomski vidiki delovanja medijev, kot so na~ini

njihovega financiranja in zagotavljanje konkuren~nosti.

Svet Evrope v zadnjih letih skrbno spremlja vplive medijske koncentracije na politi~ni

in kulturni pluralizem. To nalogo opravlja Komite ekspertov o medijski koncentraciji in

pluralizmu.

Ukrepi proti koncentraciji medijev pomenijo omejevanje vpliva (lastni{tva) posamezne

komercialne dru`be ali skupine v eni ali ve~ medijskih skupinah. Prag, ki se lahko upo-

rabi, je najve~ji dele` ciljne publike ali pa prihodki oziroma promet komercialne medij-

ske dru`be. Lahko se uporablja tudi omejitve v strukturi kapitala medijskih dru`b.

Zakonodaja Evropske unije na podro~ju medijev je omejena na harmonizacijo zakono-

daje dr`av ~lanic na podro~ju, ki ga ureja direktiva »Televizija brez meja« iz leta 1989, ki

je bila spremenjena leta 1997.7 Namen direktive je ustvarjanje pogojev, ki so potrebni za

svobodno gibanje storitev »tistih ki oddajajo«8 na podro~ju televizije. Tako dr`ave ~lani-

ce ne morejo omejevati sprejema ali prenosa oddaj iz drugih dr`av ~lanic iz razlogov, ki

spadajo na podro~je, urejeno s to direktivo.

Za podro~je urejanja medijev in tudi za vpra{anja lastni{tva medijev in pluralizmamedi-

jev, Pogodba o Evropski skupnosti izrecno potrjuje, da so ti ukrepi primarno v pristoj-

nosti dr`av ~lanic.9

Kljub temu je leta 1992 Evropska komisija sprejela t.i. »Zeleno knjigo« (Green paper)10 o

pluralizmu, ki mu je leta 1994 sledilo poro~ilo »Pluralizem in koncentracija medijev«11. V

303

7 Direktiva 97/36/EC Evropskega parlamenta in Sveta iz 30. Junija 1997, ki je dopolnila direktivo Sveta

89/552/EEC glede koordinacije nekaterih dolo~b, podanih z zakonom, regulativo ali administrativno odlo~itvi-

jo v dr`avi ~lanici, ki se nana{a na opravljanje aktivnosti televizijskih prenosov oddaj (broadcasting).

8 Angle{ki izraz »broadcast«, ki pomeni prenos oddaj od oddajnika do poslu{alca ali gledalca, smo v nalogi

ve~inoma prevedli s »prenos oddaj«. Izraz »broadcaster«, ki pomeni osebo, ki opravlja prenos odaj, smo ve~ino-

ma prevedli z izrazom »tisti, ki oddaja«.

9 ^len 222 Pogodbe o Evropski skupnosti.

10 COM (92)480, 23.12. 1992.

11 COM (94)353, 5.10.1994.
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tem gradivu Komisija ugotavlja, da obstajajo pomembne razlike v pravilih o koncentra-

ciji medijev v posameznih dr`avah EU. Negativne posledice teh razlik so:

• odvra~anje od neposrednih investicij v medijska podjetja pri izvajanju pravice do us-

tanovitve podjetij, ki jih jam~i 52. in 58. ~len Pogodbe o Evropski skupnosti,

• ustvarjanje pravne negotovosti v zvezi s takso za prenos oddaj po obmo~ju EU in

• izkrivljena konkurenca pri operaterjih.

Rezultat teh razlik je ogro`anje notranjega trga EU. [e ve~, v odsotnosti dolo~ene har-

monizacije se da nacionalne ukrepe glede lastni{tva medijev pogosto zaobiti.12

Komisija je prav tako prepoznala, da so nove tehnologije na podro~ju mno`i~nih medi-

jev povzro~ile, da so potrebne nekatere storitve, ki segajo preko nacionalnih meja. Za

vpeljavo teh novih tehnologij so potrebne velike investicije na nivoju celotnega evrop-

skega trga. Komisija je zato `elela na nek na~in harmonizirati nacionalno omejevanje

navzkri`nega lastni{tva medijev in je predlagala harmonizacijo pravil o navzkri`nem

lastni{tvu z uporabo kazalca »dele`a ob~instva« in t.i. »potro{nega praga« namesto kla-

si~nih omejitev, ki so osnovane na lastni{tvumedijev. Predlagani pragovi so naslednji:

• 30% za »monomedijsko« koncentracijo za televizijo in radio; v skladu s tem standar-

dom posamezno podjetje ne sme nadzorovati drugo (novo ali obstoje~e) podjetje, ~e

je njegov celotni dele` publike ali ponujenih storitev, ki jih ponuja kombinirano pod-

jetje, enak ali presega 30% na dolo~enem geografskem obmo~ju in

• 10% za »multimedijsko« koncentracijo, to je za kombinacijo razli~nih medijev; tako

podjetja, ki so `e aktivna v eni skupini medijev, nemorejo nadzorovati podjetja iz dru-

ge skupine medijev (novega ali obstoje~ega), ~e je dele` celotne publike teh dveh

kombiniranih medijev 10% ali ve~ na dolo~enem geografskem obmo~ju.

Javne storitve naj bi bile izjema od teh priporo~il. Nasprotovanje s strani oddajne indu-

strije in tiska je povzro~ilo, da je dala Komisija v premislek uporabo »fleksibilne« do-

lo~be, ki bi omogo~ila dr`avi ~lanici, da bi odobrila doma~i medijski dru`bi preseganje

navedenih pragov, kadar bi se ji to zdelo primerno. Tak{na fleksibilnost je bila potreb-

na, ker so ti pragovi v nekaterih dr`avah ~lanicah dejansko `e prese`eni, pa tudi zaradi

nasprotovanja medijskih dru`b.

Na nivoju EU podro~je navzkri`nega lastni{tva mno`i~nih medijev posredno ureja tudi

protimonopolna zakonodaja. Za{~ita t.i. »pluralnosti medijev« ter lastni{tva medijev pa

je predvsem v pristojnosti posameznih dr`av ~lanic EU.
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12 Sguire, Sanders & Dempsey, Annex I, str. 105.

304



IV. OMEJEVANJE NAVZKRI@NEGA LASTNI[TVA MEDIJEV NA
NIVOJU DR@AV ^LANIC

Z namenom promocije kulturnih raznolikosti in obrambe pluralizma je ve~ina dr`av

~lanic sprejela pravila o navzkri`nem lastni{tvu medijev. Ta pravila zajemajo vse oblike

medijev, vklju~no s prenosom televizijskih oddaj, kabelsko televizijo, radiom in tiskom.

V dr`avah, kot sta [panija in Portugalska, so obveznosti za zagotavljanje medijskega

pluralizma zagotovljene z ustavo. V Nem~iji, Italiji in Franciji je pomembno vlogo pri

spo{tovanju pluralizacije medijev imela sodna oblast.

Obstaja velika razlika v ukrepih, ki jih uporabljajo posamezne ~lanice EU, da bi zagoto-

vile te cilje - od celovitega zbira pravil o lastni{tvumedijev (npr. Francija), do bolj ohlap-

nih dolo~b (Nem~ija). Poleg uporabe splo{nih konkuren~nih pravil ni posebnih pravil

o navzkri`nem lastni{tvu na Finskem in v Luxembourgu. Ve~ina ~lanic pa meni, da

sama konkuren~na pravila niso zadostna za promocijo neekonomskih ciljev pluralizma

in kulturne raznolikosti.

Na splo{no re~eno je navzkri`no lastni{tvo medijev, ki ga predpisujejo posamezne

dr`ave ~lanice, razli~no in je odvisno od vrste medija ter na~ina oddajanja ali distribuci-

je. Najbolj je zakonsko omejevano lastni{tvo klasi~ne televizije13, kabelska televizija `e

manj, satelitska televizija pa najmanj.

Pregled po posameznih dr`avah ka`e, da se lahko nacionalno zakonodajo s podro~ja

omejevanja lastni{tva nad mno`i~nimi mediji razdeli v {tiri oblike omejevanja. Veliko

dr`av uporablja kombinacijo teh oblik omejevanja. Kot peto obliko omejitev se lahko

doda {e omejevanje lastni{tva tujih oseb (investitorjev).14

4.1 Horizontalna integracija

Poleg nacionalnih ukrepov konkuren~nega prava, ki bi prepre~evali zlorabo tr`ne

mo~i, so dr`ave ~lanice, kot so Belgija, Francija, Nem~ija, Italija, Irska, Portugalska, [pa-

nija in Zdru`eno kraljestvo, sprejele tudi posebne »monomedijske« omejitve, ki se na-
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13 Izraz »terrestrial television« smo ve~inoma prevedli kot »klasi~na televizija« in »terrestrial radio« kot klasi~ni

radio. Oznaka klasi~en pomeni, da signal potuje po zemlji in ne preko satelita.

14 Ob tem je potrebno pripomniti, da gre za osebe izven EU. Vse osebe znotraj EU imajo v dr`avah ~lanicah

status doma~e osebe.
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na{ajo na horizontalno integracijo (kadar dolo~ena oseba ali skupina oseb nadzoruje

razli~ne storitve na podro~ju iste ekonomske aktivnosti).

Nacionalni zakoni {e posebej omejujejo mo`nost politi~nih strank, da bi dosegle visoko

tr`no koncentracijo na podlagi zdru`evanj ~asopisov in revij. Poleg tega je omejen na-

kup lokalnih radiov in televizij z namenom, da bi se program osredoto~il na potrebe lo-

kalne publike.

4.2 Multimedijska integracija

Multimedijska integracija (dolo~ena oseba nadzoruje razli~ne medije) je bila nekaj ~asa

obi~ajna na podro~ju tiskanih medijev (to so ~asopisi, knjige, periodika oziroma revije).

U~inki konvergence elektronskih in tiskanih medijev so pove~ali konkuren~no po-

membnost navzkri`nega lastni{tva v teh sektorjih, posebno {e zato, ker se potegujejo za

iste ogla{evalske prihodke. Omejitve tega tipa navzkri`nega lastni{tva so obi~ajne v

ve~ini dr`av ~lanic. Obstajajo v Avstriji, Franciji, Italiji, na Nizozemskem, v [paniji,

Zdru`enem kraljestvu in v nekaterih nem{kih de`elah (Baden-Würthtemberg, Bavar-

ska, Hamburg, Hessen, Spodnja Sa{ka).

Omejitve se izra`ajo na razli~ne na~ine. Pogosto so izra`ene s terminom potencialne

publike, ki jo lahko dose`e uporabnik dovoljenja znotraj obmo~ja, za katero je dobil

dovoljenje. Omejevanje navzkri`nega lastni{tva se pogosto uporablja v kombinaciji s

politiko izdaje dovoljenja za televizijo in radio. Izdaja dovoljenja se lahko kombinira s

programskimi jamstvi imetnika dovoljenja15, ki se obi~ajno nana{ajo na: zahtevo po ob-

jektivnosti, pravico do odgovora, vrsto programa, obstoj programa za manj{ino in do-

stopnost programa za politi~ne kampanje.

4.3 Omejitev lastni{tva posameznega lastnika

Zakonodaja v Franciji, Nem~iji, na Danskem, v Portugalski, [paniji in Gr~iji omejuje

lastni{tvo posameznih lastnikov v medijskih podjetjih (od 20% do 50%). Cilj tak{nih do-

lo~b je promocija pluralizma z zagotavljanjem tega, da noben posameznik ne more do-

biti t.i. »odlo~ilnega vpliva« nad medijskim podjetjem.
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15 T.i. »licenco«, ki jo pridobi posamezna dru`ba za opravljanje dejavnosti s podro~ja mno`i~nih medijev, smo

prevedli v »dovoljenje«, »dru`bo, ki dobi dovoljenje« pa v »imetnik dovoljenja« ali »lastnik dovoljenja«.
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4.4 Omejitve, osnovane na naravi aktivnosti zaprositelja

Na Portugalskem, v Nem~iji, Franciji, Zdru`enem kraljestvu in v valonski skupnosti v

Belgiji so sprejete posebne dolo~be, ki prepovedujejo politi~nim strankam, sindikatom

in drugim zdru`enjem, ki imajo jasno povezavo s politiko ali subjekti, ki ustvarjajo javno

mnenje, da bi imeli lastni{ki dele` v medijskih podjetjih.

4.5 Omejitve lastni{tva tujih oseb16

Tak{ne omejitve lastni{tva tujih oseb obstajajo predvsem na podro~ju lokalne teleko-

munikacije in prenosa oddaj.

Do podpisa sporazuma zWTO v letu 1997 so imele na podro~ju telekomunikacij omeji-

tve za tujce naslednje dr`ave: Belgija, Gr~ija, Finska, Francija, Portugalska in [panija; v

letu 1998 pa so jih imele le {e Belgija, Francija in Portugalska.

Na podro~ju prenosa oddaj je omejevanje tujega lastni{tva bolj raz{irjeno in ni subjekt

dogovora na nivoju WTO. Precej je raz{irjena prepoved lastni{tva tujcev v klasi~nih TV

postajah v ve~ini dr`av ~lanic (Belgiji, Finski, Franciji, Gr~iji, Italiji, na Portugalskem, v

[paniji in v Zdru`enem kraljestvu). Te omejitve so v Zdru`enem kraljestvu raz{irjene {e

na doma~e satelitske storitve. Za kabelsko TV to velja na Finskem, v Italiji in [paniji.

V. PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH17

5.1 Avstrija

V Avstriji izdajatelji dnevnikov, tednikov in »tisti, ki oddajajo« (elektronskih mediji - ra-

dio in televizija) na podlagi zakona o kabelski in satelitski televiziji ne morejo biti lastni-

ki ve~ kot 26% dela zasebnega radia in televizije18. Poleg tega v primeru, da ima izdaja-

telj v eni pokrajini 26% delnic zasebnih regionalnih radiev, ne more biti ve~ kot 10%

lastnik dveh drugih radiev v dveh de`elah. Ne glede na omejevanje dele`a, izdajatelji ne

smejo imeti prevladujo~ vpliv na zasebne radie niti vpliva na njihove ekonomske od-

lo~itve. Ta obveznost se nana{a tako na doma~e kot tudi na tuje izdajatelje.

Avstrijski zakon o medijih (Mediengesetz) predpisuje, da morajo mediji registrirati

svoje ve~je delni~arje in objavljati svojo splo{no politi~no usmerjenost v prvi {tevilki
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16 Tuje osebe so znotraj EU osebe, ki niso iz dr`av ~lanic EU.
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vsako leto. Zakon o kabelski in satelitski televiziji ter zakon o regionalnem radiu

vklju~ujeta dolo~be o transparentnosti medijev. Dru`ba s podro~ja tiskanih medijev

mora vsaj enkrat letno natisniti ime svojega lastnika in njegove druge nalo`be.

Na podro~ju tiskanih medijev se z zakonom ne omejuje lastni{tva in zato ni zahteve po

registraciji lastni{tva dru`b, ki izdajajo ~asnike. Omejitev ve~inskega lastni{tva za tujce

ne obstaja. Izdajatelji ~asnikov pa so lahko lastniki le 26% dru`be z dovoljenjem za ka-

belski ali satelitski program. Glede {tevila dru`b v katerih so lahko lastnik, pa omejitev

ne obstaja.

Protimonopolna zakonodaja (Kartellgesetz iz leta 1988 in amandmaji iz leta 1993) pose-

bej ureja zdru`evanje na podro~ju medijev. ^eprav zakon ne dolo~a natan~nih omejitev

za koncentracijo medijev, morajo biti spojitve prijavljene ustreznim dr`avnim organom,

ki lahko prepovedo zdru`itev, kadar bi le-ta lahko pomenila ustvarjanje ali pove~anje

prevladujo~ega tr`nega polo`aja ali ogrozilo pluralnost medijev.

Navedeni zakon pa se ne uporablja v celoti na podro~ju telekomunikacij. Dr`avni mo-

nopoli so izvzeti, ~e gre za storitve med Avstrijo in dr`avami, ki niso ~lanice EU.

Zakon o telekomunikacijah iz leta 1997 vsebuje poleg splo{nih konkuren~nih pravil {e

dolo~ena dodatna konkuren~na pravila za podro~je telekomunikacij in daje Komisiji za

telekomunikacije dolo~ena pooblastila.
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17 Pregled po dr`avah je bil pripravljen na podlagi treh gradiv:

- Svet Evrope, Primerjava nacionalnih poro~il o medijski koncentraciji, 7. maj 1998,

- Sguire, Sanders &Dempsey, Primerjalni pregled sedanje ureditve na podro~ju telekomunikacij in oddajanja

1998,

- WAN, Svetovni trendi na podro~ju tiskanih medijev, 1998.

Od leta 1998, iz katerega so vsi trije viri, je lahko pri{lo v kateri od navedenih dr`av do sprememb na tem po-

dro~ju. Vendar je treba pripomniti, da se zakonodaja s podro~ja mno`i~nihmedijev v teh dr`avah ne spreminja

zelo pogosto. Glede na to, da je namen naloge prikazati, kako je lastni{tvo mno`i~nih medijev urejeno na

splo{no, ne pa prikaz ureditve samo v dolo~eni dr`avi, morebitne posamezne spremembe ne vplivajo na pri-

kaz podro~ja kot celote.

18 Namesto o radijskih postajah in televiziskih postajah v nadaljevanju ve~inoma pi{emo skraj{ano o radiu in

televiziji.
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Tabela 1: Ureditev navzkri`nega lastni{tva mno`i~nih medijev v Avstriji19:

Lastniki
Kabelska/sa-
telitska TV*

Regionalni
~asniki

Nacionalni
~asniki

Radio

Dovoljenja za
kabelsko/sate-
litsko TV*

100% 100%
26% + 10%
+10% (3 vlo`ki)

Regionalnih
~asnikov

26%
Subjekt proti-
monopolnega
zakona

Subjekt proti-
monopolnega
zakona

26% + 10%
+10% (3 vlo`ki)

Dovoljenja za
lokalni radio

26% 100% 100%
26% + 10%
+10% (3 vlo`ki)

Tuji investitorji
EU 100%, ostali
49%

100% 100%
EU 100%, ostali
25%

* lastni{tvo zasebne televizije ni dovoljeno, mo`no pa je pridobiti dovoljenje za kabelske in satelitske

programe.

VIR: WAN, str 49.

5.2 Belgija

5.2.1 Flamska skupnost

V Flamski skupnosti ni zakonodaje, ki bi urejala koncentracijo na podro~ju medijev. Lo-

kalne radijske in televizijske postaje so lahko samo neprofitne dru`be in morajo biti

neodvisne od politi~nih strank in komercialnih dru`b.

5.2.2 Valonska skupnost

V Valonski skupnosti ni zakonodaje, ki bi urejala koncentracijo na podro~ju medijev.

Lokalne televizije ne smejo biti profitne institucije. Lokalni radii so lahko profitne

dru`be, vendar posamezna oseba ne sme biti lastnik ve~ kot 24% zasebnega radia, niti

ne sme obdelovati informacij za ve~ kot eno zasebno radijsko postajo znotraj istega

geografskega obmo~ja.
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19 Za to tabelo in naslednje podobne po posameznih dr`avah velja, da imajo lastniki dovoljenja za enega od

medijev (katerekoli vrstica prvega stolpca) pri pridobivanju lastni{tva nad drugim medijem (ki je vpisan v na-

daljnih stolpcih) morebitne omejitve (ki so vpisane kot vsebina tabele) pri navzkri`nem lastni{tvu medijev.
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5.3 Bolgarija

Nih~e ne sme predvajati ve~ kot enega radijskega ali TV programa v isti regiji. Obstajajo

na~rti za bodo~o regulacijo tiskanih medijev.

5.4 Ciper

Po zakonu o ustanovitvi in delovanju radijskih postaj (1990) dru`ba ne more dobiti do-

voljenja, ~e ima med lastniki (pravnimi ali fizi~nimi osebami) tak{nega, ki je `e lastnik

ve~ kot 10% dru`be, ki ima dovoljenje. Prav tako nemore dobiti dovoljenja, ~e je lastnik

ve~ kot 5% dru`be, ki `e ima tak{no dovoljenje in je svetovalec ali funkcionar druge

dru`be, ki ima dovoljenje.

Dovoljenja ne more dobiti oseba ki je lastnik ve~ kot 5% dru`be, ki ima dovoljenje v

skladu s tem zakonom, ter ~lan uprave ali funkcionar dru`be, ki ima dovoljenje.

Po zakonu o ustanovitvi in delovanju TV postaj dru`ba ne more dobiti dovoljenja, ~e je

eden od njenih delni~arjev lastnik ve~ kot 25% dru`be, ali pa ima skupaj s svojim zakon-

cem ali drugim sorodnikom do drugega kolena tak{en odstotek lastni{tva ali nadzorni

dele` v dru`bi, da skupaj dose`ejo tak{en odstotek.
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Tabela 2: Ureditev navzkri`nega lastni{tva mno`i~nih medijev na Cipru:

Lastniki
Regionalne
TV

Nacionalna
TV

Nacionalni
~asniki

Radio

Regionalne TV Najve~ eno Najve~ eno

Najve~ eno TV
dovoljenje. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastniki
~asnika.

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v TV.

Nacionalne TV Najve~ eno Najve~ eno

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v izdaja-
teljski hi{i, ~a-
sniku ali reviji.

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v TV
postaji.

Nacionalni
~asniki

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v
~asniku

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v
~asniku

Ni omejitev

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v
~asniku

Lokalni
radio

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v radiu.

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v
~asniku

Ni omejitev

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v izdaja-
teljski hi{i, ~a-
sniku ali reviji

Nacionalni
Radio

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v radiu.

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v radiu.

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e ima-
jo ve~ kot 20%
lastni{tvo v iz-
dajateljski hi{i,
~asniku ali
reviji.

Najve~ eno. Ni
mo`no, ~e so
ve~ kot 20%
lastnik v izdaja-
teljski hi{i, ~a-
sniku ali reviji.

Tuji investitorji

Do 2,5% na po-
sameznega in-
vestitorja. Vsi
tuji investitorji
ne smejo biti
ve~ kot 10%
lastniki.

Do 2,5% na po-
sameznega in-
vestitorja. Vsi
tuji investitorji
ne smejo biti
ve~ kot 10%
lastniki

Mo`no do 49%
celotnega
kapitala.

Do 2,5% na po-
sameznega in-
vestitorja. Vsi
tuji investitorji
ne smejo biti
ve~ kot 10%
lastniki

Vir: WAN 1998, str. 81.
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5.5 Danska

Na Danskem ni nobenih posebnih zakonskih dolo~il v zvezi z lastni{tvom medijev.

Za izdajateljsko dru`bo velja, da morajo biti lastniki dru`b z omejeno odgovornostjo z

ve~ kot 10% dele`em v posebnem javnem registru dru`b (transparentnost).

5.6 Estonija

Ureditev navzkri`nega lastni{tva lahko prika`emo v naslednji tabeli:

Tabela 3: Ureditev navzkri`nega lastni{tva mno`i~nih medijev v Estoniji:

Lastniki
Regionalne
TV

Nacionalne
TV

Regionalni
~asniki

Nacionalni
~asniki

Radio

Dovoljenj za
regionalne
TV

- - * * *

Dovoljenj za
nacionalne
TV

- - * * *

Regionalnih
~asnikov

* * - - *

Nacionalnih
~asnikov

* * Ni omejitev Ni omejitev *

Satelitske TV - - - Ni omejitev -
Dovoljenj za
lokalni radio

- - - Ni omejitev -

Dovoljenj za
nacionalni
radio

* * * * *

Tuji
investitorji

Do 49% Do 49% Ni omejitev Ni omejitev Do 49%

* Navskri`no lastni{tvo ni dovoljeno, estonski zakon o prenosu oddaj namre~ prepoveduje hkratno last-

ni{tvo televizije, radia ali dnevnega oziroma tedenskega ~asnika

Vir: WAN, str. 94.

5.7 Finska

V tej dr`avi ne obstajajo posebni na~ini omejevanja lastni{tva medijev. Uporabljajo se

splo{na konkuren~na pravila.
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Glede lastni{tva tujcev (ni omejitev tudi za ~lanice EFTA) velja, da je za nakupe, ki so

ve~ji od 1/3 lastni{kega dele`a dru`b z ve~ kot 1000 zaposlenimi ali prihodkom ve~jim

od milijarde finskih mark, potrebno dovoljenje pristojnih organov, kar je splo{no pravi-

lo za vse dru`be. To dovoljenje je obi~ajno dano, razen ~e ima nakup vpliv na nacional-

no varnost.

5.8 Francija

Francija ima podro~je lastni{tva medijev zelo podrobno urejeno.

5.8.1 Tisk

Na podro~ju tiska obstajajo naslednja pravila o lastni{tvu:

• tiho partnerstvo ni dovoljeno,

• ve~inski lastnik se smatra za izdajatelja,

• tuje dru`be in posamezniki imajo lahko do 20% kapitala v dru`bi, ki izdaja ~asnik.

Lastniki ~asopisa ali periodike so omejeni glede navzkri`nega lastni{tva drugih medi-

jev. Ureditev je splo{na in je opisana v poglavju multimedijski sistem v nadaljevanju.

Koncentracija na podro~ju revij in specialnega tiska ni posebej urejena, ampak le v ok-

viru splo{ne protimonopolne zakonodaje.

Glede transparentnosti lastni{tva velja, da mora biti lastni{tvo registrirano in je za nje-

govo spremembo potrebno dobiti predhodno odobritev upravnega ali nadzornega sve-

ta dru`be. [e ve~, vsaka izdaja ~asopisa mora vsebovati imena lastnikov dru`be (fi-

zi~nih in pravnih oseb).

Zakon iz leta 1986, ki ureja podro~je tiska, vsebuje naslednje protimonopolne dolo~be:

prepovedane so vse pridobitve, prevzemi in povratni zakupi20 za tiskane dnevne publi-

kacije ali politi~ne in splo{ne novice, ki bi imele namen, da bi posamezna fizi~na ali

pravna oseba oziroma skupina oseb imela ali nadzorovala (neposredno ali posredno)

ve~ kot 30% naklade tiskane dnevne publikacije istega tipa na nacionalnem ozemlju.

Obtok mora biti ocenjen eno leto pred datumov pridobitve, prevzema ali povratnega

zakupa.
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20 Povratni najem/zakup/lizing je odprodaja s pogojem, da se ista posest dobi nazaj v dolgoro~ni najem/za-

kup. To je oblika za pridobitev gotovinskih sredstev.
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5.8.2 Radio in televizija

Na podro~ju radia in televizije obstajata dve skupini omejitev: glede kapitalskega de-

le`a in {tevila dovoljenj, ki jih ima lahko posameznik.

Glede kapitalskega dele`a obstajajo omejitve neposrednega in posrednega lastni{tva

ene osebe ali dru`be v kapitalu ali glasovalnih pravicah dru`b, ki imajo dovoljenje za

opravljanje televizijskih storitev prenosa oddaj (klasi~no ali preko satelita).

Amandma glede medijske koncentracije posameznega lastnika je v letu 1986 dvignil

mo`ni najve~ji dele` s 25% na 49% pri zasebnih TV postajah. Zakon iz leta 1994 je do-

lo~il, da ima lastnik ve~ mre` samo, ~e je podro~je teh mre` manj{e od 150 milijonov

ljudi.

Nacionalni televizijski kanali imajo glede lastni{tva posamezne osebe naslednje

omejitve:

• lastni{tvo enega kanala je omejeno na 49%,

• ~e je lastnik dveh kanalov - na 15% prvega in 15% drugega,

• ~e je lastnik treh pa na 15% prvega, 15% drugega in 5% tretjega.

Glede lokalih televizijskih postaj velja, da prag lastni{tva posamezne osebe ne sme pre-

se~i 50%, kadar televizija pokriva obmo~je, kjer je od 200.000 do {est milijonov

prebivalcev.

Dolo~be se nana{ajo tudi na radio, ki je dostopen neposredno preko telekomunikacij-

skega satelita, ~e lahko storitev dose`e 6 milijonov ljudi.

Obstajajo omejitve glede neposrednega ali posrednega lastni{tva tujcev v kapitalu ali

glasovalnih pravicah za dru`be, ki imajo dovoljenje za radijske ali TV storitve (kla-

si~ne), in sicer v vi{ini 20% lastni{tva.

Nobena od gornjih omejitev se ne nana{a na radio, kabelskomre`o ali kanale, distribui-

rane po kablu.

5.8.3 Regulacija imetnikov razli~nih dovoljenj (navzkri`nega
lastni{tva)

Pravni sistem ureja lastni{tvo posameznega medija (monomedija) in medijev kot celote

(multimedija). Sistem omejevanja je osnovan na principu nosilca dovoljenja:

a) Monomedija sistem
Lastnik dovoljenja za oddajanje nacionalne TV (klasi~ne) ne sme imeti dovoljenja za

drugo nacionalno TV ali lokalno TV. Kadar gre za nedr`avne TV, so njihovi operaterji
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lahko lastniki ve~ih dovoljenj, dokler je publika, ki ji slu`ijo vsi kanali iste vrste, manj{a

od {est milijonov prebivalcev. Noben operater ne more imeti dovoljenja za dva kanala

iste vrste, ki bi oddajala v celoti ali delno na istem obmo~ju.

Za radijske storitve na nivoju celotnega nacionalnega ozemlja veljajo enake omejitve

kot za TV. Radio storitve te vrste slu`ijo podro~ju, ki je ve~je od 30 milijonov

prebivalcev.

Pravila za radio so se spremenila z amandmajem iz leta 1994. Od takrat posamezna ose-

ba s podro~ja klasi~nega radijskega programa oziroma s pomo~jo programa, s katerim

oskrbuje drugega nosilca dovoljenja, lahko nadzoruje ve~mre` samo, ~e je celotna regi-

strirana populacija znotraj obmo~ja, ki ga oskrbujejo razli~ne mre`e, manj{a od 150 mi-

lijonov prebivalcev.

Oddajanje TV in radijskega programa po satelitu je sicer urejeno s posebnimi pravili, ki

so v skladu z mednarodno ureditvijo. Rezultat tega je, da ima Francija dvotirni sistem, ki

je odvisen od tega, kateri satelit je uporabljen (neposredni prenosni satelit ali telekomu-

nikacijski satelit).

Operater kabelske mre`e nemore postati lastnik dovoljenja na obmo~jih, kjer je ve~ kot

osem milijonov prebivalcev (ne naro~nikov). Po drugi strani ni omejitev za TV in radio

kanale, ki se distribuirajo po kablu. Operater tako lahko deluje v tolikih razli~nih stori-

tvah, kot `eli. Te pa so lahko omejene, ~e prena{a oddaje preko satelita.

b) Multimedijski sistem
Operater je lahko prisoten na ve~ih komunikacijskih trgih: na klasi~nem radiu in TV ali

na kabelski mre`i in v dnevnem tisku. Omejitve navzkri`nega lastni{tva se zagotavljajo

na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju.

Nacionalni nivo
Nobena oseba ne sme biti lastnik v ve~ kot dveh od naslednjih {tirih primerih:

• klasi~ne TV, ki pokriva ve~ kot {tiri milijone prebivalcev,

• kabelske TV, ki pokriva ve~ kot {est milijonov prebivalcev,

• radia, ki pokriva ve~ kot 30 milijonov prebivalcev,

• dnevne publikacije politi~nih in splo{nih vsebin, ki predstavljajo 20% celotne nakla-

de, znotraj nacionalnega ozemlja ali istovrstnih publikacij.

Regionalni ali lokalni nivo
Nobena oseba se ne sme biti lastnik v ve~ kot dveh od naslednjih primerov:

• ene ali ve~ (klasi~nih) TV, bodisi nacionalnih ali nedefiniranih glede pokritja,

• ene ali ve~ (klasi~nih) radio postaj, bodisi nacionalnih ali z nedefiniranim podro~jem

pokritja,
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• ene ali ve~ radijskih postaj, bodisi nacionalnih ali nedefiniranih glede pokritja, ki ima-

jo ve~ kot 10% publike na dolo~enem podro~ju,

• ene ali ve~ kabelskih mre`,

• ene ali ve~ dnevnih publikacij s politi~no ali splo{no vsebino, bodisi nacionalnih ali z

nedefiniranim pokritjem.

V obeh primerih se lahko dovoljenje izda, ~e se oseba uskladi z zakonom znotraj najve~

{est mese~nega prehodnega obdobja.

5.9 Nem~ija

Dr`avni sporazum o prenosu oddaj je bil zaklju~en med de`elami in je stopil v veljavo

1.1.1997 (Rundfunkstaatsvertrag).

Po tem sporazumu ima lahko dru`ba neomejeno {tevilo TV storitev po vsej dr`avi, ob

tem pa mora biti zagotovljeno, da ne dosega preve~ prevladujo~ega mnenjskega vods-

tva. Klju~ni indikator za predvidevanje o prevladujo~i vlogi je, ~e ima dru`ba v publiki

ve~ji dele` od 30%. Enako velja za stopnjo, ki je za malo pod tem pragom.

Zakon proti omejevanju konkurence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschr@nkungen -

GWB) vsebuje mnoge dolo~be glede za{~ite pred omejevanjem konkurence in pre-

pre~uje preveliko izkori{~anje prevladujo~ega polo`aja na trgu. Te dolo~be se v celoti

uporabljajo tudi za medije.

Podro~je navzkri`nega lastni{tva se ureja z pravnimi akti posameznih de`el. V ve~ini

de`el je navzkri`no lastni{tvo omejevano.

Lastni{tvo tujcev ni omejevano. Glede transparentnosti lastni{tva velja enako kot za

gospodarske dru`be iz drugih podro~ij.

Za podro~je medijev velja splo{ni zakon o nadzoru zdru`evanj iz 1977. leta. Po tem za-

konu obstaja splo{na omejitev za zdru`evanja, ve~ja od 500milijonov DMprihodkov, ki

je v posebnih primerih zmanj{ana – npr na 25 milijonov DM za tisk.
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Tabela 4: Ureditev navzkri`nega lastni{tva mno`i~nih medijev v Nem~iji:

Lastniki
Regionalne
TV

Nacionalne
TV

Regionalni
~asniki

Nacionalni
~asniki

Radio

Dovoljenj za
regionalne
TV

Najve~ 30%
tr`ni dele` v
TV (bodisi
doma~ ali
tuj)

Najve~ 30%
tr`ni dele` v
TV (bodisi
doma~ ali
tuj)

Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno

Dovoljenj za
nacionalne
TV

Najve~ 30%
tr`ni dele` v
TV (bodisi
doma~ ali
tuj)

Najve~ 30%
tr`ni dele` v
TV (bodisi
doma~ ali
tuj)

Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno

Regionalnih
~asnikov

Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno
Do 25% ozi-
roma 35%
kapitala

Nacionalnih
~asnikov

Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno
Do 25% ozi-
roma 35%
kapitala

Satelitske TV

Najve~ 30%
tr`ni dele` v
TV (bodisi
doma~ ali
tuj)

Najve~ 30%
tr`ni dele` v
TV (bodisi
doma~ ali
tuj)

Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno

Dovoljenj za
lokalni radio

Dovoljeno Dovoljeno
Do 25% ozi-
roma 35%
kapitala

Do 25% ozi-
roma 35%
kapitala

Dovoljeno

Dovoljenj za
nacionalni
radio

Dovoljeno Dovoljeno
Do 25% ozi-
roma 35%
kapitala

Do 25% ozi-
roma 35%
kapitala

Dovoljeno

Tuji
investitorji

Ni razlik
med do-
ma~imi in
tujimi
investitorji.

Ni razlik
med do-
ma~imi in
tujimi
investitorji.

Ni razlik
med do-
ma~imi in
tujimi
investitorji.

Ni razlik
med do-
ma~imi in
tujimi
investitorji.

Ni razlik
med do-
ma~imi in
tujimi
investitorji.

Vir:WAN, str. 108

5.10 Gr~ija

Dru`ba z omejeno odgovornostjo ima lahko le eno dovoljenje za TV oziroma je lahko

lastnik samo v eni dru`bi, ki ima tak{no dovoljenje.
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Posamezna oseba ima lahko samo eno dovoljenje za radio ali dele` v dru`bi, ki ima

tak{no dovoljenje.

Posamezna oseba je lahko lastnik v eni sami dru`bi, ki ima dovoljenje za TV ali radio do

25% kapitala, ~e ima ta dru`ba dele` v drugi dru`bi, ki ima dovoljenje za TV ali radio.

Enaka prepoved velja za managerje, ~lane administrativnih organov dru`be, direktorje

in druge osebe, ki imajo podobne odgovornosti.

Sorodniki (do ~etrtega kolena) fizi~ne osebe, ki je lastnik dru`be, katera ima TV ali ra-

dijsko dovoljenje, ali v drugi dru`bi, ki ima dele` v tak{ni dru`bi, ne morejo imeti dobiti

dovoljenja za radio ali TV oziroma ne smejo imeti lastni{kega dele`a v dru`bi, ki ima

tak{no dovoljenje. Operativno sodelovanje zgoraj omenjenih fizi~nih ali pravnih oseb v

medijih, ki pripadajo ve~ kot dvema razli~nima kategorijama (televizija, radio, ~asopi-

si), je prepovedano.

Udele`ba tujega kapitala v dru`bah, ki so zaprosile za TV ali radio dovoljenje, ne sme

prese~i 25% celotnega kapitala.

Dru`be z omejeno odgovornostjo, ustanovljene na podlagi zakona v drugih dr`avah

brez obveznosti, da bi imele nominirane dele`e (t.j. znane lastnike), imajo lahko le do

15% celotnega kapitala dru`be, ki je zaprosila za televizijsko dovoljenje. Tako se pre-

pre~uje, da bi tak{na dru`ba nadzirala ve~ TV postaj na nacionalnem, evropskem in

{ir{em mednarodnem nivoju.

Oseba, ki sodeluje v kapitalu ali vodenju dru`be, ki opravlja tak{ne aktivnosti ali stori-

tve v javnem sektorju, ne more biti udele`ena v kapitalu ali upravljanju dru`be, ki ima

dovoljenje za TV ali radio, ali v dru`bi, ki izdaja ~asnike.

Katerakoli dru`ba, ki ji je bilo izdano dovoljenje, mora delovati in sama upravljati radij-

sko ali TV postajo in to neposredno.

Glede transparentnosti velja, da mora biti kapital dru`b, ki izvajajo aktivnosti ali zago-

tavljajo storitve v javnem sektorju, nominiran (t.j. imeti znane lastnike). Kadar je druga

dru`ba z omejeno odgovornostjo lastnica dele`a v tak{ni dru`bi z omejeno odgovor-

nostjo, morajo biti njeni dele`i tudi nominirani, vklju~ujo~ tako tudi fizi~ne osebe.

Glede transparentnosti lastni{tva je gr{ki zakon {e posebno strog. ^len 40 zakona

1806/88 dovoljuje sodi{~u, da vodi preiskavo glede financiranja tiska in dru`b, ki odda-

jajo. Lastni{ke podrobnosti morajo biti predlo`ene letno, pri ~emer je za kr{itev za-

gro`ena zaporna kazen. ^len 24 zakona 1746/88 obvezuje k registraciji lastni{tva (izje-

me so tuje ali doma~e investicijske dru`be, ki imajo le do 2,5% lastni{tva v teh dru`bah,

dru`be v dr`avni lastnini in uradni organi politi~nih strank).
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Prepovedi lastni{tva za tujce na podro~ju dnevnega tiska in telekomunikacij ni.

Zakon 1866/89 pokriva zasebne televizijske postaje in dolo~a:

• dovoljenje je lahko dano le delni{ki dru`bi in lokalni oblasti (ob~ine in komune),

• delni{ka dru`ba ne sme imeti ve~ kot enega dovoljenja za televizijo,

• zasebna lastnina posameznika ne sme presegati 25% vklju~no z krvnimi sorodniki do

~etrtega kolena,

• lastni{tvo tujih oseb ne sme presegati 25% kapitala,

• ni dovoljen odstop uporabe ali delovanja televizijske postaje razen v primerih ob~in-

skih ali medob~inskih mestnih skupnosti,

• lastniki televizijskih postaj imajo lahko v lasti bodisi radijsko postajo ali nacionalni

~asnik,

• nobena oseba ne more lastni{ko sodelovati v ve~ kot dveh od treh medijev: ~asopis,

televizija in radio.

5.11 Mad`arska

Regionalni izdajatelji ~asopisov ne smejo biti ve~ kot 80% lastniki v regionalnih radiih

ali televiziji, katerih signal prekriva podro~je, kjer se izdaja ~asopis. Nacionalni ~asopisi

ne smejo biti lastniki tistih medijev, ki oddajajo.
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Tabela 5: Ureditev navzkri`nega lastni{tva mno`i~nih medijev na

Mad`arskem:

Lastniki
Regionalne
TV

Nacionalne
TV

Regionalni
~asniki

Nacionalni
~asniki

Radio

Dovoljenj za
regionalne
TV

Ne smejo biti
lastniki v po-
stajah z ve~,
kot 20%
prekrivanjem

Ne morejo
dobiti dovo-
ljenja ~e je
ve~ kot 80%
prekrivanje

Dovoljenj za
nacionalne
TV

Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno

Regionalnih
~asnikov

Ni dovoljeno,
~e je pokriva-
nje ve~je od
80%

Nacionalnih
~asnikov

Ni dovoljeno

Satelitske TV

Dovoljenj za
lokalne radie

Ni dovoljeno,
~e je pokriva-
nje ve~je od
20%

Ni dovoljeno,
~e je pokriva-
nje ve~je od
80%

Dovoljenj za
nacionalni
radio

Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno Ni dovoljeno

Tuji
investitorji

Najmanj 26%
dele` mora
biti
mad`arski.

Najmanj 26%
dele` mora
biti
mad`arski.

Vir: WAN, str. 118.

5.12 Islandija

Ni zakonskih ukrepov za omejevanje koncentracije medijev.

5.13 Irska

Na podro~ju telekomunikacij ni omejitev za navzkri`no lastni{tvo
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Na podro~ju prenosa oddaj velja, da so omejitve tujega lastni{tva na podro~ju radia do

25% in na podro~ju TV do 45%.

Na podro~ju navzkri`nega lastni{tva velja, da je za radio mo`no lastni{tvo do 27% in za

TV do 45%.

Tabela 6: Ureditev navzkri`nega lastni{tva mno`i~nih medijev na Irskem:

Lastniki
Nacionalna
TV

Regionalni
~asniki

Nacionalni
~asniki

Radio

Lastniki nacio-
nalnih TV
dovoljenj

Dr`avna
televizija

Ne Ne
Samo dr`avni
Prenosniki
oddaj

Lastniki regio-
nalnih ~asnikov

Obstaja samo
eno dovoljenje
zunaj dr`avne
TV. Dovoljene
so omejene
investicije.

- Ni omejitev
Do 25% ali naj-
ve~ 2 dovoljenji

Lastniki nacio-
nalnih ~asnikov

Obstaja samo
eno dovoljenje
zunaj dr`avne
TV. Dovoljene
so omejene
investicije.

Stvar dovolje-
nja ministrstva

Stvar dovolje-
nja ministrstva

Stvar dovolje-
nja IRTC

Predvajalci sa-
telitske TV

Ni primerov.
Stvar dovolje-
nja IRTC in do-
voljenja
ministrstva.

Stvar dovolje-
nja ministrstva

Stvar dovolje-
nja ministrstva

Ni primerov.
Stvar dovolje-
nja IRTC in do-
voljenja
ministrstva

Lastniki dovo-
ljenj za lokalne
radie

Ni primerov.
Stvar dovolje-
nja IRTC.

Ni primerov.
Stvar dovolje-
nja IRTC

Ni primerov.
Stvar dovolje-
nja IRTC

-

Lastniki dovo-
ljenj za nacio-
nalne radie

Dr`ava ima 3
TV kanale, 4
nacionalne ra-
die in 1 lokalni
radio

Ni primerov
Stvar dovolje-
nja ministrstva

Ni primerov
Stvar ministr-
skega
dovoljenja

Dr`ava je ome-
jena na eno lo-
kalno dovolje-
nje. Neodvisni
so omejeni na
eno dovoljenje.

Tuji investitorji
En primer.
Da, stvar dovo-
ljenja IRTC.

Da, stvar dovo-
ljenja
ministrstva

Da, stvar dovo-
ljenja
ministrstva

Da, stvar dovo-
ljenja IRTC

IRTC – Independent Radio and TV commission,

Ministrstvo = Minister za podjetni{tvo, trgovinino in zaposlenost.

VIR: WAN, str 129
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5.14 Italija

Leta 1997 je bil sprejet nov zakon o telekomunikacijah in oddajanju radia in televizije.

Ustanovljen je bil nov organ (Autorita per le garanzie nelle comunicazioni), ki med dru-

gim deluje tudi na podro~ju prevladujo~ega tr`nega polo`aja in koncentracije, ki je defi-

niran z na~elom tr`nega dele`a.

Najve~je mo`no {tevilo dovoljenj za klasi~no televizijsko in radijsko oddajanje je na na-

cionalnem nivoju omejeno na 20% celotnega {tevila mre`. Nekatere nove omejitve

bodo postopoma stopile v veljavo.

Zakon iz leta 1997 je uvedel kot splo{no pravilo, da nih~e ne sme nadzorovati ve~ kot

20% celotnih mno`i~nih medijskih finan~nih virov. Finan~ni viri mno`i~nih medijev po-

menijo vse prihodke iz: prodaje dnevnih ~asopisov in revij, prodaje od uporabe av-

dio-vizualnih proizvodov; naro~nin za dnevne ~asopise, revije, radijske in TV postaje;

ogla{evanje (vklju~no s sponzorstvom in teleprodajo); licen~nin in rednih dr`avnih po-

mo~i ter elektronskega zalo`ni{tva, namenjenega potro{nji gospodinjstev.

Lastniki dnevnih ~asopisov so lahko samo fizi~ne osebe, zasebne dru`be z omejeno in neome-

jeno odgovornostjo ter javne dru`be.Glasovalni dele`i partnerjev izdajateljske hi{e so lahko re-

gistrirani pod imenomdrugedru`be samo, ~e je ve~ina glasovalnih dele`ev te drugedru`be re-

gistrirano na imena lastnikov ali dru`b, ki kotirajo na borzi, tako da je identiteta lastnikov stvar

javnih registrov. Obstajajo nekatere omejitve tujega lastni{tva nad dnevnimi ~asniki.

Za dnevni tisk protimonopolna zakonodaja omejuje lastni{tvo na 20% celotne naklade

ali na 50% naklade v eni od {tirih t.i. velikih (makro) regij, ali polovico naslovov v eni od

enaindvajsetih t.i. manj{ih regij.

Zakon o oddajanju iz leta 1990 natan~no ureja navzkri`no lastni{tvo. Nih~e ne more do-

biti dovoljenja za nacionalno TV, ~e nadzoruje dru`bo, ki izdaja dnevni ~asnik, katerega

naklada presega 16% celotne dnevne naklade v dr`avi, prav tako pa tudi ne dveh dovo-

ljenj ~e ~asopisna naklada presega 8%. Nih~e ne sme imeti treh dovoljenj, ~e je lastnik

nacionalnega ~asnika, ne glede na njegovo naklado.

Te dolo~be se ne nana{ajo na navzkrì no lastni{tvo radia in dnevnega ~asopisa, niti namedije, ki

oddajajo, in tedenskoperiodiko. Prav takoni pravila za omejevanje lastni{tva lokalneTV in lokal-

nih ~asnikov.Obstaja pa dolo~ba, ki ima za ni~ne vse bodo~e transakcije, s katerimi bi posamez-

na dru`ba pridobila ve~ kot 20% celotnih medijskih virov, ali s katerimi bi pri{lo do multisektor-

skega konglomerata (t.j. institucija z dvema tretjinama svojih virov, ki bi izvirali iz podro~ja

mno ì~nih medijev), ki bi pridobila ve~ kot 25%medijskih virov. Definicija “medijskega vira” za

namenepravilakoncentracije vklju~uje tudi tiskanemedije, TV in radio,neupo{tevapavirov,pri-

dobljenih iz naslova izdaje knjig, izdajanja, proizvodnje in distribucije filmov ter TV programov.
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Tabela 7: Ureditev navzkri`nega lastni{tva mno`i~nih medijev v Italiji:

Lastniki
Regionalne
TV

Nacionalne
TV

Regionalni
~asopisi

Nacionalni
~asopisi

Radio

Dovoljenj za
regionalne
TV

1 dovoljenje
za mikro re-
gijo in 3 do-
voljenja v
celoti

Ni dovoljeno

Najve~ 50%
obtoka v ka-
terikoli ma-
kro ali naj-
ve~ 50% na-
slovov v ka-
terikoli
mikro regiji *

Najve~ 20%
celotne
naklade

Nobenih na-
cionalnih
postaj, re-
gionalne so
dovoljene

Dovoljenj za
nacionalne
TV

Ni dovoljeno

Najve~ 25%
nacionalnih
postaj t.j. 3
od 12

1 kanal =
najve~ 16%
dnevnega
obtoka, 2 ka-
nala =8%, 3
kanali = 0%

Kot na levi Ni dovoljeno

Regionalnih
~asnikov

1dovolenje
na mikro re-
gijo in 3 do-
voljenja v
celoti

1 kanal =
najve~ 16%
dnevnega
obtoka, 2
kanala =8%,
3 kanali =
0%

Najve~ 50%
obtoka v ka-
teri makro
ali najve~
polovica na-
slovov na
katerikoli
mikro regiji

Najve~ 20%
celotnega
obtoka

Ni omejitev

Nacionalnih
~asnikov

Kot zgoraj Kot zgoraj Kot zgoraj Kot zgoraj Kot zgoraj

Dovoljenj za
lokalne
radie

Dovoljeno Ni dovoljeno Kot zgoraj Kot zgoraj

Ne nacional-
nih postaj,
dodatna do-
voljenja za
regionalna
postaje so
dovoljena

Dovoljenj za
nacionalne
radie

Ni dovoljeno Ni dovoljeno Kot zgoraj Kot zgoraj
Najve~ 25%
nacionalnih
postaj

Tuji lastniki

Ni omejitev
znotraj EU.
Recipro~ni
sporazumi z
nekaterimi
drugimi
dr`avami.

Glej levo Glej levo Glej levo Glej levo

* Obstajajo 4 makro regije in 21 mikro regij,

Vir: WAN, str. 134

323

323



5.15 Litva

V zakonu o mno`i~nih medijih obstaja splo{na dolo~ba proti koncentraciji, vendar

pravni mehanizem za izvedbo te norme ({e) manjka.

5.16 Luxemburg

Nobena fizi~na ali pravna oseba ne sme imeti dele`a v ve~ kot eni dru`bi z dovoljenjem

za mre`ne storitve (z nizko mo~jo transmisije), ali imeti ve~ kot 25% dele` ali glasovalne

pravice v tak{ni dru`bi, vklju~no s posrednim lastni{tvom.

Nobena dru`ba ne more dobiti ve~ kot eno dovoljenje za storitev lokalnega radia. Teh-

ni~ne spojitve in povezovanja dveh ali ve~ lokalnih radiev so prepovedane.

Na podro~ju oddajanja v principu ni omejitev lastni{tva. Vendar zakon o elektronskih

medijih iz leta 1991 dolo~a, da pogoji za izdajo dovoljenja lahko vsebujejo dolo~be o

omejevanju lastni{tva.

5.17 Malta

Zakon o oddajanju iz leta 1991 predpisuje, da nobena oseba ali dru`ba nemore imeti ali

nadzorovati ve~ kot en radio in eno televizijo.

Zakon o tisku iz leta 1994, ki je bil dopolnjen leta 1996, predpisuje obveznosti glede

transparentnosti lastni{tva (predvsem dnevnih ~asnikov) v tiskanih medijih.

5.18 Nizozemska

Lastni{tvo medijev omejuje le splo{na zakonodaja s podro~ja konkurence. Za tuje inve-

stitorje ne obstajajo posebne omejitve. Vsi lastniki nad 5% morajo biti transparentni

(znani).

Za lastni{tvo dnevnih ~asnikov obstaja omejitev v vi{ini 25%. Nekaj omejitev obstajaja

{e na podro~ju lastni{tva kabelske TV in satelitskih operaterjev.

5.19 Norve{ka

Zakon o medijih dolo~a, da so zdru`evanja in prevzemi lahko zavrnjeni, ~e ogro`ajo

pluralizem, nacionalnost ali lokalnost. Neodvisen organ, ki {e ni ustanovljen, bo izvajal

to dolo~bo. Tako ne obstaja posebno definirana meja lastni{tva, za merilo pa se jemlje

1/3 nacionalnega, regionalnega ali lokalnega obtoka (naklade).
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Za tuje investitorje ni posebnih omejitev.

5.20 Poljska

Po zakonu o prenosu (TV in radijskih) oddaj, dovoljenja ni mo`no dobiti, ~e bi tako

pri{lo do prevladujo~ega polo`aja na trgu na dolo~enem obmo~ju.

Pri prenosu (TV in radijskih) oddaj mora vse spremembe lastni{tva odobriti nacionalni

svet za prenos oddaj, ki lahko umakne dovoljenje, ~e druga oseba dobi neposreden ali

posreden nadzor nad tistim, ki oddaja. Za druge medije tak{nih dolo~b ni.

Na podro~ju tiskanih medijev ni omejitev za tuj kapital. V sektorju prenosov oddaj ob-

staja omejitev lastni{tva tujega kapitala osebe v vi{ini 33% (predvideva se povi{anje na

49%).

Avdio - vizualna produkcija in distribucija preko kabla nista omejevani.

Izdajatelji ~asopisov in periodi~nih publikacij ne morejo dobiti dovoljenja za pridobitev

dovoljenj za radio ali TV, ~e bi to ustvarjalo lokalni monopol.

Lastni{tvo medijev mora biti ves ~as znano, sicer sledi v zakonu predpisana kazen.

5.21 Portugalska

Glede lastni{tva medijev ni omejitev.

5.22 Slova{ka

Lastnik enega medija ne sme imeti ve~ kot 20% dele` v drugem mediju.

5.23 [vedska

Po zakonu o lokalnem radiu izdajatelj ~asnika ali kdo drug, ki ima velik vpliv v ~asopi-

sni dru`bi, ne more dobiti dovoljenja za lokalni radio.

Nasprotno lahko lastnik dovoljenja za komercialni lokalni radio izdaja ~asopis v skladu

z zakonom o svobodi tiska.

Zakon o radiu in televiziji iz leta 1996 vsebuje dolo~be, ki omejujejo navzkri`no last-

ni{tvo medijev.
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Glede transparentnosti veljajo za dru`be s podro~ja mno`i~nih medijev enake dolo~be

kot za druge delni{ke dru`be.

Tabela 8: Ureditev navzkri`nega lastni{tva mno`i~nih medijev na [vedskem:

Lastniki
Regionalne
TV

Nacionalne
TV

Regionalni
~asopisi

Nacionalni
~asopisi

Radio

Dovoljenj za
regionalne
TV

Nobenega
lo~enega
dovoljenja
za regional-
no TV {e
niso
dodelili.

Ni pravnih
ovir, vendar
nacionalni
prenosniki
potrebujejo
dovoljenje
vlade

Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno

Dovoljenj za
nacionalne
TV

Regionalne
TV so dovo-
ljene v okvi-
ru nacional-
nega
dovoljenja.

Kot zgoraj Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno

Regionalnih
~asnikov

Do sedaj ni
bilo dano
posebno
dovoljenje.

Kot zgoraj Dovoljeno Dovoljeno

Ne more v
celoti biti
lastnik ali
imeti prevla-
dujo~ vpliv
na lokalni
radio

Nacionalnih
~asnikov

Kot zgoraj Kot zgoraj Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno

Satelitske TV Kot zgoraj Kot zgoraj Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno
Dovoljenj za
lokalne
radie

Kot zgoraj Kot zgoraj Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno

Tuji lastniki Kot zgoraj Kot zgoraj Dovoljeno Dovoljeno Dovoljeno

Vir: WAN, str.209

5.24 [panija

Glede tujih nalo`b velja na podro~ju mno`i~nih medijev enaka ureditev kot za druga

podro~ja. Za lastni{tvo nad 50% je predpisan poseben postopek.

Nobena oseba, zasebna ali javna, doma~a ali tuja, ne more biti lastnik ve~ kot 25% tele-

vizijske dru`be.
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Drugih omejitev ni.

5.25 [vica

Podro~je je urejeno z protimonopolnim zakonom (Kartellgesetz). Prag za zdru`itve v

medijskem sektorju je dokaj nizek.

Ni posebnih omejitev za tujce.

Ni omejitev navzkri`nega lastni{tva, vendar izdajatelji ne smejo prizadeti principa raz-

li~nosti mnenj, ki je dolo~en v zakonu o radiu in televiziji.

5.26 Zdru`eno kraljestvo

Podro~je je urejeno z zakonom o prenosu oddaj iz 1996. leta. Splo{ne dolo~be:

• tuji investitorji ne morejo nadzorovati analognega klasi~nega radia in TV, lahko pa

nadzorujejo podjetje, ki ima dovoljenje za kabelski, satelitski in digitalni klasi~ni (t.j.

zemeljski) prenos oddaje,

• lokalne oblasti in skupine, katerih cilji so v celoti ali ve~inoma politi~ne ali religiozne

narave, ogla{evalske agencije in tisti, ki lahko po mnenju regulatorja izvajajo nepri-

meren vpliv, ne morejo dobiti kateregakoli dovoljenja za prenos oddaj, ~eprav v do-

lo~enih okoli{~inah religiozne skupine lahko dobijo kabelsko, satelitsko ali radio

dovoljenje.

Televizija

• nobena oseba ne sme nadzorovati dveh ali ve~ TV, katerih dele` presega 15% TV

ob~instva,

• nobena oseba ne sme nadzorovati ve~ kot en t.i. regionalni kanal 3 na dolo~enem po-

dro~ju,

• skupni nadzor med nacionalnim t.i. kanalom 3 in t.i. kanalom 521 ni dovoljen.

Radio

• nobena oseba ne sme imeti dve ali ve~ dovoljenj, katerih radijske to~ke (dodeljene na

osnovi odrasle populacije znotraj obmo~ja ki ga pokriva) presegajo 15% dosegljivih

to~k,
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• nobena oseba ne sme imeti ve~ kot eno AM in eno FM lokalno dovoljenje, ki slu`i iste-

mu obmo~ju, razen ~e je to v javnem interesu. Nobena oseba ne more nadzorovati

ve~ kot tri lokalne radie na istem obmo~ju in imeti drugega FM dovoljenja; tretje do-

voljenje za lokalni radio na kateremkoli valovnemu pasu pa je predmet testa javnega

interesa,

• nobena oseba ne more nadzorovati ve~ kot eno nacionalno komercialno radio

postajo.

Navzkri`no lastni{tvo med radiom in TV

• nobena oseba ne sme nadzorovati regionalni kanal 3 in lokalno radio postajo za po-

dro~je, ki je v precej{nji meri isto,

• nobena oseba, ki ima nacionalni kanal 3 ali kanal 5, ne sme imeti dovoljenja za nacio-

nalni radio.

Navzkri`no lastni{tvo med TV in ~asniki

• lastnik ~asopisa z 20% ali ve~jim dele`em v celotnem obtoku nacionalnega ~asopisa

ne sme nadzorovati (biti lastnik) analogne klasi~ne televizije (kanal 3 in 5). Tisti z

manj kot 20% lastni{tvom nacionalne naklade lahko dobijo tak{no dovoljenje na pod-

lagi testa javnega interesa,

• lastnik lokalnega ~asnika z 20% ali ve~jim dele`em lokalne naklade na dolo~enem

podro~ju ne sme imeti dovoljenja za zagotavljanje storitev regionalnega kanala 3. Ti-

sti z manj kot 20% lokalnega obtoka lahko nadzorujejo to storitev, a so predmet testa

javnega interesa,

• ne obstajajo omejitve na navzkri`no lastni{tvo med ~asopisi in kabli, satelitom in digi-

talno (zemeljsko) storitvijo.

Navzkri`no lastni{tvo med radiem in ~asniki

• lastnik ~asopisa z 20% ali ve~jim nacionalnim obtokom ne sme nadzorovati klasi~ne-

ga radia (ne nacionalnega in ne lokalnega). Tisti z manj kot 20% nacionalnega obtoka

lahko tak{no dovoljenje nadzorujejo a so predmet testa javnega interesa,

• lastniki lokalnega ~asnika z manj kot 20% celotne lokalne naklade na dolo~enem ob-

mo~ju lahko nadzoruje do tri lokalne radijske postaje na dolo~enem obmo~ju. Zanje

veljajo enake omejitve kot za lastni{tvo nad radiem na splo{no. To lastni{tvo je sub-

jekt testa javnega interesa. Tisti med 20% in 50% lokalnega ~asopisnega obtoka lahko

nadzorujejo eno AM in eno FM lokalno radijsko postajo in so subjekt testa javnega in-
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teresa. Tisti z ve~ kot 50% obtoka lokalnega ~asnika lahko nadzorujejo en lokalni ra-

dio na dolo~enem obmo~ju (ki slu`i kot konkuren~ni lokalni komercialno radio) in je

subjekt testa javnega interesa.

^asopisi

• ni omejitev lastni{tva za tuje investitorje,

• zdru`itve ~asopisnih hi{, ki bi lahko imele za posledico kombinirani dnevni obtok

500.000 ali ve~ izvodov, se ne morejo zgoditi brez pisnega soglasja ministra za trgovi-

no in industrijo, ki mora, razen v posebnih definiranih okoli{~inah, najprej prejeti po-

ro~ilo o tej zadevi s strani Komisije za monopole in zdru`evanja (Monopolies and

Mergers Commission),

• navedeni minister lahko da soglasje na zdru`itev brez poro~ila navedene komisije,

kadar meni, da je primer nujen in ena od hi{ ne bo mogla ve~ delovati brez zdru`itve,

ali kadar ena od obeh hi{ nima dnevne naklade ve~ kot 50.000 izvodov.
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Tabela 9: Ureditev navzkri`nega lastni{tva mno`i~nih medijev v Zdru`enem

kraljestvu:

Lastniki
Regional-
na TV

Nacional-
na TV

Regional-
ni ~asniki

Nacional-
ni ~asniki

Radio

Dovoljenja
za regional-
no komer-
cialno TV

Do 15% vseh
TV gledalcev

Do 15% vseh
TV gledalcev

Do 20% ce-
lotne nakla-
de na do-
lo~enem ob-
mo~ju

Do 20% ce-
lotne nacio-
nalne
naklade

Prepovedano je pre-
krivanje obmo~ij

Dovoljenja
za nacional-
no komer-
cialno TV

Do 15% vseh
TV gledalcev

Eno dovolje-
nje na
dru`bo

Ni omejitev

Do 20% ce-
lotne nacio-
nalne
naklade

Lastni{tvo nacional-
nega radia je prepo-
vedano, omejeno
na 15% »to~k« pri lo-
kalnem radiu

Regionalnih
~asnikov

Do 15% vseh
TV gledalcev
(opomba 1)

Do 15% vseh
TV gledalcev
(opomba 3)

Podvr`eno
splo{ni pro-
timonopolni
politiki

Ni omejitev

Da. ^e ni prekriva-
nja: preko 20% ob-
toka ki se prekriva
zahteva test javnega
interesa in druge
teste

Nacionalni
~asnikov
(opomba 2)

Majhen: naj-
ve~ 15%
bralstva sub-
jekt testa jav-
nega
interesa

Kot za regio-
nalno TV

Ni omejitev

Podvr`eno
splo{ni pro-
timonopolni
politiki

Majhen: najve~ 15%
»to~k« subjekt testa
nacionalnega interesa
Velik: najve~ 20%
vlo`ek v vsako
dovoljenje.

Oddajatelji
satelitske TV

Do 15% vse-
ga TV
ob~instva

Do 15% vseh
TV gledalcev

Ni omejitev Ni omejitev
Najve~ 20% nacio-
nalnih postaj

Nosilci do-
voljenj za lo-
kalni radio

Prepoveda-
no, ~e se re-
gije
pokrivajo

Do 15% vse-
ga TV
ob~instva

Da, ~e se ne
prekriva:
preko 20%
naklade zah-
teva test jav-
nega interesa

Test javnega
interesa

Najve~ 35 lokalnih
postaj ali najve~ 4
lokalne + 1 nacio-
nalna, vse po najve~
15% zbranih »to~k«

Nosilci do-
voljenj za
nacionalni
radio

Do 15% vse-
ga TV
ob~instva

Prepove-
dano

Test javnega
interesa

Do 20% na-
cionalne
naklade

Najve~ 15% »to~k«,
toda eno nacional-
no dovoljenje na
dru`bo.

Tuji
investitorji

Ni omejitev Ni omejitev Ni omejitev Ni omejitev Ni omejitev

1 zagotovljen nadzor izdajatelja manj kot 20% lokalne naklade. Test javnega interesa se uporablja, ~e obstaja

prekrivanje v obtoku ~asopisov,

2 »majhen« je pod 20% nacionalne naklade (obtoka), velik je preko tega odstotka.

3. je subjekt testa javnega interesa.

Lastnik medija z 20% ali manj{im lastni{tvom prispeva le 50% relevantnega dele`a ob~instva

Vir: WAN, str. 224
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VI. ZAKLJU^EK

Omejitve lastni{tva mno`i~nih medijev odra`ajo neko tradicionalno pluralnost in kul-

turno razli~nost. So nasproten ukrep komercialni sili konvergence. Ti ukrepi delujejo

na predpostavki, da vsak sektor proizvaja posebenmedijski proizvod (storitev), ki se ne

prekriva z drugo. Ta predpostavka pa ne velja ve~. Mo`nost dobivanja ~asopisa na in-

ternetu, sprejemanje programa na istem mediju ter zmo`nost telekomunikacij za raz-

li~ne multimedijske storitve pomeni, da bo to razlikovanje postalo odve~no. Tako je

tudi vloga tak{nega omejevanja manj{a, kot je bila v preteklosti.

Prepovedi opravljanja posla prepre~ujejo, da bi tr`ni udele`enec, ki zagotavlja en tip

medijske storitve, lahko zagotavljal {e drugega. Ti ukrepi varujejo konkurenco, dokler

so posamezna podro~ja lo~ena po vertikalni liniji (po posameznih skupinah mno`i~nih

medijev), a so v neskladju z sodobno naravno tendenco k konvergenci ponujenih stori-

tev mno`i~nih medijev.

Kljub temu je treba poudariti, da je omejevanje navzkri`nega lastni{tva medijev {e ved-

no pomemben instrument regulacije in kot tak precej precej pogosto uporabljen v dr`a-

vah ~lanicah EU. V dr`avah v tranziciji pa mehanizme omejevanja lastni{tva mno`i~nih

medijev {ele uvajajo.
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Priloga I.: PREDPISI O LASTNI[TVU MEDIJEV

Dr`ava
Last-
ni{tvu

Tujem
last-
ni{tvu

Navzkri`-
nem
last-
ni{tvu

Strukturi
Kapitala

Koncen-
traciji

Na~rtova-
ni
Predpisi
o kon-
centraciji

Argentina Ne Ne Ne Ne(*) Ne Ne
Avstija Ne Ne Da(*) Da Da Ne
Avstralija Da(*) Da(*) Da(*) Da(*) - -
Belgija Ne Ne Da Ne Da Ne
Brazilija Da Da(*) (*) Da(*) Da(*) Da(*)
Kanada Da Da(*) Ne Ne Ne Ne
Kolumbija Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Hrva{ka Da Ne Ne Ne Ne Ne
^e{ka
republika Da Ne Da Ne Da Da

Danska Ne Ne (*) (*) Ne Ne
Estonija Ne Ne Da Ne Ne Ne
Finska Ne Da Ne Da Ne Ne
Francija Da Da Da Da Da Da
Nem~ija (*) Ne - (*) Da Ne
Gr~ija Da Da Da Da Da Da
Mad`arska Ne Ne Da Ne Ne Ne
Indija Ne Da Da Da (*) Ne
Irska Ne Ne Ne Da (*) Ne
Italija Da Da Da Da Da Da
Japonska Da Ne (*) Da (*) Ne
Luksemburg Ne Ne Da Ne Ne Ne
Mongolija (*) Ne Ne Ne Ne (*)
Nizozemska Da Ne Da Da (*) Ne
Nova
Zelandija Ne Ne Ne Da Da Ne

Norve{ka (*) Da Da Da Da Da
Poljska Da Ne Da Da Da Da
Portugalska Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Rusija Da Ne Ne Ne Ne Ne
Singapur Da Ne Ne - - -
Slova{ka Ne Ne Da Ne Ne -
Ju`na Afrika Ne (*) Da (*) (*) Da
Ju`na
Koreja Ne (*) Da Ne Ne Ne

[panija Ne (*) Da Ne Ne Ne
[ri anka Da Ne Ne Da Ne (*)
[vedska Ne Ne Da Da Ne Da
[vica Da Ne (*) Da Da Da
Velika
Britanija Da Ne (*) Da Da Da

ZDA Ne Ne Da Ne Da Ne

(*)glej poro~ilo dr`ave

Vir:WAN 1998, str. 236
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REVIDIRANJE – PRIMERJALNI PREGLED*

1. UVOD

Stabilnost kapitalskih in finan~nih trgov sloni na treh na~elih: dobrem vodenju podjetij

(good corporate governance), na dobrem finan~nem (ra~unovodskem) poro~anju

(good financial reporting) in dobrem revidiranju (good auditing).1

Zakonsko obvezno revidiranje (statutary auditing) je del pravnih sistemov posameznih

dr`av in tudi predmet aktivnosti na mednarodni ravni, s ciljem, da bi se zavaroval inte-

res delni~arjev in drugih udele`encev v podjetjih ter tudi interes javnosti. Revidiranje ni

storitev, o kateri bi se lahko prosto pogajala le njen kupec in prodajalec. Pri njenem iz-

vajanju je potrebno zagotoviti ve~jo stopnjo varnosti in upo{tevanja interesa drugih. Re-

vizor mora biti usposobljen, neopore~en, neodvisen in objektiven.

V Raziskovalnem sektorju smo pripravili nalogo, ki obravnava nekatere pomembne vi-

dike revidiranja ra~unovodskih izkazov. Pri tem smo upo{tevali `eljo naro~nika, ki je v

prvem delu naro~ila predlagal splo{no obravnavo podro~ja revidiranja, v drugem delu

pa je dodatno zahteval podrobnej{o obravnavo in raz~lenitev nekaterih aktualnih

vpra{anj revizijske stroke, o katerih se razpravlja `e vrsto let, tako na mednarodnem ni-

voju kot tudi znotraj posameznih dr`av. Pri~ujo~a naloga je bila za objavo v zborniku

nekoliko skraj{ana.

1.1 Vsebina naro~ila naloge

Naro~nik je `elel, da ta naloga poda primerjalni pregled revidiranja v evropskih dr`avah

in v ZDA. Obdela naj in{titute in organe, ki nastopajo v slovenskem zakonu o revidira-

nju. Hkrati naj primerjalno obdela re{itve v slovenskem zakonu o revidiranju in v tujih

ureditvah.

Poleg te splo{ne opredelitve je naro~nik `elel, da v Raziskovalnem sektorju pripravimo

tudi primerjalno ureditev zagotavljanja neodvisnega revidiranja ali neodvisnosti revi-

zorjev in nadzora nad njimi v interesu javnosti, ki naj pojasni zahteve in re{itve, ki izha-
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* Mag. Igor Zobavnik, pripravljena: 9.3.2001; objavljena: 30.3.2001

1 Fédération de Experts Comptables Européens - FEE, Discusion Paper on a Financial Reporting Strategy wit-

hin Europe, Final Text, 8. October 1999, str. 3.
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jajo iz predpisov ali aktov EU (upo{tevaje osmo smernico EU in priporo~ila Evropske

komisije v zvezi z minimalnimi standardi za nadzor kakovosti revidiranja) in primerjal-

nih ureditev izbranih dr`av (npr. Velike Britanije, [vedske, ZDA idr.), predvsem v zvezi

z naslednjimi vpra{anji:

1. Kako je opredeljena neodvisnost revizijskih dru`b in poobla{~enih revizorjev od re-

vidiranih oseb (gospodarskih dru`b) ter njihovih ~lanov oziroma organov upravlja-

nja in poslovodenja ter lastnikov, pri katerih opravljajo z zakonom predpisano revi-

zijo ra~unovodskih izkazov?

2. Kdo so nosilci zagotavljanja neodvisnosti revidiranja v interesu javnosti (stanovske

organizacije revizorjev, dr`avne institucije), ki jim dr`ave podeljujejo pooblastilo za

zagotavljanje kvalitete revizije, ki je zakonsko predpisana (za podeljevanje poobla-

stil za delo revizorjev in nadzor nad neodvisnostjo revidiranja)? Kak{na je mandatna

doba in sestav organov oziroma nosilcev nadzora nad revidiranjem?

3. Kaj so cilji preverjanja kvalitete dela revizorjev, ki izvajajo zakonsko predpisano re-

vizijo, in kak{ne so razlike med mo`nima metodologijama izvajanja nadzora nad za-

gotavljanjem neodvisnosti oziroma kvalitete revidiranja, to je med (1) nadzorom, ki

ga opravlja poobla{~ena institucija z lastnim oziroma pri njem zaposlenim poob-

la{~enim revizijskim osebjem (monitoring metodology) in med (2) nadzorom, ki ga

institucija poobla{~ena za nadzor le organizira in spremlja, izvajajo pa ga zunanji

poobla{~eni revizorji (peer-review).

4. Kako pogosto je urejen oziroma dolo~en redni nadzor nad zagotavljanjem neodvi-

snosti oziroma kvalitete revizije, ki je z zakonom predpisana – pri posamezni revizij-

ski dru`bi ali revizorju ali kak{en je cikel, v katerem se opravi nadzor nad kvaliteto

revidiranja vseh revizijskih dru`b oziroma revizorjev, ki opravljajo z zakonom pred-

pisano revizijo?

5. Kdaj in pod kak{nimi pogoji lahko predlaga poobla{~eni instituciji izredni nadzor

nad zagotavljanjem kvalitete dela revizorjev zainteresirana javnost?

6. Razlike v pristopu nadziranja kvalitete revizije pri osebah oziroma gospodarskih

subjektih, za katere obstoji javni interes, in v pristopu zagotavljanja kvalitete revidi-

ranja, ko ta interes ni prisoten (npr. revidiranje gospodarskih dru`b, ki ne kotirajo na

borzi).

7. Kako je zagotovljen javni nadzor (public oversight and public reporting) in poro~a-

nje nad sistemom zagotavljanja kvalitete oziroma neodvisnosti revidiranja (the qua-

lity assurance system)?

8. Kako je urejena povezanost med negativnimi rezultati izvajanja nadzora nad kvalite-

to revidiranja in ureditvijo sankcioniranja kr{itev v izvajanju zakonsko predpisane

revizije, na~in sankcioniranja oziroma ureditev kazenskega sankcioniranja?
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1.2 Vsebina naloge

Naloga je sestavljena tako, da so najprej definirani osnovni pojmi. V nadaljevanju je prikazana

ureditev revidiranja na nivoju EU, ki je le v manj{em delu enotna ter zatem ureditev po posa-

meznih evropskih dr`avah in ZDA. V prikazu smo zajeli ve~ino zahodnoevropskih dr`av ter

^e{ko. V zadnjem delu smo poskusili odgovoriti na osem zgoraj navedenih vpra{anj.

1.3 Nekatere osnovne definicije

1.3.1 Revidiranje

Pojem revidiranje ima ve~ pomenov. »Revidiranje pomeni naknadno presojanje pre-

te`no popravljalno, na izvedenskem mnenju zasnovano poznej{e nadziranje, ki ga

opravljajo v predmet nadziranja organizacijsko nevklju~eni in tam po na~elu stalnosti

ne delujo~i organi; obsega oblikovanje in ovrednotenje dokazov o trditvah v zvezi z

predmetom nadziranja ter poro~anje o ugotovitvah zainteresiranim uporabnikom, da bi

na tej podlagi ustrezno ukrepali.«2

Revidira se lahko dose`ke, dr`avno financiranje, prora~un, izvajanje nalog, poslovanje,

poslovodenje, pravilnost poslovanja, ra~unalni{ko obravnavo podatkov, ra~unovods-

tvo, skladnost s predpisi ali pa ra~unovodske izkaze

Zakon o revidiranju se nana{a na revidiranje ra~unovodskih izkazov in tudi v tej nalogi

bomo z revidiranjem ozna~evali revidiranje ra~unovodskih izkazov. Ob tem je potreb-

no poudariti, da je predmet te naloge revidiranje zunanje in neodvisne organizacije (ex-

ternal and independent audit), ki je zakonsko obvezno (statutory auditing).

»Revidiranje je uraden pregled in nadzor letnih ra~unovodskih izkazov organizacije,

ki jo izvaja usposobljena oseba, ki se imenuje revizor, s ciljem, da se prepri~a, da ti iz-

kazi ka`ejo to~no in resni~no finan~no stanje in ne skrivajo nobene nepo{tenosti, ter

da so predstavljeni v ustrezni obliki, ki je predpisana z zakonom.«3

Po definiciji Mednarodnega zdru`enja ra~unovodij4 je cilj revidiranja omogo~iti revizor-

ju, da izrazi mnenje, ~e so finan~ni izkazi v vseh bistvenih vidikih pripravljeni v skladu s
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2 Turk, Pojmovnik ra~unovodstva, financ in revizije, str. 644.

3 Longman Concise Dictionary of Business English, 1995

4 International Federation of Accountants (IFAC). Pravzaprav bi ga lahko prevedli tudi z Mednarodnim

zdru`enjem ra~unovodskih strokovnjakov. Tak{en prevod bi bil vsebinsko pravilnej{i tudi pri mnogih nacio-

nalnih zdru`enjih. Kljub temu bomo iz prakti~nih razlogov izraz »accountant« prevajali z ra~unovodja.
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predpisanim okvirom ra~unovodskega poro~anja.5

»Revidiranje se za~ne s preverjanjem knjigovodstva ter tamkaj{njih knjigovodskih listin

in poslovnih knjig, da bi se lahko nato osredoto~ilo na njegove izdelke, t.j. obra~unsko

bilanco stanja in obra~unski izkaz poslovnega izida, a tudi obra~unski izkaz fi-

nan~nega izida, v nekaterih primerih pa tudi na druge dele ra~unovodstva, zlasti na

predra~unske ra~unovodske izkaze in metodiko ra~unovodskega analiziranja; nalo-

ga tak{nega revidiranja je oblikovati mnenje o resni~nosti in po{tenosti ra~unovodskih

informacij, s katerimi se v svojem okolju predstavlja organizacija; tak{no revidiranje

je za srednje in velike delni{ke dru`be ter za velike dru`be z omejeno odgovornostjo ob-

vezno, po zakonu pa ga lahko izvajajo le poobla{~eni revizorji.«6

1.3.2 Mednarodni ra~unovodski standardi in mednarodni
revizijski standardi

Mednarodni ra~unovodski standardi se ukvarjajo samo s podro~jem ra~unovodstva in

ne vklju~ujejo zahteve po revidiranju ra~unovodskih izkazov. Le v uvodu k ra~unovod-

skim standardom je navedeno, da so ra~unovodski izkazi obi~ajno vklju~eni v poro~ilu

revizorja.

Mednarodne standarde revidiranja razvija in sprejema Odbor za pravila revidiranja (In-

ternational Auditing Practices Committee – IAPC) v okviru Mednarodnega zdru`enja

ra~unovodij (International Federation of Accountants – IFAC). Vloga IAPC je razvijati in

objavljati standarde in stali{~a glede revidiranja ter z njim povezanih storitev. Tako naj

bi se v svetovnem merilu v ve~ji meri poenotila revizijska praksa.

1.3.3 Revizor

»Revizor, naknadni preverjevalec je:

1. Strokovnjak, ki opravlja dejavnost revidiranja; ~e gre za revidiranje ra~unovodskih

izkazov, mora imeti visoko strokovno izobrazbo in po ustrezni najmanj dveletni

praksi opraviti prvi strokovni izpit, v Sloveniji pri slovenskem in{titutu za revizijo,

nato pa lahko sodeluje pod vodstvom poobla{~enega revizorja pri revidiranju letnih

ra~unovodskih izkazov; ~e gre za revidiranje poslovanja, pa lahko deluje samostoj-
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5 Green Paper, str.223, citiran izvod je priloga I. gradiva: Act of the Conference on The Role, the Position and

the Liability of the Statutary Auditor within the European Union.

6 Turk, Pojmovnik ra~unovodstva, financ in revizije, str. 645.
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no ali v sodelovanju z drugimi, ~eprav ni poobla{~en za izra`anje mnenj o letnih

ra~unovodskih izkazih in potemtakem ne more delovati po zakonu o revidiranju.

2. Splo{ni naziv za revizorje vseh vrst, tudi poobla{~ene revizorje.«7

1.3.4 Neodvisnost revizorja

Revizorjeva neodvisnost je vpra{anje, o katerem se je razpravljalo vse od za~etka tega

poklica. Popolna neodvisnost je zgolj ideal. Enotna definicija revizorjeve neodvisnosti

{e vedno ne obstaja, niti na teoreti~nem nivoju, kaj {ele v praksi in zakonodaji (tudi za-

radi interesa samih revizorjev). V nalogi bomo sre~ali vrsto razli~nih definicij.

Za uvod navedimo eno od mo`nih definicij: »Neodvisen revizor je revizor, ki ni zapo-

slen v revidirani organizaciji ter deluje kot zunanji revizor, ~igar ugotovitve so neodvi-

sne od pri~akovanj naro~nika.«8

1.3.5 Neposreden (monitoring) in posreden (peer review)
zunanji nadzor

»Poleg notranjega nadziranja kakovosti revidiranja, za katero so v skladu z medna-

rodnimi standardi revidiranja odgovorne same revizijske dru`be, je ve~ina strokovnih

institucij s podro~ja neodvisne organizacije revizije `e razvila postopke zunanjega

nadzora nad kakovostjo revidiranja. Ti postopki se med dr`avami razlikujejo kar je

posledica razli~ne podjetni{ke zakonodaje in ra~unovodskih predpisov. Glede na izva-

jalca zunanjega nadzora lahko na~in izvajanja nadzora razdelimo v dve skupini:

• nadzor, ki ga neodvisna strokovna institucija opravlja z lastnim, pri njej zaposlenim

osebjem (monitoring),

• nadzor, ki ga organizira in spremlja neodvisna strokovna institucija, izvajajo pa ga

aktivni revizorji na pogodbeni osnovi (peer review).«9
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7 Turk, pojmovnik ra~unovodstva, financ in revizije, str. 649.

8 Turk, pojmovnik ra~unovodstva, financ in revizije, str. 336; neodvisnost je definirana kot stanje, lastnost

neodvisnega, ki je v tak{nem razmerju do koga, da mu ni treba upo{tevati njegove volje, zahtev.

9 Duhovnik, Neposreden (monitoring) in posreden (peer rewiew) nadzor neodvisne organizacije revizorjev

nad delovanjem revizijskih dru`b in revizorjev, str. 61.

Pomen besede »peer« v dobesednem pomenu je: enakovreden ~lovek, ~lovek istega stanu, pa tudi strmeti, za-

gledati se.
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1.3.6 Mednarodne organizacije

IFAC (International Federation of Accountants) - Mednarodno zdru`enje ra~unovodij

ima sede` v New Yorku. To zdru`enje je organizacija nacionalnih poklicnih ra~unovo-

dij, ki so zaposleni v javni praksi, poslovnem svetu, javnem sektorju in na podro~ju izo-

bra`evanja. Trenutno ima 153 ~lanic iz 113 dr`av, ki predstavljajo dva milijona ra~uno-

vodij. V okviru tega zdru`enja deluje tudi Odbor za revizijsko prakso (International Au-

diting Practices Committee – IAPC).

FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) - Evropsko zdru`enje revizorskih

strokovnjakov je predstavni{ka organizacija ra~unovodskega poklica v Evropi s se-

de`em v Bruslju in povezuje 38 vode~ih institucij v 26 dr`avah s ~lanstvom preko

400.000 posameznikov. Od tega jih 45% dela v javni praksi in zagotavlja {irok razpon

storitev tako zasebnemu, kot tudi javnemu sektorju. Ostalih 55% je zaposlenih na raz-

li~nih polo`ajih v gospodarstvu, upravi in izobra`evalnih institucijah.

EFAA je krovna organizacija nacionalnih organizacij ra~unovodij in revizorjev v Evropi.

EFAA slu`i posebnim interesom tistih ra~unovodij in revizorjev, ki delujejo v sektorju

majhnih in srednje velikih podjetij. Sede` ima v Bruslju.

II. SLOVENSKA ZAKONODAJA O REVIDIRANJU

Podro~je revidiranja je v slovenski zakonodaji urejajo predvsem naslednji pravni akti:

• zakon o gospodarskih dru`bah (ZGD), Uradni list RS {t. 30/93, 29/94, 45/I/94, 82/94,

20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99 – odlo~ba US in 36/2000 – odlo~ba US),

• zakon o revidiranju (ZRev), Uradni list RS, {t. 11/2001,

• mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stali{~a o revidiranju.

III. REVIDIRANJE NA RAVNI EVROPSKE UNIJE (ZAKONODAJA IN
RAZPRAVA)

Harmonizacija zakonodaje, ki ureja podro~je gospodarskih dru`bah, je `e dolgo cilj

Evropske unije (EU). Od leta 1968 je bilo na podro~ju gospodarskih dru`b sprejetih `e

dvanajst smernic (directive), peta in trinajsta pa sta v postopku sprejemanja `e od leta

1983 (z amandmaji iz leta 1991 oziroma iz leta 1989).
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Za namene te naloge so pomembne predvsem naslednje smernice:

• ~etrta smernica10 o letnih izkazih dolo~enih vrst organizacij – ta smernica za velike in

srednje velike dru`be predpisuje obvezno revidiranje njihovih letnih izkazov, dr`ave

~lanice pa lahko majhne dru`be (kot so definirane v tej smernici)11 izvzamejo iz ob-

veznosti revidiranja njihovih ra~unovodskih izkazov,

• osnutek pete smernice iz leta 1983, ki je bil nazadnje dopolnjen v letu 1991, ki pa ({e)

ni bil sprejet,12

• sedma smernica13 o konsolidiranih izkazih in o obveznosti revidiranja konsolidiranih

ra~unovodskih izkazov,

• ter osma smernica o izdaji dovoljenj osebam, ki so odgovorne za revizijo ra~unovod-

skih izkazov.14

V letu 1996 je bila pripravljena Zelena knjiga o vlogi, polo`aju in odgovornosti revizor-

jev v EU ter prihodnjih usmeritvah.15 Na podlagi ugotovitev iz zelene knjige je Evropski

parlament v letu 1998 sprejel resolucijo16 o vlogi, polo`aju in odgovornosti revizorjev v

EU. Istega leta je bilo sprejeto tudi sporo~ilo (communication) Evropske komisije - Pri-

hodnost revidiranja v EU17:

Leta 2000 je Evropska komisija sprejela priporo~ilo o minimalnih zahtevah za zavarova-

nje kvalitete revidiranja v EU.
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10 Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 on the Annual Accounts of Certain Types of

Companies.

11 Po 11. ~lenu. smernice so to tiste dru`be, ki ne presegajo dveh od naslednjih treh kriterijev: bilan~na vsota 1

mio ECU, neto prihodki manj{i od 2mio ECU in povpre~no {tevilo zaposlenih med finan~nim letommanj{e od

50 oseb.

12 Proposal for a Fifth Council Directive on Company LawO.J. No. C 240 of 9 September 1983, Third Amended

Proposal for a Fifth Council Directive on Company Law O.J. No. C 240 of 12 December 1991.

13 The Seventh Council Directive (83/349/EEC) of 13. June 1983 on Consolidated Accounts.

14 Eight Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 on the Approval of Persons Responsible for Carrying

out the Statutory Audits of Accounting Documents.

15 Green Paper on the Role, Position and Liability of the Statutary Auditor in the EU (O.J.No C 321, 28.10. 1996,

p.1).

16 Resolution on the Commission Green Paper on the Role, the Position and the Liability of the Statutary Audi-

tor within the European Union (O.J. No C 034, 2/2 1998 p. 159).

17 The Statutary Audit in the European union: The way forward. (O.J. No C 143, 8.5.1998).
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3.1 Osma smernica

Namen te smernice je dose~i usklajenost pravil (gre pravzaprav za dolo~itev skupnih

minimalnih standardov) v dr`avah ~lanicah EU glede:

• potrebnega znanja (izobrazbe) fizi~nih oseb, ki opravljajo posle na podro~ju

revidiranja,

• neodvisnosti oseb, ki opravljajo posle na podro~ju revidiranja,

• pogojev za presojo osebne primernosti ljudi, ki opravljajo posle na podro~ju

revidiranja.

V preambuli te smernice je napisano, da morajo revizorji biti neodvisni in vredni zaupa-

nja (good repute), z velikim teoreti~nim znanjem na podro~ju revizije.

Revizijo lahko opravljajo fizi~ne in pravne osebe, ki imajo dovoljenje (licenco). Organ

dr`ave ~lanice18 lahko da dovoljenje samo fizi~nim in pravnim osebam, ki izpolnjujejo

pogoje dolo~ene v tej smernici.

3.2 Zelena knjiga

Zelena knjiga obravnava naslednja pomembnej{a vsebinska vpra{anja s podro~ja revi-

diranja ra~unovodskih izkazov:

• vloga revizorja (definicija revidiranja, vsebina revizorjevega poro~ila),

• polo`aj revizorja (njegove pristojnosti, revizorjeva neodvisnost, njegov polo`aj zno-

traj dru`be, ki jo revidira, vloga vladnih in poklicnih pristojnih organov),

• revizorjeva civilnopravna odgovornost,

• revizija majhnih dru`b,

• revizija skupin podjetij,

• svoboda ustanavljanja (podjetij) in zagotavljanja storitev.
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18 Tak{en organ so lahko tudi institucije na katere dr`avni organi prenesejo javna pooblastila. Smernica izrec-

no dolo~a, da je lahko tak{en organ tudi poklicno zdru`enje, ki mu je podeljena tak{na pristojnost. Tak{na

praksa je uporabljena tudi v ve~ini prikazanih dr`av, kar bo razvidno v nadaljevanju.
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3.2.1 Vloga revizorja

3.2.1.1 Definicija revizije

Smernice EU s podro~ja gospodarskih dru`b ne definirajo revidiranja, enako velja tudi

za ban~ne in zavarovalni{ke smernice s podro~ja ra~unovodstva. [tevilne {tudije ka`e-

jo, da obstaja znatna razlikamed tem, kar javnost pri~akuje od revizije inmed tem, kar je

posel revizorja po mnenju revizorske stroke19. ^im ve~ja je ta razlika, manj{a je verodo-

stojnost in ugled revizorskega dela. Ta tema je zanimiva tudi za {ir{o javnost, saj je us-

trezno delovanje tr`nega gospodarstva v precej{nji meri odvisno od zaupanja v revidi-

rane ra~unovodske izkaze.

Vsaka definicija revidiranja mora v razumnem obsegu upo{tevati potrebe in pri~akova-

nja uporabnikov, prav tako pa tudi zmo`nosti revizorja, da zadosti tem potrebam in

pri~akovanjem.

Javnost pri~akuje, da bo imel revizor vlogo pri za{~iti interesov delni~arjev, kreditorjev

(to so dobavitelji, banke in kreditne institucije), upokojencev, zaposlenih in javnosti na

splo{no, s tem, da jim bo na nek na~in zagotavljal:

• da so ra~unovodski izkazi natan~ni (dajejo pravi in po{teni vpogled),

• da gre za tako imenovano delujo~o dru`bo (the going concern) – t.j. za solventno

dru`bo,

• manj{o verjetnost obstoja prevar,

• upo{tevanje pravnih obveznosti te dru`be,

• odgovorno obna{anje dru`be glede okoljevarstvenih in socialnih zadev.

Dejansko revizor in revizija ne more zagotavljati vsega na{tetega. Velik del teh pristoj-

nosti in odgovornosti je v rokah uprave.

3.2.1.2 Prepad (vrzel) pri~akovanj20

Poleg vpra{anj, ki se nana{ajo na revizorjevo neodvisnost in poklicno neopore~nost, je

pomemben pojem tudi t.i. prepad pri~akovanj (expectation gap), in sicer med tem, kar

uporabniki pri~akujejo od revizorja in kar revizor misli, da lahko naredi.
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19 Ve~ o tem v nadaljevanju.

20 Ta del je povzet po Dieter Ordelheide ed. & KPMG, Transnational Accounting, , London 1995, str. 2793.
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Prepad pri~akovanj se sestoji iz dveh delov: prepada v delovanju in prepada v standar-

dih, kar lahko prika`emo v naslednji sliki.

3.2.2 Polo`aj revizorja

3.2.2.1 Usposobljenost (competence) revizorja

Znotraj dr`av EU obstaja razli~en izobra`evalni sistem. Kljub harmonizaciji iz osme

smernice obstajajo med njimi pomembne razlike. Del teh razlik bo premostila uporaba

smernic o medsebojnem priznavanju izobrazbe.

3.2.2.2 Neodvisnost revizorja

V skladu z osmo direktivo mora biti revizor neodvisen. V ~asu sprejemanja direktive se

dr`ave ~lanice nisomogle poenotiti glede skupne definicije neodvisnosti. Tako je neod-

visnost revizorja obravnavana po dr`avah ~lanicah razli~no.

FEE - Evropsko zdru`enje revizorskih strokovnjakov poudarja, da je neodvisnost pogla-

vitno sredstvo, s katerim revizor poka`e, da lahko objektivno opravi svoje delo. Pri tem

je potrebno razlikovati med dvema vrstama neodvisnosti. Prva je neodvisnost njegove
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Vir: Dieter Ordelheide ed. & KPMG, str. 2793
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volje (independence of mind), ki se nana{a na upo{tevanje vseh dejstev, ki so pomem-

bna za opravljanje revidiranja; druga vrsta neodvisnosti pa je neodvisnost kot vtis, ki da

revizor daje nevtralnemu zunanjemu opazovalcu (independence in appearance). Pri tej

neodvisnosti gre za izognitev dejstvom in okoli{~inam, ki so tako zna~ilne, da bi ta opa-

zovalec v primeru, da bi za te okoli{~ine vedel, podvomil o revizorjevi objektivnosti.

V zadnjih letih je bila izra`ena precej{nja skrb zaradi gro`enj revizorjevi neodvisnosti.

Obstajajo {tevilna poro~ila, da so dru`be vedno bolj pripravljene oporekati mnenju re-

vizorjev, trgovati za njihovo mnenje, iskati pravne nasvete glede tega mnenja in tudi za-

menjati revizorja. Prav tako se ugotavlja, da so zaradi tekmovalnosti med revizijskimi

dru`bami idealisti~ne predpostavke, da vsi revizorji ves ~as niso pozorni na tveganje iz-

gube svojega posla. Nekateri kritiki pravijo, da strokovnost vloge revizorja izginja v ko-

rist njihovega bolj »poslovnega« vedenja.

Polo`aj se {e poslab{uje zaradi uvajanja prakse, da se revizorja za zakonsko obvezno re-

vidiranje (statutary auditing) pridobi na podlagi javnega razpisa, kjer je pri izbiri revi-

zorja eden od najpomembnej{ih kriterijev cena revidiranja. To pomeni nevarnost, da se

ceno revidiranja oblikuje na nivoju, ki revizorjem ne omogo~a opraviti njihovega dela v

skladu z njihovimi poklicnimi standardi.

Eno od odprtih vpra{anj je tudi to, ali lahko revizor svojim strankam opravlja poleg revi-

zije {e kak{ne druge storitve. Po eni strani ima ob opravljanju tak{nih storitev mo`nost

bolj{ega poznavanja poslovanja svoje stranke, kar lahko pomeni tudi bolj{i rezultat nje-

gove revizije. Po drugi strani pa je res tudi to, da pove~an obseg prihodkov iz naslova

nerevizorskih storitev ogro`a njegovo objektivnost.

Pomembno je, da se revizor in njegova dru`ba nikoli ne smeta vklju~iti v pripravo po-

slovnih odlo~itev svoje stranke. Revizor prav tako ne sme biti vklju~en v pripravo ra~u-

novodskih izkazov svojih strank ali v vrednotenje njihovega premo`enja in obveznosti

(za namen njihovega vpisa v ra~unovodske izkaze).

Neodvisnost revizorja po mnenju nekaterih strokovnjakov ogro`a tudi dejstvo, da ima

dolo~ena dru`ba ve~ let iste revizorje. To po njihovem mnenju lahko vodi do prevelike

doma~nosti z upravo te dru`be, kar lahko povzro~i preveliko ustre`ljivost revizorja do

`elja uprave. Ob tem pa je potrebno pripomniti, da sta dve dr`avi ~lanici EU, ki sta imeli

sistem obvezne menjave revizorja, ta sistem opustili.

V zaklju~ku tega poglavja Zelene knjige avtorji ugotavljajo, da na nivoju EU {e ni enot-

nih meril za definicijo neodvisnosti revizorjev. Ob tem pa pripominjajo, da tudi ~e bi

tak{na merila obstajala, to {e ne pomeni, da bi se tudi enotno izvajala v praksi.
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3.2.2.3 Polo`aj revizorja v dru`bi, ki jo revidira

Obvezno revidiranje je bistveni element vodenja podjetja (corporate governance). Za

dolo~itev ustrezne vloge revizorja je potrebno razlikovati vlogo razli~nih organov

dru`be na podro~ju ra~unovodskega poro~anja. Direktor je odgovoren za pripravo

ra~unovodskih izkazov, vloga revizorja pa je poro~ati delni~arjem o ra~unovodskih iz-

kazih, ki mu jih je predstavil direktor ter dodatno tudi drugim in javnosti.

Delni~arji imajo najbolj neposreden interes za rezultat revidiranja. Zato so jim dr`ave

dale pravico, da ga imenujejo in razre{ujejo na skup{~ini delni~arjev. Za ve~ino dru`b,

ki kotirajo (zaradi velikega {tevila delni~arjev), to ni u~inkovit mehanizem, saj ve~ino-

ma le potrdijo predloge uprave. To pomeni dolo~eno odvisnost revizorjev od uprav

dru`b, ki jih revidirajo.

To pomeni tudi nevarnost, da obe strani (uprava in revizijska dru`ba) zmanj{ata vlogo

zakonsko obveznega revidiranja na nivo, ki je minimalno potreben za izpolnitev za-

konskih zahtev.

Provizije za delo revizorja so navadno dolo~ene v naprej in obi~ajno temeljijo na pred-

postavki, da revizor med opravljanjem svojega dela ne bo na{el ve~jih nepravilnosti. V

primeru, da revizor najde nepravilnosti, se mora dogovoriti z direktorjem za dodatno

provizijo. V primeru, da je direktor vpleten v odkrite nepravilnosti, se revizor lahko

znajde v dokaj nezavidljivem polo`aju.

Ena od idej za izbolj{anje polo`aja je, da bi se v podjetjih, ki kotirajo, ustanovil poseben

revizijski odbor, ki bi skrbel za ustrezno interno revizijo.

V posameznih dr`avah ~lanicah je obdobje, za katero je revizor imenovan razli~no dol-

go (od enega do {est let), lahko pa je imenovan tudi za nedolo~eno obdobje. Osnutek

pete smernice EU je dolo~al, da naj bi bilo to obdobje dolgo od tri do {est let.

Polo`aj revizorja v dru`bi, ki jo revidira, je dokaj razli~en po posameznih dr`avah ~lani-

cah. Razlike so v razponu od zunanjega svetovalca do organa dru`be. V nekaterih prime-

rih obstajajo tudi dvojne revizijske zahteve, kar pomeni, da poleg zakonsko obveznega

revidiranja na podlagi smernic, obstaja {e posebna revizija, ki jo zahteva regulator borze.

Ni jasno, da tak{en sistem izbolj{uje nadzor. Po drugi strani lahko vodi v zmedo glede sta-

tusa razli~nih revizorjev, posebno ~e so njihova mnenja glede iste dru`be razli~na.

3.2.3 Vloga vladnih in poklicnih teles

Ve~ina dr`av ~lanic je prenesla pooblastilo za imenovanje revizorjev na eno ali ve~ po-

klicnih zdru`enj. V teh primerih je pomembno, da te organizacije tudi nadzorujejo,
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kako njene ~lanice opravljajo revizijo. Ve~ina teh zdru`enj je razvila poklicna pravila, ki

se zgledujejo po standardih IFAC. To pa ne velja za vse dr`ave ~lanice in ta pravila v

ve~ini primerov predstavljajo le priporo~ila, ki niso pravno obvezujo~a. Tako zaenkrat

ni zagotovila, da bi se revizija opravljala na podlagi osme smernice enako kvalitetno po

vseh dr`avah ~lanicah.

Nekatere dr`ave ~lanice so se odlo~ile, da ne bodo prenesla poblastil na poklicna

zdru`enja, ampak bo to nalogo opravljalo pristojno ministrstvo ali kak{no drugo telo,

kot je na primer gospodarska zbornica. Tudi v teh primerih so potrebni ustrezni ukrepi

za zagotovitev nadziranja kakovosti zaradi primerov, da revizorji ne opravljajo svojega

dela v skladu s pravili poklicne neopore~nosti in neodvisnosti.

V ve~ini dr`av ~lanic obstajajo posebne zahteve pri revidiranju dru`b v finan~nem sek-

torju, ki jih nadzorujejo pristojne nadzorne institucije. Te dodatne zahteve so bile uve-

dene zaradi za{~ite investitorjev in zavarovancev.

3.2.4 Civilnopravna odgovornost revizorjev

Poklicna odgovornost je za revizorje pomemben dejavnik. V nekaterih dr`avah ~lani-

cah so revizijske dru`be odgovorne v {tevilnih primerih za vsote, ki so nesorazmerne

njihovi proviziji.

Obstaja velika razlika med re`imom odgovornosti revizorjev znotraj EU. V nekaterih

dr`avah ~lanicah obstaja zgornja meja civilnopravne odgovornosti revizorjev. V drugih

lahko revizorji omejijo svojo odgovornost s pogodbo. Obstajajo tudi razlike med

mo`nostjo sodi{~, da v primerih pravde omejijo znesek {kode.

Prvotna peta smernica je vsebovala neomejeno odgovornost revizorje, spremenjeni

predlog pa ne vsebuje nobenih dolo~b, ki bi se nana{ale na odgovornost revizorja, am-

pak le odgovornost revizijske dru`be.

Razli~ni sistemi odgovornosti v dr`avah ~lanicah pomenijo, da se revizijske dru`be lah-

ko izogibajo zelo tveganim strankam ali celo celotnim (tveganim) panogam. Stro{ki re-

vizije so zaradi vi{jih zavarovalnih premij znotraj nekaterih dr`av ~lanic precej vi{ji. To

lahko vodi v nadaljno koncentracijo posla v omejenem {tevilu revizorskih dru`b. 21
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21 To se tudi dejansko dogaja. Najve~ji del revidiranja (posebno velikih dru`b) v svetu opravi skupina t.i. Veli-

kih {est – (Big six) - to so: Arthur Anderson & Co., Coopers & Lybrant, Deloitte & Touche, Ernst & Young,

KPMG Peat Marwick in Price Waterhouse & Co.
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3.2.5 Svoboda ustanavljanja (podjetij) in zagotavljanja storitev

Znotraj EU {e ne obstaja enoten trg revizorskih storitev. Nacionalni trgi v glavnem delu-

jejo kot lo~eni trgi. Razlika zakonodajah sicer ne predstavlja absolutne ovire, vendar so

storitve, ki se ponujajo preko meja, dra`je in/ali manj u~inkovite ter zato tudi manj

verjetne.

Svoboda ustanovitve (podjetij) v drugi dr`avi ~lanici je bila v dokaj{nji meri uresni~ena s

smernico EU (89/48/EEC) o vzajemnem priznanju poklicnih kvalifikacij. Revizorji, ki

`ele delati v drugi dr`avi, morajo dobiti dovoljenje te dr`ave, vendar jim ni potrebno za-

klju~iti celotnega izobra`evalnega programa. Druga mo`nost je delegiranje dela na re-

vizorja, ki ima dovoljenje v tej dr`avi.

Znotraj EU je mo`no v drugi dr`avi ustanoviti tudi podru`nico. Tuja dru`ba pa to dejan-

sko te`ko stori, ker nacionalni zakoni in podzakonski akti tujim revizorjem neposredno

prepovedujejo ustanoviti revizijsko dru`bo. Skoraj v vseh dr`avah ~lanicahmora ve~ina

(ali celo ve~) lastni{tva in/ali ve~ina (ali celo ve~) managerjev biti (v rokah) nacionalnih

revizorjev. Dodatno oviro predstavlja dejstvo, da v nekaterih dr`avah pravne oblike

dru`b v obliki partnerstva in lastni{tva ene same osebe niso dovoljene. To omejuje

mo`nosti lo~itve lastni{ke in upravljaljske funkcije v revizijski dru`bi.

3.3 Resolucija Evropskega parlamenta k zeleni knjigi

S to resolucijo je bil ustanovljen tehni~ni pododbor znotraj kontaktnega odbora o ra~u-

novodskih smernicah. Podro~ja dela tega pododbora so naslednja:

• pregled zdru`ljivosti med evropskimi revizorskimi standardi in obstoje~imi medna-

rodnimi revizorskimi standardi,

• neodvisnost revizorjev,

• uveljavitev nadziranja kakovosti revidiranja v dr`avah ~lanicah.

Evropski parlament je pozval Evropsko komisijo k preu~itvi vpra{anja, ~e je potrebna

posebna zakonodaja s podro~ja harmonizacije minimalne vsebine revizorjevega po-

ro~ila, ter da pripravi pravila o neodvisnosti revizorjev, prav tako pa tudi priporo~ila za

izbolj{anje vodenja podjetja (corporate governance), {e posebej pa na~in sodelovanja

med organi podjetja in revizorjem.
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3.4 Sporo~ilo (communication) Evropske komisije - Prihodnost
revidiranja v EU

V tem sporo~ilu Evropska komisija ugotavlja, da osma smernica ne vsebuje nobenih po-

sebnih usmeritev, ki bi se nana{ale na neodvisnost revizorja. Ostala vpra{anja, kot so

imenovanje in razre{itev revizorja, njegovo pla~ilo, poro~ilo revizorja in njegova odgo-

vornost so obravnavana v predlagani (in ne {e sprejeti) peti smernici, ki se nana{a na

strukturo javnih dru`b in pristojnost ter obveznostjo njenih organov.22 Komisija ugotav-

lja, da ({e) ne obstaja evropski trg revizorskih storitev in da obstajajo med dr`avami ~la-

nicami pomembne razlike v nacionalnih zakonih in drugih aktih, ki obravnavajo revidi-

ranje ra~unovodskih izkazov.

Na podlagi ugotovitev iz Zelene knjige je Evropska komisija v mesecu decembru 1996

organizirala konferenco o vlogi, polo`aju in odgovornosti revizorjev v EU. Ena od ugo-

tovitev konference je tudi ta, da bi EU morala imeti skupen okvir za revidiranje ra~uno-

vodskih izkazov in da bi bilo najbolj primerno, da bi bil ta skupen okvir zasnovan na

Mednarodnih standardih revidiranja. Ugotovitve iz Zelene knjige je podprl tudi Odbor

za ekonomske in socialne zadeve (26.2.1997) ter Evropski parlament (15.1.1998) v re-

soluciji, ki je bila obravnavana v prej{nji to~ki.

3.4.1 Odbor za revidiranje

V sporo~ilu Komisije ta sporo~a, da bo ustanovila Odbor za revidiranje, sestavljen pred-

vsem iz tistih strokovnjakov, ki oblikujejo revizijske standarde na nacionalnem nivoju,

in jih bodo imenovale posamezne dr`ave ~lanice. S tem bo zagotovljena prisotnost

ra~unovodske stroke v Odboru za revidiranje. Navedeni odbor ima naslednje

pristojnosti:

• pregled obstoje~ih mednarodnih standardov revizije in njihova uporaba v EU s ciljem

ugotoviti, ali je uporaba teh standardov v celoti odgovarja potrebam za revizijskimi

standardi v EU, ali pa jih je potrebno {e dopolniti,

• sodelovanje pri delu Mednarodnega odbora za revizijsko prakso Mednarodne zveze

ra~unovodij,
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22 Pojem javna dru`ba (public company) se seveda nana{a na odprto gospodarsko dru`bo in nemorda na jav-

no podjetje (podjetje v dr`avni lasti) Enako velja v vsej nalogi.
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• pregled zunanjega nadziranja kakovosti revidiranja v dr`avah ~lanicah in morebitni

predlogi za njegovo izbolj{anje,

• pregled skupine osnovnih na~el neodvisnosti revizorja, ki jih je razvila evropska ra~u-

novodska stroka.

3.4.2 Standardi revidiranja

Prioriteta Evropske komisije bo pregled obstoje~ih mednarodnih standardov revidira-

nja (ISA) z vidika EU. Pri tem je pomembno ugotoviti, ali obstoje~i ISA standardi zago-

tavljajo ustrezno navodilo za delo evropskih revizorjev.

Na podro~ju zunanjega nadzora kakovosti in skladnosti s standardi ter pravili neodvi-

snosti Evropska komisija ugotavlja, da morajo dr`ave ~lanice v skladu z osmo smernico

zagotoviti, da revizorji opravljajo svoje naloge skrbno in s polno neodvisnostjo. ^eprav

je potrebno, da nadzor revizorskega poklica na prvem nivoju opravlja stroka sama, je

kon~na odgovornost ob upo{tevanju javnega interesa na vladah dr`av ~lanic. Ob tem

ugotavlja, da nekatere dr`ave nimajo vzpostavljenega sistema nadzora kakovosti, ozi-

roma je ta nadzor bolj formalen, kot vsebinski.

3.4.3 Vodenje podjetij (corporate governance)

Eden od pomembnih poudarkov je dan potrebi po okrepitvi polo`aja revizorja znotraj

podjetja (ki ga revidira), bodisi z oblikovanjem posebnih revizorskih odborov ali insti-

tucionalizacijo notranjega revidiranja. Prav tako obstaja splo{no soglasje o tem, da mo-

rajo gospodarske organizacije dati ve~ji poudarek lastnim sistemom nadzora.

3.4.4 Poklicna odgovornost

V ve~ini razprav ob Zeleni knjigi so bila izra`ena mnenja, da je harmonizacija pravil o

poklicni odgovornosti revizorja nemogo~a in nepotrebna. Vendar Evropska komisija

ugotavlja, da se predstavniki revizijske stroke mo~no zavzemajo za tak{no poenotenje

ter da razlike med dr`avami ustvarjajo ovire. Zato bo ta vpra{anja {e preu~ila.

3.4.5 Poklicna usposobljenost

Na tem podro~ju obstajajo predlogi za organiziranje koordinacije u~nih na~rtov za izo-

bra`evanje revizorjev. Stali{~e Evropske komisije v tem gradivu je, da je to poenotenje
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predvsem stvar ra~unovodske stroke in tistih, ki so konkretno vklju~eni v izobra`evalni

proces, Evropska komisija pa bo zagotovila platformo za razpravo o teh vpra{anjih.

3.5 Priporo~ila Evropske komisije

Zaenkrat je Evropski komisiji uspelo pripraviti le priporo~ila (minimalne zahteve) za za-

gotavljanje kvalitete revidiranja. Ob tem je potrebno opozoriti, da priporo~ila niso ob-

vezen pravni akt. Kljub temu predstavljajo nekak{no obliko poenotenja in pove~ujejo

mo`nost, da se to podro~je neko~ uredi z bolj zavezujo~o pravno obliko (npr.

smernico).

Priporo~ila Evropske komisije glede zunanjega nadziranja kakovosti revidiranja so

naslednja:

1. Vsaka dr`ava ~lanica mora sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo vse osebe, ki

izvajajo revidiranje, subjekt nadzora kakovosti.

2. Tako posreden (peer review), kot tudi neposreden (monitoring) nadzor sta spre-

jemljivi metodi zagotavljanja kakovosti.

3. Obseg in izbor subjektov nadzora:

• subjekt pregleda kakovosti je revizor, ki lahko deluje znotraj revizijske dru`be ali po-

samezen (samostojen) revizor,

• izbor revizorjev (za pregled) mora biti narejen dosledno, tako da se zagotavlja pokrit-

je vseh revizorjev v vnaprej dolo~enem obdobju,23

• v primeru, da ima revizijska dru`ba ve~ podru`nic, je optimalna enota za kvaliteten

pregled ena podru`nica. Kvalitetna ocenitev revizijske dru`be z ve~ podru`nicami

mora vedno vklju~evati ustrezno pokritje njenih podru`nic,

• cikel, v katerem je potrebno dose~i popolno pokritje nadzora revizijskih dru`b, je lah-

ko najve~ {est let24,
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23 Letni izbor revizorjev, ki se jih pregleda, je lahko zasnovan na podlagi tveganja (ki je osnovan na zna~ilnosti

njegovih strank, obsega prihodkov z naslova revizije v primerjavi s celotnimi prihodki oziroma z rezultati

prej{njih pregledov), na podlagi slu~ajnega izbora ali z uporabo obeh metod.

24 Za revizorje, ki pregledujejo dru`be, za katere velja ve~ji javni interes naj bo cikel skraj{an. Kadar revizorji

pregledujejo samo majhne institucije z nizkim tveganjem, je sprejemljivo pove~ati ta cikel najve~ na 10 let. V

teh primerih bo potrebno zagotoviti sprotne informacije revizorja, ki bodo potrjevale, da se narava njegovih

klientov ni pomembno spremenila.
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• ta cikel semora skraj{ati za revizorje, pri katerih so bile pri prej{njih pregledih ugotov-

ljene nepravilnosti.

4. Namen pregleda kakovosti:

• zagotavljanje kakovosti se nana{a na revidiranje finan~nih izkazov, ki ga izvaja revi-

zor v svoji javni praksi. Namen pregleda kakovosti mora vklju~evati oceno sistema

notranjega nadzora kakovosti v revizijski dru`bi z zadostno skladnostjo testiranja po-

stopkov in revizijskih dokumentov, da bi potrdil ustreznost njenega delovanja,25

• obseg pregleda kakovosti mora vklju~evati naslednje elemente za testiranje posa-

meznih revizorjevih aktov:

• kakovost dokazov iz revizorjevih delovnih gradiv kot osnova za ocenjevanje kvali-

tete dela revizorja,

• skladnost s standardi revidiranja,

• skladnost z eti~nimi na~eli in pravili, vklju~no s pravilom o neodvisnosti,

• revizorjevo poro~ilo:

• primerna oblika in vrsta mnenja,

• skladnost finan~nega poro~ila z drugimi zahtevami, ki se nana{ajo na revizorjevo

poro~ilo,

• neomenjanje neskladnosti ra~unovodskih izkazov z drugimi pravnimi zahtevami,

na katere se sklicuje revizorjevo poro~ilo.

5. Razlikovanje v metodologiji:

• ustrezno je razlikovanje med nadziranjem kakovosti revizorjev, ki imajo stranke, za

katere obstaja javni interes in nadziranjem kakovosti tistih revizorjev, ki tak{nih

strank nimajo.26 Razlikovanje se nana{a na nekatere sistemati~ne vidike nadzora ka-

kovosti, kot so ve~ja frekvenca pokritja, pove~an javni nadzor (public oversight)

upravljanja nadzora kakovosti in mo`nost dostopa do dokumentov ocenjevalca s

strani pristojnega organa. Razlikovanje ne spreminjajo obsega, ciljev ali celotne meto-

dologije posameznega pregleda kakovosti.

• pojem subjektov javnega interesa med drugim vklju~uje: dru`be, ki kotirajo, kreditne

institucije, zavarovalnice, investicijske dru`be, podjetja za skupinsko investiranje v

vrednostne papirje s katerimi se lahko trguje (investicijske sklade) in pokojninske

sklade.
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25 Vse dr`ave ~lanice so zahtevale od revizijskih dru`b izvajanje interne kontrole kakovosti v skladu z medna-

rodnim standardom revidiranja 220 – Kontrola kakovosti za delo revizorja (Quality Control for Audit Work).

26 Javni interes je v tem primeru ne pomeni interesa dr`ave ampak interes investitorjev, delni~arjev.
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• regulatorju ali pristojnemu organu, ki je v kon~ni fazi odgovoren za administriranje in

vzdr`evanje sistema nadziranja kakovosti, naj bo omogo~en dostop do posameznih

dokumentov {e posebej pri revizorju, ki ima stranke, za katere velja poseben javni in-

teres. Dostop do dokumentov ocenjevalca mora biti predmet dolo~b o zaupnosti, ki

so obdelane v okviru 8. to~ke.

6. Javni nadzor in poro~anje (public oversight and reporting):

• Sistem zagotavljanja kvalitete mora imeti ustrezen javni nadzor, ki se sestoji iz ve~ine

nerevizorjev v pregledni komisiji (overview-board) v sistemu nadziranja kakovosti,27

• rezultati zagotavljanja kakovosti morajo biti javno objavljeni.

7. Disciplinski ukrepi

Potrebno je imeti sistemati~no povezavo med negativnimi ugotovitvami pregleda

kakovosti in za~etkom sankcij na osnovi disciplinskega postopka. Disciplinski si-

stem mora vklju~evati tudi mo`nost odstranitve revizorja iz registra revizorjev (od-

vzem dovoljenja).

8. Zaupnost (poslovna skrivnost)

• revizor mora biti izvzet iz dolo~be o zaupnosti (o poslovni skrivnosti), kadar gre za

njegova gradiva o strankah za pregled sistema kakovosti,

• nadzornik mora upo{tevati pravila o poslovni skrivnosti podobno, kot velja za

revizorje,

• zagotovljenomora biti, da so vse osebe, ki delajo ali so delale za regulatorja ali pristoj-

no institucijo, odgovorno za administriranje in vzdr`evanje sistema kakovosti, in tudi

~lani javnih nadzornih teles, zavezane obveznosti varovanja poslovne skrivnosti.
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27 Zagotavljanje sistema kakovosti v EU mora imeti dovolj verodostojnosti, da zadovolji zunanji objektivnosti:

ohranjati mora zaupanje javnosti in dokazovati regulatorju ustrezno izpolnjevanje samoregulativnih odgovor-

nosti. Zahteve za javni nadzor in poro~anje naj bi zagotavljale dejansko zagotavljanje kakovosti in tudi izpol-

njevanje pojavne oblike (vtisa pri javnosti). Dejansko organiziranje javnega nadzora bo razli~nomed dr`avami

~lanicami, odvisno od obstoje~ih struktur nadzora, revizorskega poklica in tudi od podro~ja nadzora kvalitete

revizije.

Ta javni nadzor in zagotavljanje kakovosti predstavlja dodatek k obstoje~im nadzornim strukturam revizorske

stroke in `e vklju~uje javnost; medtem ko bo v drugih situacijah potreben lo~en odbor, vklju~ujo~ nerevizorje,

kot so predstavniki gospodarstva, predstavnike regulatorja trga kapitala in predstavnike delni~arjev.

Objektivnost javnega nadzora kakovosti mora vklju~evati:

nadzor poslovodstva sistema kakovosti,

ocena rezultatov pregleda,

dovoljenje za javno poro~anje o rezulatatih nadzora kakovosti..
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9. Kakovost nadzornika

Znotraj sistem zagotavljanja kakovosti se mora zagotoviti, da imajo osebe, ki izvajajo

nadzor ustrezno poklicno izobrazbo in ustrezne izku{nje, kombinirane s posebnim

izobra`evanjem na podro~ju nadzora sistema zagotavljanja kakovosti.

10.Neodvisnost in objektivnost nadzornika

Sistem zagotavljanja kakovosti mora zagotoviti, da je pri izboru nadzornikov za po-

samezni pregled upo{tevan mo`en konflikt interesov, ki se ga ustrezno oceni. Nad-

zorniki morajo delovati v skladu z zahtevami po neodvisnosti, ki se nana{ajo na

revizorje.

11.Viri

Ustrezna sredstva morajo biti namenjena sistemu zagotavljanja kakovosti z ureditvi-

jo, ki daje temu sistemu realisti~en vpliv na javno verodostojnost.

III. UREDITEV PODRO^JA REVIDIRANJA PO POSAMEZNIH
DR@AVAH28

4.1 Avstrija

Revidiranje je urejeno v trgovinskem zakoniku (HGD)29 in obsega ra~unovodske izka-

ze, vklju~no z opombami ter poro~ilo poslovodstva. Ra~unovodske izkaze se revidira,

~e so v skladu s pravnimi akti ter z akti dru`be. Revizor mora povedati, ~e je poro~ilo

poslovodstva v skladu z ra~unovodskimi izkazi in da/ne izra`a po{ten-ega vtis-a o po-

slovnem polo`aju dru`be. (HGD, 1. odstavek, 269. ~lena).

Dru`ba mora dati revizorju kakr{nokoli informacijo, ki jo ta zahteva, kar velja tudi za

njene podru`nice, ~e je potrebno (272. ~len HGB). V praksi pooslovodstvo podpi{e de-

klaracijo, s katero potrdi popolnost zapisov in informacij, ki so dane revizorjem.

V Avstriji ne obstaja pravna ureditev, kako se mora revidiranje opravljati, to je katere

metode se morajo uporabiti, obstaja pa ve~ priporo~il, ki so jih izdala poklicna zdru`e-

nja revizorjev.
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28 To poglavje je povzeto po Dieter Ordelheide ed. & KPMG, Transnational Accounting, London 1995, ter iz

FEE, Continuous Quality Assurance, Statutary Audit in Europe, April 1998, v kolikor ni druga~e navedeno.

29 Trgovinski zakonik (Handelsgesetzbuch – HGB).
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Revizorski poklic je urejen v zveznem zakonu, ki ureja ta poklic. Natan~neje povedano

poklic sestoji iz treh kategorij javnih ra~unovodij (v nara{~ajo~em zaporedju

kvalifikacij):

• dav~ni svetovalec z licenco (Steuerberater), ki se ukvarja predvsem z dav~nim sveto-

vanjem, vodenjem ra~unovodstva strank, s svetovanjem pri knjigovodstvu in

stro{kovnem ra~unovodstvu. Opravlja lahko tudi delo revidiranja, dokler ne gre za

dajanje formalnega (zakonsko predpisanega) revizorskega mnenja,

• javni ra~unovodja z delno licenco (Buchprüfer) ima poleg pristojnosti dav~nega sve-

tovalca tudi pooblastilo za izvajanje revizije, razen tiste, ki je rezervirana za javne

ra~unovodje. V praksi revidirajo predvsem dru`be z omejeno odgovornostjo. Lahko

dajejo tudi strokovna mnenja. Tega naziva ni mo`no na novo pridobiti, imajo ga tisti,

ki so ga pridobili `e prej,

• javni ra~unovodje s polno licenco (Wirtschaftsprüfer) ima poleg navedenih pristojno-

sti javnega ra~unovodje z delno licenco tudi pooblastilo za revidiranje delni{kih

dru`b.

Zahtevane osebne kvalitete in kvalifikacije vklju~ujejo med drugim posebno zaneslji-

vost, neomade`evano finan~no preteklost, univerzitetno izobrazbo na podro~ju

(obi~ajno) trgovine, ekonomije ali prava, prakti~ne izku{nje (tri leta za prvi naziv in {e

tri leta za tretji naziv) in poklicna znanja, ki jih preverjajo.

Vsak javni ra~unovodja, ki ni zaposlen v revizorski dru`bi, se mora zavarovati pred {ko-

do poslovnega tveganja.

Trgovinski zakonik v 271. ~lenu navaja razli~ne zna~ilnosti neodvisnosti revizorja. Med

drugim revizor ne more biti oseba, ki:

• ima ve~ kot 5% ali 1 mio ATS nominalnega kapitala v dru`bi, ki jo revidira,

• je ali je bil v zadnjih treh letih zaposlen, ~lan nadzornega sveta ali pravni zastopnik

dru`be, ki jo revidira,

• je lastnik, zaposlen, ~lan nadzornega odbora ali pravni zastopnik druge dru`be, ki je

povezana z revidirano dru`bo,

• pomaga skrbeti za ra~unovodstvo ali pripravlja ra~unovodske izkaze,

• njeni prihodki od revidiranja podjetja in z njim povezanih podjetij predstavljajo ve~

kot 30% celotnih prihodkov od njenega dela javnega ra~unovodje za vsako od zad-

njih pet let in za katere se pri~akuje, da bodo ostali na enakem nivoju tudi v teko~em

letu. Tako ta izklju~itev stopi v veljavo v {estem letu,

• podobne omejitve se nana{ajo na revizijsko dru`bo, ki je povezana z osebami, ki jim

je prepovedano opravljati delo revidiranja na osnovi predhodnih alinej.
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Tako Wirtsschaftprüfer, kot tudi Büchprüfer so obvezno ~lani Zbornice revizorjev (Ka-

mer der Wirtschaftstreuhänder), ki nadzoruje poklicno aktivnost revizorjev in revizij-

skih dru`b. Wirtsschaftprüfer so prostovoljno {e dodatno organizirani v In{titutu avstrij-

skih poobla{~enih revizorjev (Institut Österreichischer Wirtsschaftprüfer).

Zbornica revizorjev ima pooblastilo za uvedbo disciplinskega postopka nad svojimi

~lani, ki je podrobno predpisan. Njeno podtelo (Fachsenat für Handelsrecht und Revi-

sion) izdaja navodila (smernice) o ra~unovodskih vpra{anjih in revizijskih standardih.

Poudarek je na internem nadzoru. Ob tem velja, da 62 od 89 podjetij, ki kotirajo, revi-

dira skupina najve~jih svetovnih revizijskih dru`b – Velikih {est. Za te dru`be velja zu-

nanji nadzor, ki je osnovan na zahtevah, ki veljajo za te dru`be. Zaenkrat ni nobenih

na~rtov za zunanji neposredni (monitoring) ali posredni (peer review) nadzor s strani

regulatorja ali poklicnega telesa.

4.2 Belgija

Revizor je na priporo~ilo uprave dru`be imenovan na skup{~ini delni~arjev. ^e ima

dru`ba svet delavcev, mu mora uprava dru`be predstaviti izbranega revizorja. Svet de-

lavcev z lo~enim glasovanjem sveta delavcev in predstavnikov delavcev sprejme ali za-

vrne predlaganega kandidata. ^e ga sprejme, je kon~no imenovanje revizorja sprejeto z

resolucijo na skup{~ini delni~arjev. V primeru, da ga zavrnejo, je za imenovanje revizor-

ja zadol`en predsednik pristojnega gospodarskega sodi{~a. Na tak{en na~in imenovan

revizor opravlja svoje delo, dokler uprava ne predlaga, svet delavcev pa ne sprejme,

drugega revizorja.

Imenovanje revizorja velja za obdobje treh let in se lahko obnovi za nadaljnja tri leta. Da

bi se obdr`ala neodvisnost revizorja, je za njegovo odpustitev s strani dru`be, ki bi po-

menila pred~asen zaklju~ek njegovega mandata, potreben upravi~en razlog, kot je npr.

revizorjeva fizi~na nezmo`nost ali pa malomarnost, ki pomeni izgubo zaupanja. Revi-

zor lahko pred~asno kon~a svoj mandat na lastno pobudo samo zaradi nujnih osebnih

razlogov, ki jih mora pisno obrazlo`iti skup{~ini delni~arjev in v nekaterih primerih tudi

svetu delavcev.

Samo ~lani In{tituta revizorjev (Institut des Réviseurs d'Enterprises) so lahko imenovani

za revizorje ra~unovodskih izkazov. ^lani in{tituta lahko postanejo posamezni ~lani in

revizorske dru`be. V slednjem primeru mora revizijska dru`ba imenovati enega od

partnerjev, ki mora biti usposobljen revizor, za svojega odgovornega predstavnika.

In{titut revizorjev je javni in{titut pod jurisdikcijo Ministrstva za ekonomske zadeve. Mi-

nistru pomaga Vi{ji svet za revizijo in ra~unovodstvo, katerega poglavitna vloga je v

tem, da daje nasvete in priporo~ila In{titutu revizorjev. Vi{ji svet ima tudi pravico zahte-
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vati preko Komisije za nadzor (Commission de Surveillance) in{tituta dolo~ene zunanje

neposredne preglede njegovih ~lanov.

In{titut revizorjev je bil ustanovljen z zakonom iz 22.6.1953 in reorganiziran na podlagi

zakona iz 21.2.1985. Od leta 1985 so zahteve za ~lanstvo v in{titutu naslednje. Kandidati

morajo:

• biti belgijski dr`avljani ali rezidenti v Belgiji,

• biti stari med petindvajset in petin{estdeset let,

• trajno imeti svoje civilne ali politi~ne pravice,

• imeti univerzitetno diplomo, ki vklju~uje vsaj {tiriletni {tudij ali biti registriran {tiri leta

na seznamu poobla{~enih ra~unovodij,

• narediti sprejemni izpit,

• kon~ati triletno prakso s poklicnim revizorjem,

• na koncu prakse narediti izpit usposobljenosti,

• zaprise~i pred predsednikom trgovinskega sodi{~a.

Institut je sprejel postopke glede neposrednih zunanjih pregledov, v primeru ravnanja

ob morebitnih disciplinskih pregledih in glede sistemati~nega zunanjega nadzora

kakovosti.

Neposreden zunanji nadzor kakovosti nadzoruje Komisija za nadzor, ki se lahko obrne

na ve~ kot sto imenovanih strokovnjakov, ki jih imenuje Svet in{tituta. Ti strokovnjaki

morajo imeti najmanj sedem let izku{enj v reviziji, da lahko opravljajo ta. Svet in{tituta

preverja, ~e izpolnjujejo vse pogoje za svoje delo in zagotavlja objektivnost do dru`b, ki

se jih pregleduje. Vsi imenovani strokovnjaki so {olani na in{titutu, preden lahko oprav-

ljajo pregled. Vzajemni zunanji nadzor in nadzor med sedanjimi in biv{imi partnerji iste

dru`be ni dovoljen.

Imenovan revizor izda poro~ilo, o katerem se najprej pogovori z revizorjem, ~igar delo

ocenjuje in potem s predsednikomKomisije za nadzor. O celotnih zaklju~kih zunanjega

nadzora kakovosti se poro~a Svetu in{tituta, ki opravi razpravo, ki slu`i kot podlaga za

morebitno ukrepanje.

4.3 ^e{ka

Revizorji posamezniki in revizijske dru`be so registrirani v revizorski zbornici v skladu

z zakonom o reviziji iz leta 1992 in 1996 in smernicami za nadzor aktivnosti revizorjev,

ki jih je izdala revizorska zbornica v letu 1995. Zbornica je samoregulativno poklicno

zdru`enje.
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V skladu z zakonom o revizorjih mora zbornica nadzorovati aktivnosti revizorjev. To

delajo izvoljena delovna telesa zbornice in sicer Nadzorna komisija in Oddelek za nad-

zor dela revizorjev. Ti delovni telesi lahko za~neta pregled dela revizorjev in spro`ita

preiskavo, ki pa sloni na dobljenih prito`bah.

Vsakega pol leta Nadzorna komisija pripravi in odobri skupino na~rtovanih nadzorov.

Tak{en zunanji nadzor v vsakem primeru naredi ~lan komisije (ki dejansko opravlja po-

klic revizorja) in delavec, zaposlen v Oddelku za nadzor revizorjev.

4.4. Danska

Na podlagi zakona o ra~unovodskih izkazih morajo vse dru`be, katerih odgovornost je

omejena, revidirati ra~unovodja z dr`avnim dovoljenjem (Statsautoriserede Revisioner)

ali registrirani ra~unovodja (Registrerede Revisioner). Javne ra~unovodje lahko oprav-

ljajo (od implementacije osme smernice EU) revizijo le vmajhnih in srednje velikih pod-

jetjih in skupinah.

Za revidiranje dru`b, katerih delnice ali obveznice kotirajo, morata biti imenovana dva

revizorja, eden od njiju mora biti revizor z dr`avnim dovoljenjem. V EU obstaja zahteva

po dveh revizorjih edino {e v Gr~iji30 in vpra{anje je, ~e se bo ta ureditev obdr`ala. Dva

revizorja naj bi bila bolj sposobna zagotoviti resni~en in po{ten pogled, kot en sam.

Delni~arji, ki so lastniki desetine kapitala v javnih dru`bah ali ~etrtine kapitala v zaseb-

nih dru`bah lahko zahtevajo imenovanje revizorja in imajo tudi pravico zahtevati da

Agencija za trgovino in dru`be imenuje revizorja, ki sodeluje z drugimi revizorji med

obdobjem dveh skup{~in delni~arjev.

Ko revizor kon~a z revizijo, mora potrditi, da je revidiral ra~unovodske izkaze. Poro~ilo

revizorja za skupino je obi~ajno predstavljeno kot enotno zdru`eno poro~ilo, ki pokri-

va tako dru`bo-mati, kot celotno skupino. V primerih, ko je vklju~eno ve~ revizorjev, je

objavljeno skupno poro~ilo, ki ga podpi{ejo vsi revizorji.

Na splo{no je revizor poobla{~en, da se udele`uje skup{~ine dru`be. Tega sestanka se

mora udele`iti, ~e tako zahteva uprava ali njen posamezni ~lan. Revizor mora biti ude-

le`en na skup{~inah javnih dru`b. Na skup{~inah mora revizor odgovarjati na vpra{a-

nja, ki se nana{ajo na ra~unovodske izkaze, za katere je dal mnenje.
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Javni ra~unovodje z dr`avnim dovoljenjem (licenco) so organizirani v Foreningen af

Statsautoriserede Revisioner (FSR) in registrirani ra~unovodje v Foreningen af Registre-

rede Revisioner (FRR). Ve~ino dela opravijo javne ra~unovodje z dr`avnim dovolje-

njem. Revizorji morajo biti licencirani ali registrirani pri Agenciji za trgovino in dru`be,

ki je agencija Ministrstva za posle in industrijo.

Leta 1994 je FSR uvedla dogovor za zunanji nadzor kakovosti svojih ~lanov v skladu z

Danskim revizijskim standardom {t. 4. Tako dru`be kot posamezniki so lahko subjekt

nadzora druge ra~unovodske dru`be – gre torej za posreden nadzor. Medsebojni nad-

zor dveh dru`b ni dovoljen. Delo nadzoruje Odbor FSR za kakovost.

FSR je uvedla izpit zunanjega nadzora kakovosti v januarju 1998, nadzor je prvenstveno

usmerjen k revizijskim dru`bam.

4.5 Finska

Na Finskem obstajata dve vrsti revizorjev in sicer KHT revizorji, ki jim daje dovoljenje

Osrednja gospodarska zbornica in HTM revizorji, ki jim dovoljenja izdajajo lokalne gos-

podarske zbornice. HTM revizorji lahko revidirajo velike dru`be in dru`be, ki kotirajo,

le v sodelovanju s KHT revizorji. Obe skupini imata svoje poklicno zdru`enje. Vsi revi-

zorji so registrirani pri Ministrstvu za trgovino in industrijo, nadzoruje pa jih Dr`avni

svet za revizijo. Dodatno podro~je dela revizorjev urejajo Revizorski svet Osrednje gos-

podarske zbornice in revizorski sveti lokalnih gospodarskih zbornic.

Zdru`enje KHT revizorjev je s 1.1.1998 uvedlo posreden nadzor za testno obdobje dveh

let. Nadzor je namenjen tako revizijskih dru`bam kot tudi revizorjem posameznikom.

Osrednja institucija nadzora pa je Revizijski svet pri Osrednji gospodarski zbornici.

Tudi HTM revizorji so uvedli sistem zunanjega nadzora kakovosti. Njihov sistem nadzo-

ra se osredoto~a bolj na izobra`evalne vidike nadzora kakovosti.

4.6 Francija

Zahteva po revidiranju trgovinskih dru`b izhaja iz zakona o trgovinskih dru`bah iz 24.

julija 1966 (LSC) in dekreta iz 23. marca 1967. Hitra rast drugih oblik delni{kih dru`b v

zadnjih dvajsetih letih je povzro~ila, da je zahteva po revidiranju odvisna od njihove ve-

likosti (zakon iz 1. marca 1984 in odgovarjajo~ dekret iz 1. marca 1985).

Ve~ina dru`b zahteva samo enega revizorja, samo dru`be, ki imajo konsolidirane bilan-

ce in dru`be, ki kotirajo, morajo imenovati dva. Vsak revizor mora imeti namestnika, ki

ga nadome{~a, ~e le-ta ne more opravljati svojih dol`nosti.
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Revizijo lahko opravljajo samo tisti revizorji (Commissaire aux Comptes), ki so na urad-

nem seznamu. Registrirani so decentralizirano po domicilnem principu s strani regio-

nalnega odbora prizivnega sodi{~a (Cour d'Appel). Revizorji so lahko samo francoski

dr`avljani, dr`avljani EU in dr`avljani dr`av z uveljavnimi recipro~nimi pravicami. Revi-

zor mora biti star vsaj petindvajset let, biti po{tenega in moralnega zna~aja ter narediti

ustrezen poklicni izpit. Na seznam so lahko uvr{~ene tudi pravne osebe, ki imajo vsaj

75% kapitala v lasti pravnih ali fizi~nih oseb, ki imajo dovoljenje (so na uradnem

seznamu).

Revizorji se po 228. ~lenu zakona o trgovinskih dru`bah ne smejo vme{avati v odlo~itve

uprave v dru`bi, kjer opravljajo revizijo in morajo biti popolnoma neodvisni. V 219. ~le-

nu navedenega zakona je revizija nezdru`ljiva z naslednjim:

• vsako aktivnostjo, ki bi lahko dajala vtis, da vpliva na neodvisnost revizorja,

• vsako stalno pla~ano delo,

• vsako reklamo, ki nasprotuje poklicni aktivnosti.

Kadar je velika ra~unovodska dru`ba usposobljena tako za revizijo, kot tudi za izdelavo

svetovalnih pripomb, lahko svetovalni del deluje samo, kadar je bilo zahtevano delo na

posebnih podro~jih raziskovanja, ki so odprta pri revidiranju.

Prvi revizor je v dru`bi imenovan v skladu z njenim statutom v ~asu, ko je bilo podjetje

ustanovljeno. Za dru`be, ki kotirajo, je imenovanje izvedeno na za~etni skup{~ini del-

ni~arjev. Ponovna imenovanja so opravljena na letnih skup{~inah. Vsa imenovanja mo-

rajo biti objavljena in veljajo za obdobje {estih let z mo`nostjo ponovnega imenovanja.

Zakon o trgovinskih dru`bah v 228. ~lenu dolo~a, da »revizor potrjuje da ra~unovodski

izkazi dajejo resni~en in po{ten vpogled v letne rezultate dru`be in njen dejanski po-

lo`aj ob koncu leta.« To naredi v prvem delu revizorjevega splo{nega poro~ila (Rapport

Général). Revizor lahko da enega od obi~ajnih treh mnenj.

Poleg potrjevanja ra~unovodskih izkazov ima revizor tudi druge posebne pravne

dol`nosti. Nekatere se nana{ajo na letno revizijo in ustrezno poro~ilo, druge pa na po-

sebne postopke ob razli~nih dogodkih v dru`bi ali organizaciji.

Revizor mora zagotoviti, da dru`ba med letom izpolnjuje dolo~ene predpise in da doku-

menti, ki so predstavljeni na skup{~ini, dajejo popolno razkritje vseh zahtevanih informacij.

Revizor ima tudi posebne dol`nosti, ki se nana{ajo na dolo~ene dru`be:

• potrditev vseh nagrad, pla~anih petim ali desetim najbolje pla~anim v dru`bi,

• potrditev vseh zneskov pla~anih za dobrodelne namene in politi~nim strankam,

• overitev direktorjevega lastni{kega dele`a,
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• overitev, da so v direktorjevem poro~ilu podrobnosti v zvezi z dav~nimi kategorijami,

• overitev, da je seznam najve~jih lastnikov dru`be vklju~en v direktorjevem poro~ilu.

Revizor mora poro~ati dr`avnemu to`ilcu (Procureur de la République) o vseh kaznivih

dejanjih, ki jih je pri svojem delu opazil. To se nana{a na vsa dejanja, ne glede na njiho-

vo naravo in polo`aj osebe, ki je naredila kaznivo dejanje, prav tako pa tudi na kr{itve

zakonov, ki imajo materialni vpliv na ra~unovodske izkaze. Revizor, ki ne prijavi kazni-

vega dejanja, ki ga ugotovi, je kaznovan na podlagi 430. in 457. ~lena LCS z zaporom

enega do pet let ali z kaznijo od 2000 do 120.000 FRF.

Zakon iz leta 1984 je uvedel t.i. »alarmni postopek«, ki pomeni dolo~ene ukrepe, s kate-

rim naj bi se prepre~il propad podjetja. ^e revizor ugotovi dejstva, ki bi poslab{ala

mo`nost dru`be, da bi nadaljevala z delom kot delujo~e podjetje (going concern), je

njegova dol`nost, da za~ne s tem postopkom. Pri temmora upo{tevati na~elo poslovne

zaupnosti in je zato v za~etni fazi tega postopka v zvezi samo z direktorjem dru`be (v

obliki zasebnih pisem).

Zakon iz 10. junija 1994, s katerim je bil spremenjen zakon iz 1. marca 1984, pa od revizorja

zahteva, da obvesti predsednika trgovinskega sodi{~a v primeru, da ni zadovoljen z ukrepi

direktorja ali uprave kot celote. Tako ugotovitev o kriti~nem polo`aju v dru`bi postane po-

stopoma javna, dru`bi pa je dana dolo~ena stopnja za{~ite v za~etnih stopnjah postopka.

Revizor mora po pogodbeni dol`nosti (te obveznosti izhajajo bolj iz poklicnih smernic,

kot iz zakona) poro~ati upravi v naslednjih primerih:

• kadar uprava `eli od revizorja informacijo, kako obravnavati dolo~eno transakcijo ali

o drugih zadevah, ki se nana{ajo na ra~unovodske dokumente, ki jih pregleduje,

• kadar ima pripombe glede dela uprave in notranjega nadzora v dru`bi.

Revizor mora sodelovati pri velikem {tevilu posebnih dogodkov, ki se zgodijo v dru`bi

in v {tevilnih primerih izda lo~eno poro~ilo, namenjeno delni~arjem, ki se nana{a na

razdelitev vmesne dividende, spremembo dolga v lastni{tvo (delnice) in glede izdaje

zakladni{kih zapisov. Na splo{no mora revizor izdati poro~ilo o vseh predlaganih tran-

sakcijah, ki vklju~ujejo ali imajo vpliv na izdane delnice dru`be in posojeni kapital. To

poro~ilo je predstavljeno delni~arjem na njihovi skup{~ini.

Zbornice za trgovino in industrijo (od leta 1992) in organizacije odgovorne za zavarova-

nje nezaposlenosti (od leta 1991) so revidirane prostovoljno, ~eprav za njihovo obvez-

no revizijo ne obstaja zakonska zahteva.

360

360



Podro~je organizacije poklica in poklicnega statusa revizijskih dru`b ureja 66. ~len de-

kreta iz 12. avgusta leta 1969. Revizorji so organizirani v Nacionalni dru`bi (institutu) re-

vizorjev (CNCC - Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes), ki je poklicno

telo in je povezano z Ministrstvom za zakonodajo (Garde des Sceaux). Postopek regi-

stracije in Disciplinski odbor sta pod pristojnostjo tega ministrstva. Geografsko je vsak

revizor ali revizorska dru`ba registriran v regionalnih dru`bah (in{titutih) – Compagnie

Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC). CNCC koordinira delo CRCC.

Regionalni sveti so odgovorni za dobro razvit posredni nadzor (peer review) ~lanov, ki so

pri njih registrirani. Regionalni svet izbere revizorje, ki izvajajo nadzor kakovosti - imenu-

jejo se nadzorniki (contrôleurs). Vsak regionalni svet imenuje svojega ~lana v komisijo

CRCC, ki ima vrhovno nadzorno vlogo na regionalnem nivoju. Pregledi so namenjeni po-

sameznim revizorjem, ki so na seznamu (registrirani) regionalnega sveta, pozornost pri

nadzoru pa je namenjena tudi organizaciji revizijske dru`be, v kateri ti revizorji delajo.

Kot rezultat dogovoramed nadzornikom borze (Commission des Opérations de Bourse

- COB) in CNCC obstaja na nacionalnem nivoju {e poseben zunanji nadzor kakovosti, ki

je namenjen tistim dru`bam, ki kotirajo na borzi in tistim revizorjem, ki revidirajo te

dru`be. Gre za (peer review) sistem zunanjega nadzora, ki ga nadzoruje organ (Comité

National d'Examen d'Activité – CENA) nacionalnega sveta CNCC. Zunanji nadzor

opravlja tudi tretji organ (Ordre des Experts-Comptables - OEC), ki pa izvr{uje zunanji

nadzor tudi pri neposrednem nadzoru drugih reguliranih aktivnosti v Franciji.

Revizorji, ki opravljajo pregled morajo imeti deset let delovnih izku{enj pri revidiranju

dru`b, ki kotirajo. Stalni uslu`benci CNNC so odgovorni za na~rtovanje pregledov in

pregled zaklju~kov. O poro~ilih se razpravlja na sestankih CNCC. Na njih so udele`eni

revizorji, ki so bili nadzorovani, revizorji, ki so opravili pregled, ~lani CENA in zaposleni

v CNCC. CENA poro~a tako CNCC kot COB kar pomeni kombinirano interno in zunanje

poro~anje. Povzetek ugotovitev aktivnosti CENA vsako leto objavi.

4.7 Nem~ija

Na podlagi drugega odstavka 267. ~lena HGB31 morajo biti revidirani: bilanca stanja, iz-

kaz uspeha, pripombe in poro~ilo poslovodstva za vse dru`be, ki so vsaj srednje velike.

Za velike dru`be se {tejejo tudi vse dru`be, katerih delnice ali drugi vrednostni papirji

uradno kotirajo na borzi ali drugem organiziranem trgu.
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V skladu z 317. ~lenomHGB, ki definira namen in obseg revidiranja, morajo biti ra~uno-

vodski dokumenti vklju~eni v revizijo ra~unovodskih izkazov. Revizija ra~unovodskih

izkazov mora biti izvedena v dovolj velikem obsegu, da se lahko dolo~i, ali so bile za-

konske obveznosti in obveznosti, ki izhajajo iz aktov dru`be ustrezno izpolnjene. Za-

kon ne vklju~uje izrecnih pravil o ~asu, v katerem mora biti revizija narejena, toda po-

trebni postopki delni{ke dru`be pomenijo, da je najdalj{i mo`ni rok tri mesece. Nadzor-

ni svet namre~ za svoje poro~ilo potrebuje poro~ilo revizorja.

Revizorja imenujejo delni~arji (lastniki). Revizorji so lahko poobla{~eni ra~unovodje

(Wirtschaftsprüfer - WP) ali revizorske dru`be (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften -

WPG). Revizijo srednje velikih dru`b lahko opravljajo tudi zaprise`eni revizorji (verei-

digte Buchprüfer – vBP) ali revizijske dru`be zaprise`enih revizorjev (Buchprüfungsge-

sellschaften – BPH).

Kandidati za poklic poobla{~enega ra~unovodje morajo praviloma imeti univerzitetno

diplomo in najmanj {tiri leta prakti~nih izku{enj (pred letom 1995 je bilo potrebno pet

let). Obstaja obse`en kon~ni izpit, ki je tako strog, da ga naredijo samo primerni kandi-

dati. Usposabljanje in izpit za zaprise`enega revizorja je nekoliko manj zahteven.

Na podlagi 28. ~lena zakona, ki ureja poklic poobla{~enih ra~unovodij (Wirtschaft-

prüferordnung –WPO), mora biti vsaj polovica ~lanov uprave revizorske dru`be poob-

la{~eni ra~unovodje. V primeru, da je revizijska dru`ba delni{ka dru`ba, morajo poob-

la{~eni ra~unovodje imeti v lasti ve~ino delnic.

Revizorji morajo biti nepristranski in neodvisni. Revizorji ne morejo opravljati revidira-

nja, ~e obstaja kakr{nakoli verjetnost osebnega interesa, vklju~enosti v opravljanje

ra~unovodskih storitev, in finan~ne odvisnosti.

HGB v 2. odstavku 319. ~lena podrobneje dolo~a, da revizorji ne smejo opravljati revidi-

ranja, ~e sami ali katerakoli povezana oseb, s katero opravljajo dejavnost:

• ima delnice dru`be, ki naj bi jo revidiral,

• je pravni predstavnik ali ~lan nadzornega sveta ali zaposlen v dru`bi, ki naj bi jo revi-

diral, ali je bil v eni od teh vlog tri leta pred imenovanjem za revizorja v tej dru`bi,

• je pravni predstavnik ali ~lan nadzornega odbora ali lastnik pravne osebe, ki je pove-

zana z dru`bo, ki naj bi jo revidiral, ali ima ve~ kot 20% lastni{tvo te dru`be,

• ~e je uslu`benec podjetja, ki je povezano s podjetjem, ki naj bi ga revidiral, ali lastnik

ve~ kot 20% te dru`be.

• je sodeloval pri ra~unovodstvu in pripravi ra~unovodskih izkazov dru`be, ki naj bi jo

revidiral,
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• je pravni predstavnik, zaposlen ali ~lan nadzornega odbora dru`be, ki sodeluje pri

vodenju knjigovodstva dru`be, ki naj bi jo revidiral,

• zaposluje osebo, ki ne more biti revizor na podlagi prej{njih to~k (1-6),

• ima v vsakem od zadnjih pet let ve~ kot polovico celotnih prihodkov iz poklicne de-

javnosti iz naslova svetovalnih storitev dru`be, ki naj bi jo revidiral in od dru`b, v ka-

terih ima dru`ba, ki naj bi jo revidiral, ve~ kot 20% lastni{ki dele` in je podoben po-

lo`aj pri~akovan tudi v naslednjem letu; Zbornica poobla{~enih ra~unovodij lahko da

za~asno dovoljenje za izjemo od te to~ke, da bi se izognila primerom neupravi~ene

strogosti.

Po tretjem odstavku 319. HGB nobena revizorska dru`ba ali revizor ne sme biti imeno-

vana za revizorja, ~e:

• ima delnice dru`be, ki naj bi jo revidirala, ali je povezana s to dru`bo, ali je povezana z

dru`bo, ki ima ve~ kot 20% dele` dru`be, ki naj bi jo revidirala,

• je v polo`aju delni~arja pravne osebe v skladu s to~kami 6, 5, 7 ali 8 drugega odstavka

319. ~lena HGB,

• v primeru, da je revizijska dru`ba, ki je pravna oseba, pravni predstavnik ali ve~inski

delni~ar ne more biti revizor v skladu z to~kami 1- 4 319. ~lena HGB,

• ~e je pravni zastopnik ali delni~ar nemore biti revizor v skladu z 5.ali 6. to~ko 319. ~le-

na HGB ali,

• ~e je ~lan nadzornega sveta ne more biti revizor v skladu z 2. ali 5. to~ko 319. ~lena

HGB.

Ta pravila pa ne onemogo~ajo npr. sorodniku lastnika, da bi izvajal revidiranje. To je

urejeno v 49. ~lenu zakona, ki ureja poklic poobla{~enega ra~unovodje (WPO), ki pra-

vi, da revizor ne sme delovati v primerih, kjer se lahko pojavi konflikt interesov.

Oba revizorska poklica sta samoregularujo~a preko Zbornice poobla{~enih ra~unovo-

dij (WPK), ki je javna institucija in jo nadzoruje Zvezni minister za gospodarske zadeve.

^lanstvo v zbornici je obvezno za vse vrste revizorjev. Ta zbornica nadzoruje tudi prak-

so izdaje revizorskih mnenj.

Za razliko od ~lanstva v zbornici pa je ~lanstvo v In{titutu poobla{~enih ra~unovodij

(Institut der Wirtschaftsprüfer - IDW) prostovoljno. In{titut je odgovoren za poklicno

izobra`evanje in {~iti interese poklica kot celote. Poobla{~en ra~unovodja mora (razen

~e ima dobro utemeljen razlog) upo{tevati priporo~ila in mnenja in{tituta.

Samo poobla{~eni ra~unovodje smejo revidirati javne ali velike dru`be. Obe vrsti pokli-

ca morajo biti ~lani javne zbornice WPK. WPK je nadzorno telo revizorskih poklicev v

Nem~iji in ga nadzoruje Zveznoministrstvo za gospodarstvo. Poobla{~ene ra~unovodje
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so dodatno prostovoljno organizirani v in{titut IDW, ki je neodvisna in neprofitna za-

sebna organizacija (ni nadzorovana s strani vlade). IDW zagotavlja ra~unovodske stan-

darde in navodila (smernice) na podro~ju ra~unovodstva.

Poklicna telesa so izdala skupno izjavo o »Nadzoru kakovosti v revizijskih dru`bah«, ki

se osredoto~a predvsem na interni nadzor. Na podlagi podzakonskih aktov IDWmora-

jo ~lani upo{tevati ta stali{~a.

WPK ima zakonsko obveznost nadzorovati poklicne dol`nosti svojih ~lanov. Nadzor

opravljajo v najve~ji meri v obliki sistemati~nega pregleda, objavljenih ra~unovodskih

izkazov in poro~il revizorjev. Zaposleni pri WPK opravijo pribli`no 14.000 pregledov

ra~unovodskih izkazov in poro~il revizorjev letno.

Kadar WPK opravlja nadzor pri odgovornem revizorju, mora ta WPK zagotoviti zahte-

vane informacije. Pregled dobljenih odgovorov revizorja omogo~a WPK, da se odlo~i,

kdaj so potrebni {e dodatni podatke, da bi se ocenilo ali je bilo revizorjevo delo oprav-

ljeno v skladu s splo{no sprejetimi ra~unovodskimi na~eli in ~e je organizacija revizijske

dru`be primerna.

Revizorji imajo dol`nost, da osebno pridejo k WPK zaradi zadev, ki se nana{ajo na nad-

zor in prito`be, ~e so pozvani na zasli{anje. Na zahtevo so dol`ni dodatno predlo`iti

svoja delovna gradiva, razen ~e bi to imelo za posledico prekr{itev revizorjeve dol`nosti

varovanja poklicne skrivnosti. V primeru, da WPK ugotovi kr{enje poklicnih dol`nosti,

lahko zoper revizorja uporabi disciplinski opomin ali pa (v {tevilnih primerih) zadevo

preda javnemu to`ilcu. WPK pripravlja letno poro~ilo o rezultatih svojih postopkov

nadzora.

Kot dodatek k temu sistemu nadzoraWPK in IDW teko~e razpravljata o vpeljavi sistema

kakovosti, da bi se zagotovil nadzor nad ~lani v neposredni (on-site) obliki, pregleduje-

ta organizacijo revizorskih dru`be in delo izbranih revizorjev.

4.8 Gr~ija

Gr{ki In{titut pobla{~enih revizorjev - Soma Orkoton Elegton (SOE) je uraden organ re-

vizijskega poklica. Vodi ga sedem~lanski nadzorni svet, ki ga izvoli generalna skup{~i-

na poobla{~enih revizorjev. Nadzorni svet ima pooblastilo urejati poklic znotraj zakon-

skega okvira in nadzorovati aktivnosti svojih ~lanov. In{titut dolo~a poklicne in eti~ne

standarde in ima mo`nost izbrisa ~lana iz registra. Zahteve glede nadzora kakovosti {e

niso kon~ane.
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4.9 Irska

Registriran revizor je lahko posameznik ali pravna oseba, ki mora biti ~lan priznanega

zdru`enja ra~unovodij. Ministrstvo za trgovino, podjetja in zaposlovanje je (na podlagi

zakona o dru`bah – Company Act iz leta 1990) priznalo pet poklicnih zdru`enj v okviru

celotnega Zdru`enega Kraljestva, ki lahko opravljajo revizijo na Irskem. Ta zdru`enja

so:

• In{titut irskih poobla{~enih ra~unovodij (Institute of Chartered Accountants in Irland

- ICAI),

• In{titut irskih registriranih javnih ra~unovodij (Institute of Certified Public Accoun-

tants in Irland – ICPAI),

• In{titut poobla{~enih ra~unovodij Anglije in Welsa (Institute of Chartered Accoun-

tants in England and Wales (ICAEW),

• In{titut poobla{~enih ra~unovodij [kotske (Institute of Chartered Accountants in

Scotland - ICAS),

• Zdru`enje poobla{~enih registriranih ra~unovodij (Association of Chartered Certified

Accountants– ACCA).

Podobno kot tudi v Zdru`enem kraljestvu revizorski poklic urejajo njihova poklicna

zdru`enja, od katerega mora vsak imeti sistem za preiskovanje in uveljavitev skladnosti

s pravili, vklju~no z opravljanjem revidiranja podjetij. Poklicni organi nadzirajo registra-

cijo revizorjev in skladnost revidiranja z zakonodajo. Na voljo imajo {irok nabor ukre-

pov za izvedbo disciplinskih ukrepov in v skrajnem primeru tudi odvzem dovoljenja.

ICAI daje dovoljenja dru`bam, ki opravljajo revizijo v Republiki Irski, Severni Irski in

Veliki Britaniji. Skladno s tem ima dva razli~na re`ima, ki sta odvisna od vrste registracije

revizorske dru`be. Za tiste dru`be, ki opravljajo revizijo v vseh treh pravnih sistemih, je

v uporabi celoten nadzorni sistem, ki velja za Zdru`eno kraljestvo, ne glede na sede` re-

vizijske dru`be. Vse dru`be, ki so registrirane pri ICAI, so pregledovane, ne glede na

svoj sede`. Subjekt dodatnega nadzora so vse dru`be, ki so na podlagi statuta registrira-

ne za podro~je vseh treh zakonodaj.

Zunanji nadzor kakovosti je v vseh primerih opravljen z nadzorom uslu`bencev. Siste-

mati~ni nadzor ICAI ~lanov izvaja Irish monitoring Unit (IMU).
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4.10 Italija

V Italiji obstajata dve vrsti revizijskih aktivnosti, ki vklju~ujejo razli~na poklicna telesa:

Kolegij revizorjev (Collegio Sindacale), ki je sestavljen iz posameznih registriranih revi-

zorjev in je neodvisno nadzorno telo, ustanovljeno z zakonom o dru`bah na osnovi ~e-

trte smernice EU.

Poklicna zdru`enja ra~unovodij sta: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in

Consiglio Nazionale dei Ragioneri. Register revizorjev, ki so ~lani teh dveh teles, ureja

Ministrstvo za zakonodajo.

Zaenkrat ni zahtev, da bi bili revizorji subjekt neodvisnega, zunanjega nadzora kakovo-

sti, niti s strani poklicnih teles ali drugih revizorjev. Mo`nost, da bi ministrstvo za zako-

nodajo preneslo pooblastilo za kontrolo kakovosti na poklicna telesa, je v razpravi.

Dru`be, ki kotirajo, morajo revidirati revizijske dru`be, ki so registrirane pri regulatorju

borze – CONSOB- (Commissione Nazionale per la Societá e la Borsa). CONSOB ima pri-

stojnost na podlagi zakona o nadzoru, tehni~nih pristojnostih, organizaciji in objektiv-

nosti teh revizijskih dru`b. CONSOB opravlja nadzor v povezavi z nadzorom kakovosti

in lahko zahteva informacijo od dru`b, ki opravljajo preiskave.

Lo~eno od tega sistema ima zasebna trgovinska zveza {tirinajstih ve~jih revizijskih

dru`b (Associazione Italiana Revisori Contabli - ASSIREVI) svoj lasten samoregulativni

sistem nadzora kakovosti (po na~elu peer review). Vsako dru`bo pregledajo na dve

leti.

4.11 Luxembourg

V Luxembourgu se revizorji, ki so imenovani v skladu z osmo smernico EU imenujejo

revizorji dru`b (Réviseurs d'Enterprises - RE) in so ~lani In{tituta revizorjev dru`b (Insti-

tut des Réviseurs d'Enterprises - IRE). Minister za zakonodajo je odgovoren za vsa

vpra{anja, ki se nana{ajo na pristop k temu poklicu ter na pridobitev in odvzem

naslova.

V letu 1995 je In{titut ustanovil komisijo, ki naj bi uvedla sistem zunanjega nadzora ka-

kovosti. Leta 1997 je komisija opravila horizontalen pregled kakovosti vseh ~lanic IRE.

To je sovpadlo z razdelitvijo vpra{alnika ~lanom, kjer so ocenjevali lastno interno kon-

trolo kakovosti, kot je vklju~ena v standard ISA 220: poklicne zahteve, strokovno znanje

in sposobnosti, imenovanje in delegiranje osebja, nadzor, posvetovanje in sprejem ali

zadr`evanje strank.

Svet IRE se je odlo~il, da bo vpeljal sistem zunanjega nadzora kakovosti (peer review).
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4.12 Nizozemska

Revidiranje na Nizozemskem je obvezno, razen za majhne ter nekatere druge dru`be.

Revizor mora pregledati ra~unovodske izkaze in oceniti, ~e zadovoljujejo zakonskim

zahtevam.

Na Nizozemskem obstajata dve vrsti revizorjev in sicer poobla{~eni ra~unovodje (regi-

ster accountant - RA) in administrativni ra~unovodje (accountant-administratienconu-

lent – AA). Samo posamezniki, ki so pravne osebe, se lahko imenujejo ra~unovodje, kar

je Nizozemski ekvivalent za revizorja. Oba revizorska poklica sta lo~eno urejana. Za

vsakega velja poseben zakon. Poklicno zdru`enje RA je Nizozemski In{titut poobla{~e-

nih ra~unovodij (Nederlands Instituut van registeraccountants – NivRA). Primerljiv

in{titut AA je NOvAA (Nederlandese Orde van Accountants-Administratieconsulentin).

Do leta 1993 so samo poobla{~eni revizorji (RA) imeli pooblastilo za pripravo mnenja o

ra~unovodskih izkazih.

Registracija v okviru NivRA je mo`na, ko kandidat opravi ve~ potrebnih izpitov. Delo

poobla{~enega revizorja ni samo revidiranje letnih poro~il, ampak tudi ra~unovodskih

izkazov, ki so pripravljeni za posebne namene (npr. prospekte in ra~unovodske izkaze,

ki se nana{ajo na pripojitve in spojitve). Prav tako opravljajo svetovalne storitve glede

ra~unovodskih postopkov, stro{kovnega in upravljalnega ra~unovodstva ter tudi

dav~no svetovanje. Te storitve se lahko opravljajo bodisi skupaj z revidiranjem ali pa

lo~eno.

Registrirani ra~unovodje lahko delujejo tudi kot notranji ali dr`avni revizorji, v gospo-

darstvu ali na podro~ju izobra`evanja. Poleg tega lahko javno revizorstvo opravlja tudi

majhna skupina ra~unovodij s tujimi kvalifikacijami, ki so dobili dovoljenje Ministrstva

za ekonomske zadeve. Javni revizor mora delati v skladu s kriteriji nepristranskosti, us-

posobljenosti in neodvisnosti. Neodvisnost pomeni, da revizor ne sme biti v celoti ali

deloma odvisen od stranke in se nana{a tako na osebne kot tudi finan~ne razloge.

Po letu 1993 tudi administrativni revizorji (AA) lahko potrjujejo ra~unovodske izkaze.

Obstoje~i AA semorajo dodatno izobra`evati, preden dobijo dovoljenje. Kdor se ne izo-

bra`uje, sicer ostane ~lan AA, vendar so v registru razlikemed obema skupinami AA. RA

in AA bodo obstajali tudi v prihodnje. Kvalifikacija obojih se pridobiva v dveh stopnjah.

Prva je teoreti~no izobra`evanje, ki mu sledi tri leta prakse. Ta praksa je obvezna od leta

1999.

Poslovnik za RA in AA bo poenoten, posebno v tistem delu, kjer se nana{a na delo revi-

zorja, revizorjevo odgovornost in neodvisnost. Tuji ra~unovodje ne bodo ve~ potrebo-
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vali dovoljenja ministrstva, ampak bodo po opravi izpita takoj vne{eni v register RA in

postali RA.

Enotna poklicna pravila so bila uveljavljena za oba poklica v letu 1995. Neodvisni disci-

plinski postopek zoper revizorja je predviden na prvi stopnji, pred Disciplinskim odbo-

rom. Dodatno je mo`na prito`ba pred prizivnim sodi{~em reguliranih organizacij.

Do leta 1997 ni bilo zahtev po zunanjem nadzoru kakovosti, potem pa je NIVRA ustano-

vila Upravo za pregled prakse, ki se ukvarja z varovanjem kvalitete storitev, ki jih zago-

tavljajo RA. To pomeni, da je sistem zunanjega nadzora (t.i. peer review) stopil v veljavo

s 1. januarjem 1997. Pregled je usmerjen predvsem k revizorskim dru`bam in sicer k nji-

hovem internemu nadzoru kakovosti.

Po pregledu revizorji pripravijo poro~ilo s svojimi mnenji in predlogi (~e obstajajo); gra-

divo je posredovano Upravi za pregled prakse. O poro~ilih se razpravlja na sejah te

uprave. Kadar naslednji pregled poka`e, da resne pomanjkljivosti, ki so bile ugotovlje-

ne v prej{njem nadzoru, niso bile odpravljene, uprava o tem obvesti NIVRA z nasvetom,

da se primer spro`i v okviru Disciplinskega odbora.

Tudi NOvAA na~rtuje uvedbo sistema zunanjega nadzora kakovosti.

4.13 Norve{ka

Na Norve{kem obstajata dve kategoriji revizorjev, obema izdaja dovoljenja Kredittilsy-

net – to je Komisija za banke, zavarovalnice in trg kapitala, ki je tudi nadzornik pod ju-

risdikcijo Ministrstva za finance. Tako obstajata dva razli~na instituta za revizijo. Norges

Statsautoriserte Revisorers Forening (NSFR) za dr`avno avtorizirane javne ra~unovodje

in Norges Registrerte Revisorers Forening za registrirane ra~unovodje (NRRF). ^lani

NRRF lahko revidirajo samomajhna in srednje velika podjetja. Vsi revizorji (posamezni-

ki in dru`be) so registrirani pri Kredittilsynet, ki opravlja svoj lasten nadzor kakovosti za

obe skupini revizorjev, ve~inoma na podlagi prito`b, vendar tudi na splo{no.

Leta 1991 se je NSRF odlo~ila, da uvede zunanji sistem nadzora s ciljem nadzorovanja

dela revizorjev, ki so njeni ~lani. Obstoje~ sistem nadzora je usmerjen k posameznemu

revizorju, ki je ~lan NSFR - od leta 1993 je ~lanstvo obvezno. Vsi ~lani - revizorji so sub-

jekt zunanjega (per review) nadzora znotraj petletnega obdobju. Pregled opravi eden

od dvajsetih imenovanih revizorjev, ki morajo imeti vsaj deset let izku{enj v javni praksi.

Po petih letih (do leta 1998) bo sistem ocenjen in dolo~ene morebitne spremembe gle-

de zunanjega postopka.

Tudi NRRF ima od leta 1993 sistem zunanjega nadzora, ki je osnovan na prostovoljnem

delu. Tudi ta sistem je usmerjen k posameznim revizorjem - ~lanom NSFR. Pregled sicer
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pokriva tudi postopke dru`be, vendar so sankcije kot v primeru NSFR na koncu usmer-

jene proti posameznikom. Cikel pregleda je na pet let, pregled pa opravlja dvanajst

nadzornikov.

4.14 Portugalska

Na Portugalskem revizorsko vlogo opravljajo Uradni revizorji (Revisores Oficias de

Contas - ROC). Revizorji so ~lani Zbornice uradnih revizorjev (Câmara dos Revisores

Oficiais de Contas -CROC) ki je poklicno telo, pristojno za nadzor revizorskega poklica.

Zbornica je prav tako odgovorna za vsa vpra{anja ki se nana{ajo na pridobitev naziva,

disciplino, revizijske standarde, nadzor kakovosti in kodeks etike.

V letu 1993 je zbornica ustanovila Komisijo za implementacijo sistema zunanjega nad-

zora kakovosti (Comissão do controlo de Qualidade - CCQ). Zunanji nadzor (peer re-

view) se je za~el z letom 1994 in je bil prvotno usmerjen k revizijskim dru`bam, ki so

bile registrirane s strani regulatorja borze (Comissão do Mercado de Valores Mobiliarios

– CMVM). Ta sistem je bil postopoma raz{irjen na vse ~lane CROC.

Pregled v letu 1998 bo pokril 15% ~lanstva; nadzorniki morajo imeti ve~ kot pet let iz-

ku{enj pri revidiranju.

Po pregledumora poro~ilo prejeti CCQ, ki seznani komisijo CROC, da sprejme ustrezne

ukrepe, ~e je to potrebno. Kopije poro~ila, ki se nana{ajo na tiste dru`be, ki kotirajo na

borzi, so dane tudi regulatorju borze - CMVM.

4.15 [panija

Zakon o revidiranju (19/1988) definira revidiranje kot »proces pregleda in verifikacije

ra~unovodskih dokumentov z namenom izdaje poro~ila, ki ima lahko vpliv na zaintere-

sirane tretje osebe«. Letni izkazi morajo biti revidirani pri dru`bah, ki so aktivne (njihovi

vrednostni papirji kotirajo ali pa sami trgujejo) na trgu kapitala, ne glede na velikost

dru`be, enako velja za zavarovalnice.

Imenovanje revizorjev je mo`no na podlagi treh postopkov:

• na splo{no imenujejo revizorje delni~arji na skup{~ini za najmanj tri in najve~ devet

let,

• ~e ni mo`no imenovati revizorja na skup{~ini, ali ta ne more opravljati svojega dela,

ga imenuje pristojni trgovinski registrator na predlog direktorja, poobla{~enca ali

zdru`enja (konzorcija) lastnikov obveznic, ali kateregakoli delni~arja,
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• ~e je zoper prvotnega revizorja uveden sodni postopek.

V letu 1998 je bil z zakonom, ki ureja podro~je revizorskega poklica, ustanovljen Institu-

to de Cantabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) ki je avtonomna organizacija, poveza-

na z Ministrstvom za finance (Ministero de Economica y Hacienda).

Posamezniki in pravne osebe so registrirane kot delujo~i revizorji v uradnem registru

revizorjev, ki ga vodi In{titut za ra~unovodstvo in revizijo (ICAC), Posamezniki so lahko

v registru zavedeni v okviru ene od naslednjih treh kategorij (delujo~i revizorji, zaposle-

ni pri delujo~emu revizorju ali revizorski dru`bi, nedelujo~i revizorji).

Revizorska dru`ba mora izpolnjevati naslednje pogoje:

• vsi partnerji morajo biti posamezniki,

• najmanj ve~ina dru`abnikov mora biti registriranih delujo~ih revizorjev, ve~ina kapi-

tala in glasovalnih pravic mora pripadati njim,

• ve~ina administracije in direktor morajo biti delujo~i revizorski partnerji,

• dru`ba mora biti registrirana pri uradnem registru revizorjev.

Vsako leto ICAC objavi obnovljen seznam revizorjev iz uradnega registra. ^e revizorji

ali revizijske dru`be pripadajo ve~ poklicnim telesom, morajo za namen registracije iz-

brati enega izmed njih.

Pogoji za revizorja so:

• univerzitetna diploma,

• kon~ani predpisani te~aji, ki jih izvajajo trije predpisani in{tituti,

• praksa, ki je dolga najmanj tri leta na finan~nem in ra~unovodskem podro~ju, od tega

vsaj dve leti v reviziji,

• kon~an poklicni izpit.

Odgovornost revizorjev je v tem, da so neposredno in solidarno odgovorni dru`bam, ki

jih revidirajo in tretjim strankam za vsako izgubo, ki je povzro~ena zaradi neizpolnitve

njihovih obveznosti. Da bi zagotovili pokritje tveganja, morajo revizorji zagotoviti zava-

rovanje v obliki denarnega depozita, dr`avnih obveznic, jamstva finan~ne institucije ali

v obliki zavarovanja. Vsota, ki je potrebna za prvo leto, je 50 mio ESP za posameznika.

Ta {tevilka se pomno`i s {tevilom partnerjev (ne glede na to ali so revizorji ali niso) v

primeru, da gre za revizijske dru`be. Minimalna varnost se mora pove~ati za 30% vsote

ra~unov, ki presegajo minimalno var{~ino iz prej{njega leta.
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^e revizijo opravljata ~lan ali revizijska dru`ba, sta odgovorna tako posamezen revizor,

kot tudi revizijska dru`ba, prav tako pa tudi drugi partnerji. Revizorji morajo imeti za

poslovno skrivnost vsako informacijo, kar velja za obdobje petih let.

V zvezi z neodvisnostjo revizorjev zakon 19/1988 zahteva, da so revizorji neodvisni pri

opravljanju svojega dela glede na dru`bo, ki jo revidirajo. Revizor ne sme revidirati

dru`be ~e:

• ima v tej dru`bi poslovodski polo`aj, je ~lan uprave ali zaposlen,

• je delni~ar ali partner v dru`bi z lastni{tvom, ki je ve~ji od 0,5%, ali katerega premo`e-

nje v tej dru`bi, ki je ve~je od 10% njegovega premo`enja,

• je povezan do drugega kolena sorodstva s poslovodstvom dru`be,

• je domnevno neprimeren zaradi drugih pravnih zahtev.

Ta pravila se uporabljajo za tri finan~na leta zaporedoma, v katerih je bilo revizijsko

delo dejansko opravljeno. V obdobju treh let po revidiranju noben revizor ne sme biti

zaposlen v podjetju, ki ga je revidiral ali v njegovih upravljalskih ali poslovodskih

telesih.

V revizorski praksi se {tejejo med resne prestopke proti poklicnim standardom:

• ~e ne opravi revizije po sklenitvi pogodbe,

• razlike med predlo`enim poro~ilom in podatki, na katerih je bil poro~ilo vsebinsko

osnovano,

• prekr{itev zaupnosti,

• pridobitev osebne koristi iz informacij, ki so bile pridobljene v postopku revidiranja

ali omogo~itev tretji osebi, da se okoristi s temi podatki,

• nezmo`nost slediti regulativi s podro~ja revidiranja, ki ima za rezultat finan~no izgu-

bo dru`be, ki jo revidira ali izgubo tretje stranke,

• ~e si vzame preve~ dela,

• zbir ve~ manj{ih prekr{kov.

ICAC je odgovoren za kaznovanje revizorjev. Ko je spor obravnavan in so dejstva prika-

zana predsedniku ICAC, le-ta izre~e sodbo in kazen. Pri tem predsednik upo{teva nas-

vet Svetovalnega odbora ICAC, ki se sestoji iz {tirih predstavnikovministrstva za finance

in {est predstavnikov revizorjev.

Revizorji so ~lani enega od treh poklicnih teles, ki delujejo eden neodvisno od drugega:

• Instituto de Auditores-Censores Jurados de Coentas de España (IACJCE),

• Registro de Economistas Auditores (REA),
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• Registro General de Auditores (REGA).

ICAC deluje kot regulator vseh revizorskih in ra~unovodskih praks v [paniji. Njegova

naloga je, da vzdr`uje register (Registro Oficial de Auditores de Cuentas – ROAC), ki je

uradni register revizorjev in ima celotno disciplinsko oblast in odgovornost za ta poklic.

Na podlagi zakona o revidiranju iz leta 1998 je (~eprav je ICAC odgovorna za izvajanje

uradne tehni~ne kontrole revizorjev) na tri poklicna delovna telesa prenesel pristojnost

in odgovornost izvajanja zunanjega nadzora kakovosti nad poklicno aktivnostjo svojih

~lanov. ICAC je odgovorna za sankcije.

IACJCE opravlja nadzorno (monitorning) funkcijo z uporabo svojih zaposlenih oseb.

Nadzor je usmerjen proti posameznim revizorjem kot tudi proti revizijskim dru`bam. Po

pregledu mora biti izdano poro~ilo o ugotovitvah in priporo~ilih. ^e pregled ka`e po-

membne pomanjkljivosti, je poro~ilo posredovano na Eti~ni odbor IACJCE.

Nadzorna (monitoring) vloga REA in REGA je v bistvu podobna vlogi IACJCE. Uporab-

ljata dve osebi s polnim delovnim ~asom in dve osebi s polovi~nim delovnim ~asom.

4.16 [vedska

Vse dru`be, ki pripravljajo ra~unovodske izkaze, morajo biti revidirane. Ve~je dru`be

morajo revidirati revizorji z vi{jim nazivom, dru`be z omejenim lastni{tvom pa eden iz

katerekoli skupine. Ostale dru`be lahko revidira vsak, ki ima znanje in izku{nje in se

pri~akuje, da lahko sprejema odgovornost revizorskega dela.

Revizija pokriva letno poro~ilo, ki je sestavljeno iz izkaza poslovnega izida, bilance in

poro~ila poslovodstva ter s stanja sredstev (fund statement) v primeru ve~jih dru`b.

V praksi je zelo redko, da revizor odobri letno poro~ilo brez pripomb. Skoraj vedno

doda kak{ne pripombe, ki morajo biti dane upravi ali direktorju.

Revizor ne sme dati posameznemu delni~arju ali tretji osebi kakr{nekoli informacije o

dru`bi, ki jo je, ali jo pravkar revidira.

Revizorska poklic je organiziran v dveh skupinah, poobla{~eni javni ra~unovodje (Auk-

toriserde Revisorer) in ra~unovodje z dovoljenjem (Godkända Revisoner). Obstajata

dve poklicni organizaciji: In{titut pobla{~enih javni ra~unovodij (Föreningen Anktorise-

rade Revisorer – FAR) in [vedska dru`ba registriranih ra~unovodij (Svenska

Revisorssamfundet).

Revizorji morajo biti dejavni v praksi. V primeru, da se revizor zaposli v gospodarstvu,

mora vrniti licenco. Poklic regulira Nacionalni kolegij za trgovino (Kommerskolle-

gium). Kolegij izdaja dovoljenja, izdaja navodila in sprejema prito`be glede dela

revizorjev.
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Zahteva za izobrazbo je ve~inoma magisterij in diploma iz poslovne {ole, ekonomije,

informacijske tehnologije, gospodarskega prava, dav~nega podro~ja in podobno. Kan-

didati morajo imeti pet let prakse pod nadzorom poobla{~enega javnega ra~unovodje.

Po letu 1994 morajo vsi kanditati narediti {e izpit. Zahteve po izobrazbi za ra~unovodjo

z dovoljenjem so manj{e.

Oba poklica pregleduje nadzorni svet javnih ra~unovodij (Revisorsnämnden). Ta izdaja

regulativo in opravlja diciplinske postopke. Revizorju lahko izre~e opomin ali mu v {te-

vilnih primerih lahko tudi vzame dovoljenje. Poleg tega ima SRS tudi svoj Disciplinski

odbor ki lahko preiskuje domnevne poklicne nepravilnosti in odlo~a o sankcijah kot sta

opomin in izklju~itev.

Standardi revizije (dobra revizijska praksa) in eti~na pravila so razvita, uzakonjena in iz-

dana s strani FAR. Revisorsnämnden se pri svojem delu v veliki meri naslanja na te stan-

darde, vendar ima prednostne pravice do svoje interpretacije v primerih neskladja. Od-

lo~itve se lahko spodbijajo na upravnem sodi{~u. Zunanji nadzor izvajajo vsi in{tituti in

tudi Revisorsnämnden.

V letu 1997 se je FAR na skup{~ini odlo~ila, da za~ne z zunanjim nadzorom kakovosti in

ustanovi novo telo – Svet za kakovost, ki je izvoljen s strani ~lanov. Svet je pristojen za

sistem in odgovoren neposredno skup{~ini FAR. Ta svet uvaja (per review) postopek

zunanjega nadzora, ki je osnovan na usposobljenih revizorjih, ki so vsaj deset let ~lani

FAR. Nadzor bo usmerjen predvsem proti revizijskim dru`bam. ^e ~lani ne popravijo

ugotovljenih pomanjkljivosti, sledi obravnava na svetu FAR, ki lahko izklju~i ~lana, o

odvzemu licence revizorju pa se odlo~i Revisorsnämnden.

Od leta 1994 SRS na prostovoljni podlagi izvaja (peer review) pregled posameznih revi-

zorjev, ki bo raz{irjen na vse ~lane. Sistem bo podoben (peer review) nadzoru, ki ga je

uvedla FAR, z razliko, da bo usmerjen k posameznemu revizorju in lokalnim pisarnam.

Predvidena doba pregleda vseh ~lanov je pet let.

Revisorsnämnden je vladna institucija, ki je bila ustanovljena z zakonom in je sestavlje-

na iz predsednika in osmih ~lanov, ki jih imenuje vlada. Dva izmed ~lanov sta revizorja

(z vi{jim nazivom), ki ju predlagata FAR in SRS. Zgodovinsko gledano je nadzor kako-

vosti, ki ga bo opravljala ta institucija, slonel na prito`bah in slu~ajni selekciji. V za~etku

1997 je v skladu z zakonom o reviziji za~el sistemati~no opravljati zunanji nadzor kako-

vosti (monitoring), ki je primarno namenjen posameznemu revizorju. Selekcija v petih

letih je osnovana na nizu dejavnikov tveganja. Za preglede je odgovorno osebje Revi-

sorsnämnden. Sankcije, ~e so potrebne, uvede Revisorsnämnden sam.
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4.17 Zdru`eno kraljestvo

Zahteva za revidiranimi ra~unovodskimi izkazi za delni{ke dru`be, ki izvira iz zakona o

delni{kih dru`bah (Joint Stock Companies Act) iz leta 1844, je bila za nekaj ~asa opu{~e-

na in ponovno uvedena z zakonom o dru`bah (Companies Act) v letu 1900. Od leta

1948 je potrebno revidirati tudi izkaz poslovnega uspeha.

Po letu 1994 ni treba ve~ revidirati majhnih dru`b. Izjeme so javne dru`be, banke, zava-

rovalnice, registrirani borzni posredniki ter institucije, ki delujejo na podlagi zakona o

finan~nih storitvah in za registrirane sindikalna organe.

Uslu`benci dru`be, njihovi dru`inski ~lani ali osebe, ki jih zaposlujejo, ter sodelavci ne

smejo biti imenovani za revizorje dru`be. Revizorji morajo biti ~lani ra~unovodskega

organa znotraj Zdru`enega kraljestva, ki je kot tak{no priznano s strani Dr`avnega se-

kretarja za trgovino in industrijo. Poobla{~eni in{tituti (na podlagi zakona o dru`bah iz

leta 1989) so:

• In{titut poobla{~enih ra~unovodij Anglije in Welsa (Institute of Chartered Accoun-

tants in England and Wales (ICAEW),

• In{titut poobla{~enih ra~unovodij [kotske (Institute of Chartered Accountants in

Scotland - ICAS),

• In{titut registriranih javnih ra~unovodij (Institute of Chartered Certified Public Ac-

countants - ACCA),

• In{titut poobla{~enih irskih ra~unovodij (Institute of Chartered Accountants in Irland

- ICAI),

• Zdru`enje avtoriziranih javnih ra~unovodij (Associaton of Authorised Public Accoun-

tants – AAPA).

Razvoj formalnih revizijskih standardov se je za~el pribli`no isto~asno kot razvoj for-

malnih ra~unovodskih standardov. Razvija jih Odbor za revizorsko prakso (Auditing

Practices Committee – APC). Na podlagi javnega mnenja o napakah revidiranja in neka-

terih gospodarskih {kandalih in kritiki in{pektorjev ministrstva za trgovino in industrijo,

se je spremenila tudi praksa reguliranja revizorjev.

Ministrstvo za trgovino in industrijo je predlagalo, da bi se morali revizorji v dru`bah

menjati na pet let, revizorji pa so lobirali proti tem re{itvam z utemeljitvijo, da so napake

v revidiranju bolj verjetne v prvih letih revidiranja, prav tako pa so v tem obdobju tudi

ve~ji stro{ki.

V drugem priporo~ilu ministrstva je bilo predvideno omejevanje nerevizorskega dela,

ki ga lahko revizor opravlja za stranko, ki jo tudi revidira. Predstavniki revizorjev so trdi-

374

374



li, da ni podatkov, iz katerih bi se dalo sklepati, da izvajanje tak{nih storitev pomeni ka-

kr{nekoli te`ave za neodvisnost revizorjev. Trdili so, da poznavanje stranke za revizorja

pomeni, da lahko te storitve opravlja z manj{imi stro{ki, kot ~e svoje stranke ne bi poz-

nal. Dodaten argument revizorjev je bil ta, da obstoj provizije za nerevizorske storitve

pomeni, da bo revizija opravljena bolj strokovno, zaradi dodatnega revizorjevega zna-

nja in informacij, ki so pomembne z vidika poslovanja njegove stranke.

Pravna ureditev za zagotavljanje neodvisnosti revizorja je urejena z dolo~bami, ki se na-

na{ajo na neprimernost osebe, da bi lahko bila revizor. Ta vklju~uje:

• nezmo`nost revidiranja dru`be ali povezanih podjetij, kjer je revizor vodilni ali us-

lu`benec v tej dru`bi oziroma partner ali zaposlen pri tak{ni osebi, ali partner pri

tak{ni osebi, ki je partner v tej dru`bi,

• nezmo`nost zaradi odnosa med revizorjem in revizorjevim dru`abnikom in dru`bo

ali katerimkoli partnerskim podjetjem, ki bi lahko pomenila ogro`anje neodvisnosti.

Poleg tega obstaja tudi eti~ni kodeks, v katerem je dolo~eno, da revizor ne sme:

• biti v izvr{ilnem vodstu ali sprejemati odlo~itve za stranko, ki jo revidira,

• voditi ra~unovodstva svoje stranke,

• razen v neizogibnih situacijah imeti delnic ali denar izposojen od stranke,

• prejemati ve~ kot 15% revizorskih prihodkov od ene stranke, razen v dolo~enih pri-

merih, ki se jim ne da izogniti.

Revizorjeva poklicna neopore~nost je stvar zasebne zakonodaje, nad kateroministrstvo

nima nadzora. Zaenkrat naj bi na tem podro~ju zadostovala obstoje~a revizijska praksa.

4.18 Zdru`ene dr`ave Amerike

V letu 1934 je bila ustanovljena Komisija za borzo in vrednostne papirje (Securities and

Exchange Commission – SEC), ki je regulativna institucija poobla{~ena za izdajo ra~u-

novodskih in revizijskih standardov.

Zvezni zakon o vrednostnih papirjih zahteva, da vse ra~unovodske izkaze dru`b, s ka-

terih delnicami se trguje, revidira poobla{~eni javni ra~unovodja (Certified Public Ac-

countant - CPA). Zgodovina in organizacija javnega ra~unovodskega poklica v ZDA

sovpada z zgodovino organizacije Ameri{ki in{titut poobla{~enih javnih ra~unovodij

(American Institute of Certified Public Accountants - AICPA). ^eprav so CPA licencirani

na podlagi zakonov posameznih ameri{kih dr`av, je izpitni postopek enak za vse CPA
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in je nadzorni mehanizem za poklic javnega ra~unovodje predvsem v pristojnosti

AICPA.

Svet za revizijske standarde (Auditing Standards Board – ASB) pri AICPA je telo, ki ima

pooblastila za ureditev revizijskih standardov, ki jih morajo upo{tevati vsi CPA. Ob~a-

sno ASB izdaja Stali{~a o revizijskih standardih (SAS), ki dolo~ajo celovite Splo{no spre-

jete standarde revizije (Generally Accepted Auditing Standards – GAAS). Leta 1972 je

ASB izdal SAS {t. 1, ki uzakonja 44 stali{~ o postopku revidiranja, ki so bili izdane s strani

predhodnega Odbora za revizorski postopek med leti 1939 in 1972. Do junija 1993 je

bilo sprejeto `e 71 SAS.

Poleg SAS obstaja {e deset posebnih revizijskih standardov, ki se prav tako nana{ajo na

splo{no sprejete standarde revizije. Pri izvajanju revizije v skladu z GAAS mora CPA

vztrajati pri teh desetih standardih, prav tako kot pri celoti drugih standardov.

Veliko zasebnih podjetij, pa tudi vladnih in neprofitnih organizacij, mora prav tako revi-

dirati CPA, bodisi na podlagi pogodbe ali na podlagi zakona posamezne dr`avnega ali

lokalnega zakona ali na podlagi organiziranih posebnih pravic neprofitne organizacije,

kot je bolni{nica ali univerza.

CPA so predvsem revizorji dru`b, neprofitnih organizacij in mnogih lokalnih oblasti.

Obstaja pa tudi druga skupina revizorjev, kot so ban~ni revizorji, ki delajo za Zvezne re-

zerve (Federal Reserve System) ali za ban~ne oblasti razli~nih dr`av. Tako lahko banke

poleg CPA revidirajo tudi ban~ni revizorji, ki pa so dr`avni uslu`benci. Dodatno imajo

tudi na mnogih ravneh javnega sektorja svoje revizorske agencije, ki revidirajo dr`avne

agencije in razli~ne programe. Poleg tega ima tudi zvezni dav~ni urad in dav~ne oblasti

posameznih dr`av revizorje, ki izvajajo revizijo dav~nih prihodkov.

Najbolj pomembna organizacija javnega ra~unovodskega poklica je AICPA, ki ima ve~

kot 300.000 ~lanov. AICPA pripravlja in organizira enoten potrjen izpit za javnega ra~u-

novodjo, ki ga mora kandidat, ki `eli postati CPA, narediti v vsaki dr`avi ZDA. Poleg iz-

pita mora imeti tudi diplomo s specializacijo v ra~unovodstvu. V ve~ini dr`av mora kan-

didat dolo~eno obdobje delati za dru`bo revizorjev. Dol`ina obdobja je razli~na po po-

sameznih dr`avah, obi~ajno pa traja dve leti. Vedno bolj pa se v mnogih dr`avah uve-

ljavlja zahteva po dodatnem izobra`evanju poleg prve univerzitetne diplome (to je

matura), ki traja eno leto, kot predpogoj za pripustitev k CPA izpitu. Vendar to ni enotna

zahteva v vseh dr`avah.

Da bi prakticiral kot CPA, mora posameznik imeti dovoljenje v dolo~eni dr`avi. Ko dobi

CPA licenco, je polno kvalificiran. Vendar ve~ina posameznikov, ki so CPA, dela na po-

dro~ju priprave dav~ne napovedi in svetovanja ter ra~unovodskih storitve za zasebne in
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manj{e dru`be, razen ~e so povezani z dru`bo, ki je sposobna izvajati revidiranje in

vzdr`evati kakovost standardov kvalitete, ki jih zahteva AICPA. ^lanstvo CPA v AICPA

ali v razli~nih zdru`enjih po posameznih dr`avah ni obvezno.

Regulativni in nadzorni mehanizem revizorskega poklica je v principu v pristojnosti

AICPA in njenih razli~nih zdru`enj po posameznih dr`avah. Vendar ima vsaka dr`ava

komisijo za javne ra~unovodje, ki regulira CPA v njeni dr`avi. Te komisije imajo poobla-

stilo, da kaznujejo ali odvzamejo dovoljenje CPA, ki je bil spoznan za krivca razli~nih

prestopkov.

Revizijske dru`be, ki `elijo opravljati revizijo javnih dru`bmorajo postati ~lanice t.i. SEC

Practice Section of AICPA, ki zahteva, da se sledi dodatnim standardom nadzora kako-

vosti (vklju~no peer review). Taka zahteva velja za posameznega CPA ali majhno revi-

zorsko dru`bo, da bi revidirala javno dru`bo.

Neodvisnost je osnovni pripomo~ek in kakovost CPA. Zahteva se tako dejanska neodvi-

snost kot tudi zunanji vtis neodvisnosti. Neodvisnost je definirana kot odsotnost fi-

nan~nega interesa revizorja v dru`bi, ki jo revidira. Tako CPA ne sme imeti vrednostnih

papirjev dru`be. [e ve~, noben bli`nji ~lan njegove dru`ine ne sme imeti vrednostnih

papirjev dru`be. To velja tudi za vse partnerje CPA dru`be, pa tudi za nepartnerske ~la-

ne dru`be, ki delajo v isti podru`nici, kjer se opravlja revizija. AICPA je izdala vrsto pra-

vil in mnenj, ki se nana{ajo na neodvisnost kot del svojega poslovnika poklicnega ob-

na{anja (Code of Profesional Conduct).

Gro`nje neodvisnosti revizorja lahko razdelimo v ve~ skupin32:

• gro`nje lastnega interesa – izvirajo iz dela revizorja v lastnem interesu,

• gro`nje samopregledovanja izvirajo iz dejstva da revizor pregleduje lastno delo, ali

delo drugih revizorjev v lastni dru`bi,

• odvetni{ko tveganje izvira od revizorja ali drugih v njihovi dru`bi, in je namenjeno

bolj v podporo ali zavra~anju polo`aja inmnenja revizorja, kot pa njegovem izdelku,

• gro`nje zaupnosti ali doma~nosti izvira iz vpliva nekoga, ki je blizu predmetu

revidiranja,

• gro`nje zastra{evanja s strani zainteresiranih strani.
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SEC je s 5. februarja 2001 uzakonila definicijo neodvisnost ra~unovodje (revizorja). Re-

vizor ni neodvisen, kadar:33

• ima skupen ali konflikten interes z revidirano stranko,

• revidira lastno dru`bo,

• deluje kot manager ali kot zaposlen pri svoji stranki, ki jo revidira,

• deluje kot odvetnik za revidirano stranko.

ISB34 – 1. Standard

Revizor mora vsaj letno:

• razodeti revizijskemu odboru dru`be (ali upravi, ~e tak odbor ne obstoji) pisno vse povezave

med revizorjem in z njim povezanimi entitetami ter dru`bo ter njenimi povezanimi entitetami,

ki bi po revizorjevem poklicni presoji lahko utemeljeno pomenile oviro njegovi neodvisnosti,

• pisno potrditi da je po svojem poklicnem mnenju neodvisen od dru`be,

• razpravljati o revizorjevi neodvisnosti znotraj dru`be.

V. ODGOVOR NA OSEM ZASTAVLJENIH VPRA[ANJ

I.

Enotna definicija neodvisnosti35 revizorja ne obstaja v svetovnem merilu, niti v evrop-

skem merilu in niti na nivoju dr`av EU36. Ena od mo`nih definicij (Turk) je bila dana v
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33 Povzeto po 17. SEC, Fact Sheet: The Modernization of the Rules Governing the Independence of the Ac-

countung profession, http://www.sec.gov/news/extra/faqaud.htm.

34 ISB (The Independence Standards Board) se je razvil iz razprave med AICPA – American Institute of Certified

Public Accountants), drugimi predstvaniki ra~unovodske stroke in SEC (Securities and Exchange Commission).

35 Uporaba pojma »neodvisnost« sama po sebi pogosto ustvarja nesporazume pri razpravljanju o tej temi, ker

opisuje absoluten standard, ki ga mora poklic dosegati. Opazovalec bi lahko predpostavljal, da mora biti ose-

ba, ki sprejema poklicne odlo~itve, prosta od ekonomskih, finan~nih in drugih povezav, ki dolo~ajo odvisnost

kakr{nekoli vrste. To je jasno nemogo~e, ker je vsak ~lan dru`be nekako odvisen in v odnosih z drugimi.

36 Razprava o neodvisnosti se {e naprej razvija. Zelo dobri deli s tega podro~ja sta:

FEE, Statutary Audit Independence and Objectivity, Common Core of Principles For the Guidance of the Euro-

pean Profession, Initial Recommendations, July 1998 (za Evropo) in

ISB Independence Standards Board, Exposure Draft, Statement of Indeppendence Concepts, A Conceptual

Framework for Auditor Independence, November 2000.
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uvodu, druga z nekaterimi dilemami pa ob prikazu Zelene knjige. Prav tako so bile po-

dani nekateri primeri ureditev po posameznih dr`avah, v glavnem v obliki razli~nih

omejitev kapitalskih in osebnih povezav med revizorjem in dru`bo, ki jo revidira (Av-

strija, Nem~ija, [panija, Zdru`eno kraljestvo in ZDA).

Globalni koncept je bil med uporabniki ra~unovodstva vedno dokaj jasen – ~e ho~emo,

da se verjame (zaupa) v poro~ilo revizorja, mora veljati predpogoj, da je njegov pogled,

ki ga izra`a z mnenjem, objektiven. Objektivnost pa je mo`na le ~e je revizor neodvisen

od svoje poslovne stranke.

Osma direktiva EU prepu{~a definicijo neodvisnosti nacionalnim zakonodajam, uredi-

tve po posameznih dr`avah pa so bile prikazane v prej{njem poglavju. Eti~ni kodeks

IFAC prav tako ne definira neodvisnosti, ampak navaja le primere, ki je lahko ta neodvi-

snost ogro`ena.

Kratke definicije neodvisnosti revizorja bi bile lahko:

• zmo`nost delovati z integriteto in objektivnostjo (AICPA 1985),

• zmo`nost vzdr`ati pritiske stranke (Knapp 1985),

• neodvisnost je glavno sredstvo s katerim revizor demonstrira, da lahko izvr{i nalogo

na objektiven na~in (FEE 1995).

FEE zaznava naslednje nevarnosti, ki ogro`ajo neodvisnost revizorja, in predlaga tudi

ustrezne ukrepe:

• osebne, poslovne in finan~ne povezave med revizorjem in stranko,

• revizor ima vodstven ali nadzorni polo`aj v podjetju, ki naj bi ga revidiral,

• revidiranje in ostale storitve revizorja,

• provizija za opravljeno provizijo,

• delo za stranko za dolgo obdobje (ve~ let)

• dejansko ali zagro`eno razmerje to`enec-to`nik, med revizorjem in stranko,

• iskanje drugega mnenja pri drugem revizorju,

• dogajanja znotraj revizorske dru`be.

Objektivnost je mo`na le ~e je revizor neodvisen od svoje stranke. Klju~ni vpra{anji sta:

• ali je revizor (objektivno) neodvisen?

• ali revizorja vidijo uporabniki kot neodvisnega? Ali z drugimi besedami ali je revizor

sposoben na zunaj demonstrirati svojo neodvisnost?
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EFAA pa predlaga (s ciljem pove~anja neodvisnosti revizorja in revizijske dru`be) na-

slednje ukrepe:

• dodatne informacije v revizorjevem poro~ilu in/ali finan~nem poro~ilu (opis vseh

storitev, ki jih izvaja za stranko, in posebej navedeno pla~ilo za storitve poleg

revidiranja),

• koncept neodvisnosti je potrebno raz{iriti tudi na nerevizorske storitve,

• kakovosten nadzor vseh storitev bi moral biti obvezen,

• celotna dovoljena provizija od posamezne stranke naj ne bi smela presegati dolo~en

odstotek celotnih prihodkov dru`be,

• revizor ne bi smel biti udele`en pri sprejemanju poslovnih odlo~itev stranke,

• v poro~ilu bi moralo biti napisano, da uprava nosi popolno odgovornost za sprejete

odlo~itve, ~e tudi so narejene na podlagi informacij, ki jih zagotavlja revizor,

• revizor ne sme neposredno izvr{iti nobene od poslovnih transakcij svoje stranke,

• revizor ne sme biti vklju~en v zbiranje sredstev za administriranje finan~nih transakcij

stranke,

• revizor mora pazljivo preu~iti posledice zagotavljanja nerevizorskih storitev svoji

stranki v primerih, da ima stranka `e dovolj in ustrezno kvalificiranih kadrov,

• kadar je stranka tako velika, da je predmet {ir{ega interesa javnosti, mora revizor oce-

niti, ~e ne bi nudenje nerevizorskih storitev zmanj{alo njegove mo`nosti izkazovanja

neodvisnosti,

• nespo{tovanje teh priporo~il bi moralo voditi v sankcije.

Definicija neodvisnosti revizorja v ZDA je bila pred kratkim sprejeta in je bila prikazana

v prej{njem poglavju.

II.

Iz raziskave, v katero je bilo vklju~enih 20 evropskih dr`av,37 je razvidno, da opravlja

zunanji nadzor nad revizijo sama revizijska stroka. Izjeme so Italija, [vedska, Norve{ka

in Portugalska. Stanovske organizacije so bile obdelane v okviru obravnave po posa-

meznih dr`avah, prav tako pa tudi sestav njihovih organov.
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37 FEE, Continuous Quality Assurance, Statutory Audit in Evrope, April 1998, vklju~ene dr`ave: Avstrija, Belgi-

ja, ^e{ka, Danska, Finska, Francija, Gr~ija, Irska, Italija, [panija, [vedska, [vica, Velika Britanija.

380



III.

Glavni cilji, ki jih zasledujejo nadzorne institucije pri uvajanju zunanjega nadzora, so:38

• zagotoviti, da revizorji s kakovostnim opravljanjem revidiranja izpolnjujejo svoje ob-

veznosti do {ir{e dru`bene skupnosti,

• s prizadevanjem za doseganje ~im ve~je kakovosti krepiti zaupanje javnosti v stroko,

• izogniti se neugodnim posledicam slabo opravljenega dela,

• spodbujati in izobra`evati revizijske dru`be ter jim pomagati, da s pomo~jo stroke do-

se`ejo ~im vi{jo raven kakovosti,

• posvariti revizijske dru`be pred posledicami, ki jih prina{a slabo opravljeno delo.

Opis obeh metodologij zunanjega nadzora (monitorning in peer review) je bil podan v

uvodu.

Prva metoda je v uporabi na Irskem, Veliki Britaniji, [paniji in pri pregledovanju objav-

ljenih ra~unovodskih izkazov v Nem~iji. Drugo metoda nadzora sre~amo v Belgiji, v

Franciji, v Italiji, na Nizozemskem, na Norve{kem, na Portugalskem in v Romuniji.

IV.

Pogostost rednega nadzora nad kakovostjo revizije je naslednja:

• v Franciji je vsaka {tiri leta na regionalni ravni in vsakih {est let na nacionalni ravni, za

naro~nike revizijskih dru`b, katerih vrednostni papirji so uvr{~eni na borzo,

• revizijska institucija v Italiji nadzira revizorje podjetij, katerih vrednostni papirji so

uvr{~eni na borzo v obdobju, ki se spreminja,

• na Danskem opravljajo zunanji nadzor nad posamezno dru`bo na tri do {tiri leta in

• na Nizozemskem na {tiri leta,

• Belgija, Irska, Norve{ka, Romunija in [panija opravljajo nadzor vsako peto leto,

• na ^e{kem je cikel dolg {est let, z mo`nostjo dodatnih nadzorov;

• na Portugalskem je revizijska dokumentacija podjetij z vrednostnimi papirji, ki so

uvr{~eni na borzo vsako tretje leto,

• v ZDA traja cikel tri leta,
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38 Duhovnik, Neposreden (monitoring) in posreden (peer review) nadzor neodvisne organizacije revizorjev

nad delovanjem revizorskih dru`b in revizorjev str. 67.
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• V Zdru`enem kraljestvu so revizijske dru`be, ki revidirajo ve~je {tevilo podjetij z

vrednostnimi papirji, ki so uvr{~eni na borzo, nadzirane vsako tretje leto, druge, z

manj{im {tevilom tak{nih podjetij, pa vsako peto leto.

Pri tem je potrebno poudariti, da sledi v primeru ugotovljenih pomembnej{ih nepravil-

nosti pri opravljanju nadzora rednemu odobrenemu nadzoru prakti~no v vseh dr`avah,

ki opravljajo zunanji nadzor nad kakovostjo, v kratkem ~asovnem intervalu ponovni

nadzor.

V.

V dr`avah, kjer so postopki zunanjega nadzora nad kakovostjo revidiranja `e ustaljeni,

so zbrane informacije podlaga za organiziranje nadzora. Z njihovo pomo~jo opredelijo

revizijske institucije dejavnike tveganja. V nekaterih dr`avah sistem nadzora vklju~uje

tudi mo`nost prito`b. Zainteresirana javnost ima velikokrat svoje predstavnike v orga-

nih institucije, ki nadzira kakovost dela revizorjev.

VI.

Ve~ina dr`av ima za dru`be, za katere je na nek na~in javnost bolj zainteresirana, bolj

stroge mehanizme revidiranja. Te dru`be so tiste, katerih vrednostni papirji kotirajo na

borzi, ter razli~ne finan~ne institucije, v katere na tak{en ali druga~en na~in vlagajo de-

narna sredstva. Nekatere dr`ave zaradi tega tudi pri nadzoru kvalitete revidiranja teh in-

stitucij uporabljajo stro`ja merila, npr. kraj{i cikel pregleda (Velika Britanija), ali pa je v

nadzor vklju~ena tudi institucija, ki nadzira kapitalski trg. Skrb za trg vrednostnih trg je

najmo~nej{a v ZDA, kar se ka`e ne nazadnje tudi v tem, da je njihov regulator trga hkrati

tudi institucija, ki je na nek na~in pristojna za podro~je nadzora nad revidiranjem oziro-

ma za ra~unovodske standarde. Interes javnosti je najmanj{i pri malih dru`bah, v kate-

rih ve~inoma tudi ni potrebno opraviti revidiranja njihovih ra~unovodskih izkazov.

VII.

To podro~je je urejeno tudi v 6. to~ki priporo~il Evropske komisije, ki je bila predstavlje-

na v poglavju revidiranje na ravni Evropske unije (zakonodaja in razprava).

Javni nadzor in poro~anje naj bi bil nekak{en tretji nivo nadzora kakovosti revidiranja.

Opravlja jo neodvisno (javno) telo, ki nadzoruje rezultat dela nadzora same stroke, To

telo ni neposredno udele`eno v nadzoru posamezne dru`be, pa~ pa gleda le rezultate
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dela na nivoju zdru`enja s ciljem, da ocenjuje, ~e so ti rezultati zadovoljivi za {ir{i (javni)

koncept. (EFAA predlaga uvedbo tega sistema).

VIII.

Obravnava prito`b in izrekanje kazenskih ukrepov nista sestavni del postopka izvajanja

zunanjega nadzora nad kakovostjo revidiranja. Ne glede na to, so lahko kazenski ukre-

pi, ki jih znotraj revizijskih institucij obi~ajno izrekajo disciplinski organi, pomemben

zaklju~ek postopka izvajanja zunanjega nadzora. Revizijske institucije se k tem ukre-

pom obi~ajno zatekajo le tedaj, ko revizijska dru`ba pomembno kr{i revizijske standar-

de oziroma so bila vsa prizadevanja, da bi izbolj{ala svoje delo, neuspe{na. Pregled je

bolj pogost pri tistih, kjer so bolj pogoste napake.

^eprav v za~etku sankcije poudarjajo predvsem pomembnost tega, da izbolj{a dru`ba

svoje delo. Za to obseg sankcij v {irokem razponu od javnega opomina do odvzema do-

voljenja, kot najbolj ostre sankcije.
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POLITI^NA PLURALNOST MEDIJEV –

PRIMERJALNI PREGLED*

I. UVOD

Pri~ujo~a naloga je ~etrta s podro~ja medijev, ki smo jo pripravili v Raziskovalnem sek-

torju.1 To ka`e na veliko zanimanje naro~nikov za to podro~je. Glede na mladost slo-

venske dr`ave in demokracije to sploh ni presenetljivo.

Poznano je namre~, da obstaja dvosmerna povezava med svobodnimi in neodvisnimi

mediji ter graditvijo stabilnih demokrati~nih institucij; evolucija demokrati~nih institucij

omogo~a svobodo medijev, po drugi strani pa so svobodni mediji predpogoj za tranzi-

cijo k (bolj) demokrati~nim institucijam.2

Naro~nik je `elel primerjalni pregled o tem, kako v demokrati~nih dru`bah zagotavljajo

trajno politi~no pluralnost medijev in neodvisnost novinarskega dela. Podrobneje je `e-

lel, da navedemo na~ine zagotavljanja trajne pluralnosti medijev, ki naj bi posledi~no

zagotavljala pluralnost v sami dru`bi. Predvsem ga je zanimal na~in spodbujanja medij-

ske politi~ne pluralnosti. Predlagal je, da se v pregled vklju~ijo naslednje dr`ave:

Nem~ija, Avstrija, [vica Francija, Zdru`eno kraljestvo, [vedska, Italija in Zdru`ene dr`a-

ve. V primerjalnem pregledu naj se navede, kako posamezne dr`ave spodbujajo razvoj

neodvisnih medijev oziroma razloge, ki zagotavljajo trajno politi~no pluralnost medijev

v obravnavanih dr`avah. Na kratko naj bo opisana tudi stopnja medijske neodvisnosti

in politi~ne pluralnosti medijev v posameznih dr`avah.
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* Mag. Igor Zobavnik, Pripravljena: 4.4.2001; objavljena: 24.4.2001

1 Ostale naloge so:

Dr`avna pomo~ javnim medijem v zahodni Evropi (tiskani mediji),

Na~in financiranja javnih radijskih in televizijskih hi{ in

Pregled lastninskih odnosov v medijih v zahodnoevropskih in tranzicijskih dr`avah.

2 Smiselno povzeto po Price & Krug, str. 4.
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Odbor regij Evropske unije je v enem od svojih mnenj odnos medmediji in politiko opi-

sal takole3:

»Mediji niso le ena odmnogih poti za prenos informacij ampak so tudi posebnapodoba sodobne

dru`be. Televizija, radio in tisk niso le osnovni vir informacij, ampak tudi razvedrila in najbolj

raz{irjena oblika izobra`evanja. Tako se vse, kar ima opravka s politiko, ideologijo, ìvljenjskimi

nazori, stereotipi in obna{anjem, v glavnem izra`aprekomedijev.Mediji so tako prepoznani kot

temeljna zna~ilnost moderne dru`be in hkrati potencialna nevarnost zanjo. Tiskani in elek-

tronskimediji predstavljajo nekaj ve~ kot samo ekonomskoaktivnost ali kulturno stvaritev.Medi-

ji vcepljajo dolo~en na~in pogleda na stvari in imajo predvsem politi~no vlogo.«

»To je {e posebno resni~no v primeru, ~e se tiskani ali avdiovizualni proizvodi, ki ne

priznajo svoje politi~ne identitete, prikazujejo kot nedol`ni in nepristranski glede poli-

ti~nih zadev; kljub temu pa obvladujejo veliko {tevilo bralcev in ob~instva in oblikujejo

okuse, kulturni, institucionalni in konec koncev tudi politi~ni okvir, v katerem se gib-

ljemo. To izoblikuje na{o podobo o dru`bi.«

^e povzamemo `eljo naro~nika, bodo v nalogi obdelana predvsem naslednja podro~ja:

• neodvisnost medijev in novinarskega dela,

• pluralnost (s poudarkom na politi~ni) medijev,

• spodbujanje neodvisnosti in pluralnosti medijev,

• konkretni polo`aj glede zgoraj navedenih to~k po predlaganih dr`avah,

• stopnja medijske neodvisnosti in politi~ne pluralnosti po predlaganih dr`avah.

Navedena vpra{anja so seveda med sabo povezana in bodo zato tudi deloma preplete-

no obravnavana. Ob tem je potrebno poudariti, da so vse izbrane dr`ave (razen ZDA)

~lanice Evropske unije, kar pomeni, da bo potrebno prikazati tudi dogajanja na evrop-

skem (in tudi {ir{em mednarodnem) nivoju. Pri tem bomo, razen redkih izjem, izpustili

teme, ki so bile `e prikazane v prej{njih nalogah.

II. NEODVISNOST MEDIJEV IN NOVINARSKEGA DELA

Neodvisnosti (svobode) medijev in novinarskega dela ni mo`no enozna~no definirati.

Tako Price in Krug4 menita, da ni enotnega recepta za svobodo in neodvisnost medijev
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3 Odbor regij – Commitee of the Regions, OJ C 100, 2.4.1996, mnenje k Zeleni knjigi o pluralizmu in medijski

koncentraciji.)

4 Price & Krug, str. 4.
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in dela novinarjev. Ugotavljata naslednje: »Razvoj svobodnih in neodvisnihmedijev ima

sam po sebi lahko razli~ne oblike, svoboda ter neodvisnost imata lahko razli~ne stop-

nje. Pomembno je vedeti kak{ni mediji bodo v dolo~eni dru`bi opravljali vlogo, ki je po-

trebna za graditev demokrati~nih institucij.«

V nadaljevanju navajamo nekaj misli svetovnih voditeljev o svobodi medijev in novinar-

skega dela.

»V demokraciji sta svoboda govora in tiska5 osnovni potrebi. Sta temeljnega pomena za

oblikovanje mnenj. Eno od glavnih na~el na{e demokrati~ne dr`ave je, da imajo

dr`avljani popolno svobodo in sprejemajo odgovornost pri izvr{evanju svojih ustavnih

pravic. Imeti morajo popoln dostop do neodvisnega tiska, radia in televizije. Svoboden

tisk omogo~a dr`avljanom, da so oskrbljeni z razli~nimi in neodvisnimi informacija-

mi.«6

»V na{em ~asu ne more biti demokracije brez svobode tiska. Svoboda tiska dovoljuje

mno`i~nim medijem, da kritizirajo izvr{ilno, zakonodajno in sodno oblast za njihova

dejanja in opustitve dejanj. Tako mno`i~ni mediji pomagajo trem vejam oblasti pri iz-

vr{evanju njihovega poslanstva na bolj{i in bolj razumljiv na~in ter po drugi strani po-

magajo dr`avljanom z zagotavljanjem informacij in postavljanjem vpra{anj ustvarja-

ti njihova lastna mnenja, kar je bistvena vloga tiska v demokracijah. Zato je v demo-

krati~nih dru`bah svoboda tiska osnovna ustavna pravica.«7

Tako so se o svobodi medijev izrekli politiki. S svobodo medijev pa se ukvarja tudi sod-

na veja oblasti. Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice je odnos med svobodo medijev

in politiki opisalo takole: »Svoboda tiska nudi javnosti enega od najbolj{ih sredstev za

odkrivanje in ustvarjanje mnenja o na~rtih in namenih njihovih politi~nih voditeljev.

[e zlasti pa daje politikom mo`nost, da razmislijo, komentirajo in se poglobijo v javno

mnenje; tako je vsakemu omogo~eno, da je udele`en v svobodni politi~ni razpravi, ki je

samo bistvo koncepta demokrati~ne dru`be.«8

Deklaracija o ~lovekovih pravicah v 19.~lenu dolo~a: »Vsakdo ima pravico do neodvi-

snega mnenja in izra`anja; ta pravica vklju~uje pravico do mnenja brez vme{avanja

387

5 Angle{ki izraz »press« prevajamo s »tisk«. S tem pojmom pa se v angle{kem jeziku v~asih lahko ozna~ujejo

tudi vsi mediji (ko {e ni bilo elektronskih medijev, je bil tisk sinonim zamedije) ali pa tudi novinarji. Ta mnogo-

pomenskost se pri prevodu izgubi.

6 WimKok, Premier Nizozemske za 10. obletnico dneva svobodnega tiska, ko je Svetovno zdru`enje ~asnikov

povabilo svetovne voditelje, da obrazlo`ijo, kaj jim pomeni svoboda tiska, vir WAN, 2001.

7 Glafcos Clerides, predsednik Demokrati~ne republike Ciper, ibidem.)

8 Citirano po UN/UNESCO, str 5.
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in do iskanja, prejemanja in dajanja informacij in mnenj v kateremkoli mediju ne gle-

de na meje.«9

Podobno pred kratkim sprejeta Listina temeljnih pravic Evropske unije v 11. ~lenu do-

lo~a10:

»1. Vsakdo ima pravico do izra`anja. Ta pravica mora vklju~evati pravico do mnenja

in prejemanja in dajanja informacij in mnenj brez vme{avanja javnih oblasti in ne

glede na meje.

2. Svoboda in pluralizem medijev morata biti spo{tovana.«

Svobodamedijev je torej pravica, ki se nana{a na vse posameznike in ne le za novinarje,

ker izhaja neposredno iz pravice svobode izra`anja in informiranosti.

@e v poznih 40. letih 20. stoletja11 je bilo ugotovljenih pet kriterijev za ocenjevanje dela

(s tem pa tudi neodvisnosti in pluralnosti) tiska:

• zagotavljanje objektivnega poro~anja,

• zagotavljanje dela prostora za javno razpravo, za objavo druga~nih (nasprotnih)

mnenj,

• zagotavljanje reprezentativne slike posameznih skupin dru`be,

• predstavljanje in razjasnjevanje ciljev in vrednot dru`be,

• zagotavljanje popolnega dostopa do dnevnih novic.

Ob tem so bila ugotovljeni tudi trije bistveni cilji, ki so pomembni za vlogo tiska na poli-

ti~nem podro~ju:

• zagotavljanje informacij,

• pou~evanje javnosti, ki je tako zmo`na politi~ne samostojnosti,

• imeti vlogo psa ~uvaja nasproti vladi (oblasti),

• zagotavljanje ob~utka pripadnikom posameznih skupin dru`be, da so prisotni v

javnosti.

Razli~ni koncepti demokracije v~asih zahtevajo razli~no vlogo medijev. Vizija dru`be,

ki daje velik pomen udele`bi dr`avljanov, bo poudarila potrebo po medijih, ki bodo

pomagali skupinam v prizadevanju za dosego njihovih ciljev. Po drugi strani bo bolj eli-

tisti~na ina~ica demokracije zahtevala, da mediji zagotavljajo zadostne informacije, da
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9 Citirano po UN/UNESCO, str. 5.

10 Charter of fundamental rights of the European Union, OJ C 364, 18/12/2000.

11 Hutchins Commission, »A Free and responsible Press«, citirano po Price & Krug, str. 4.
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sodelujo~i v javni sferi lahko delujejo racionalno, in bodomediji opravljali vlogo psa ~u-

vaja. V nekaterih modelih imajo mediji odgovornost, da pomagajo pri posredovanju

primernih vrednot.12

[tiri druge razli~ne vloge medijev v demokrati~ni dru`bi lahko prika`emo tudi v nasled-

nji tabeli:

Tabela 1: Vloga medijev v demokrati~nih dru`bah

Vloga Opis

Kooperativna
To je vloga medijev kadar je nacionalna
dr`ava mlada in negotova, v ~asu vojne,
nevarnosti ipd.

Nadzorna

To je vloga ki je tipi~no ustvarjena za me-
dije, ki so nekak{en »nasprotnik«, pes ~u-
vaj in opazovalec, ki razkriva kr{itve
dru`bene ureditve in morale; dru`bo
opozarjajo na pomembne zadeve. Regu-
lacija medijev {~iti njihovo svobodo in
avtonomnost.

Podporna

To je vloga medijev, v kateri novinarji
posku{ajo ustvarjati in podpirati javno
razpravo; to je bistvo javnega ali dr`av-
ljanskega novinarskega gibanja.

Kriti~na/
dialekti~na

To je vloga medijev, ko novinarji prei-
skujejo na resni~no radikalen na~in
dru`bena na~ela; dolo~ajo javno razpra-
vo o (in ne znotraj) prevladujo~i politi~ni
ureditvi. Regulacija medijev {~iti njihovo
svobodo, da to lahko po~no.

Vir: Jakubowitz, str.9

»Prepogosto se pojem »neodvisni mediji« uporablja na slepo, da bi se opisali tako mediji,

ki prispevajo k demokrati~nemu `ivljenju kot tudi mediji, ki niso monopolizirani ozi-

roma oligopolni, ki ne omejujejo {tevila razpolo`ljivih mnenj. Teh dveh lastnosti pris-

pevka k demokraciji in prispevka k pluralizmu mnenj ne ka`e me{ati.«13

Zakoni, ki podpirajo neodvisnost medijev, so potrebni za razvoj civilne dru`be, vendar

sami po sebi ne zagotavljajo, kako bodo mediji dejansko delovali. Tako sam zakon, na-
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12 Povzeto po Price & Krug, str. 4,5.)

13 Price & Krug, str. 5)
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pori dajalcev pomo~i ali vlade (subvencije, distribucijski kanali) redkokdaj dolo~ajo,

kako svoboden, pluralen in neodvisen je dolo~enmedij (~eprav so seveda vsi ti dejavni-

ki zelo pomembni). Pomembna je tudi povezava med pravno-institucionalnim in

dru`beno-kulturnim okoljem, povezava med tem kak{na je zakonodaja, kako je inter-

pretirana in uporabljena v praksi ter kako je upo{tevana in sprejeta med dr`avljani.

Tako je tudi odziv dr`avljanov zelo pomemben dejavnik neodvisnosti medijev.

Razmerje med mno`i~nimi mediji, javno sfero, demokrati~no dr`avo in civilno dru`bo

lahko poka`emo v naslednji sliki:

Slika 1: Javna sfera v demokrati~ni dru`bi: ideal

Vir: Jakubowitz, str13.

III. PLURALIZEM MEDIJEV

Na medijski pluralizem14 ali medijsko pestrost lahko gledamo iz treh perspektiv:15

• pestrost kot refleksija razli~nih socialnih, ekonomskih in kulturnih stvarnosti, v kate-

rih mediji delujejo,

• pestrost kot dostop: mediji zagotavljajo forume, kjer se sre~ujejo razli~na mnenja in

stali{~a. Tak{ni forumi vklju~ujejo tako razli~ne skupine, kot tudi interese. Vklju~ujejo

pa tudi socialne in kulturne manj{ine, ki se predstavljajo {iroki dru`bi in na ta na~in

ohranjajo pri `ivljenju svojo identiteto,
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• pestrost kot ve~ mo`nosti za publiko; mo`nosti, ki odgovarjajo predvsem njihovim

potrebam in interesom.

Za merjenje pestrosti medijske preskrbe se lahko uporablja naslednje elemente16:

• obstoj pluralnosti avtonomnih in neodvisnih medijev,

• pestrost medijskih tipov in vsebine, ki je na voljo javnosti, ki ima za posledico {iroko

pestrost izbire,

• segmenti dru`be, ki so se sposobni obra~ati javnosti preko medijev,

• pestrost medijskih vsebin v povezavi z medijskimi funkcijami (informiranje, izobra`e-

vanje, zabava…) ter pokrivanje razli~nih podro~ij (to vodi k oblikovanju razli~nih te-

matik, mnenj in idej),

• zagotavljanje informacij javnosti.

Koncentracijo medijev se lahko prou~uje z razli~nih vidikov. Dva najbolj splo{na pristo-

pa pri tej analizi sta:

• koncentracija medijskega lastni{tva in

• koncentracija tr`nega dele`a (merjenega z vklju~evanjem razli~nih spremenljivk).

Ena od definicij pluralizma medijev, ki jih je dal Svet Evrope se glasi: »Glede koncentra-

cije medijev je pojem pluralizma razumljen v pomenu {irokega podro~ja dru`benih,

politi~nih in kulturnih vrednot, mnenj, informacij in interesov, ki se izra`ajo skozi

medije. Pluralizem je lahko po svoji naravi notranji, s {irokim razponom dru`benih,

politi~nih ali kulturnih vrednot, mnenj, informacij in interesov, ki se izra`ajo znotraj

posamezne medijske organizacije, ali pa zunanji, v obliki mnogih tak{nih organiza-

cij, od katerih vsaka izra`a dolo~eno stali{~e.«17
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14 Slovar slovenskega knji`nega jezika navaja za besedo pluralizem tri razli~ne pomene:

knji`. obstajanje ve~ enakovrednih, enako pomembnih sestavin; mnogovrstnost, raznovrstnost: kulturni, poli-

ti~ni pluralizem; uveljavljanje pluralizma mnenj, stali{~ / pluralizem strank ({tevilnost),

filoz. filozofska smer, ki trdi, da izhaja svet iz ve~ enakovrednih, samostojnih in neodvisnih po~el: zagovarjati

pluralizem,

jur. pluralizem kazenskih sankcij ve~ vrst kazenskih sankcij.

V zvezi z mediji bomo govorili predvsem v pluralizmu v prvem navedenem pomenu besede.

15 Svet Evrope, sinteza, str. 1.

16 Ibidem, str 1.)

17 Citirano po Cavallin.
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Price in Krug omenjata naslednje dejavnike, ki so pomembni za delovanje in pluralizem

medijev18:

• ravnote`je med zasebnim in javnim sektorjem (izjemoma obstajajo tudi demokrati~ne

dru`be, v katerih monopolni mediji pomagajo graditi demokrati~no prakso),

• konkurenca med mediji (na~eloma prispeva k ve~ji raznolikosti, vendar so ekonom-

sko bolj u~inkovite velike medijske dru`be),

• tuje lastni{tvo (je {e vedno omejevano tudi v demokrati~nih dr`avah, celo v ZDA, po-

sebno za klasi~ne radie in televizije),

• lastni{tvo medijev s strani religioznih ali politi~nih organizacij (nekatere demokra-

ti~ne dru`be prepovedujejo lastni{tvo medijev s strani navedenih subjektov),

• prevlada posameznega lastnika ali podjetja (mediji, ki jih mo~no nadzirajo oligarhija,

podjetni{ki in ban~ni interesi, nemorejo slu`iti ciljem, ki vodijo do stabilnih demokra-

ti~nih institucij, zato je raznolikost lastnikov medijev in podpora tej raznolikosti eden

od najpomembnej{ih elementov pluralizma medijev),

• dostop do pravih in nepristranskih informacij (nekatere dr`ave npr. predpisujejo, da

morajo zasebne postaje zagotavljati dolo~en programski ~as za vse politi~ne kandida-

te v ~asu volitev ali za narodne manj{ine; podobno lahko dr`ava zahteva od operater-

ja kabelske televizije, da prena{a tudi postaje s podro~ja javnega sektorja ali postaje

posebnih skupin (vklju~no manj{in), da bi se tako pove~al pluralizem,

• dr`avne subvencije (so pomembne za pluralizem; pri tem se postavlja vpra{anje nev-

tralnega ali diskriminatornega pristopa v korist {ibkej{ih medijev, subvencije so lahko

neposredne ali posredne, prav tako pa tudi skrite),

• dr`ava kot udele`enec na trgu (dr`ava lahko ogla{uje samo v nekaterih medijih,

dr`avna mre`a ima lahko privilegiran polo`aj nasproti zasebnemu sektorju)

• dr`avna lastnina (nekateri menijo, da so mediji, ki se financirajo z naro~nino, bolj av-

tonomni in neodvisni od tistih, ki jih v celoti financira dr`ava, vendar je naro~nina ves

~as stvar pogajanja, prav tako so vpra{ljivi prihodki od ogla{evanja, saj se zasebni me-

diji prito`ujejo, da nimajo enakopravnih pogojev, ~e ima javni sektor na voljo podpo-

ro in promocijo dr`ave, dostop do dr`avnih informacij in subvencij, poleg tega pa {e

dostop do ogla{evalskega trga; zato nekatere dr`ave lo~ujejo vlogo javnih medijev na

del, ki zagotavlja javne storitve in del, ki se ukvarja s komercialno dejavnostjo in je

prepu{~en trgu).
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18 Ob tem seveda velja, da nekateri navedeni dejavniki pomenijo prispevek k ve~anju neodvisnosti (in plura-

lizma medijev), drugi pa zmanj{ujejo neodvisnost medijev.)
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IV. REGULACIJA MEDIJEV

^eprav mediji v demokrati~nih dru`bah na~eloma u`ivajo svobodo, so dejansko v vseh

dr`avah regulirani. Instrumenti za njihovo regulacijo so ustave, kazenski zakoni,

splo{ni zakoni in v nekaterih primerih posebni zakoni o tisku ter mednarodne deklara-

cije in konvencije.

Mednarodno konvencijo o civilnih in politi~nih pravicah je podpisalo 40 dr`av ~lanic

Sveta Evrope in jo ve~inoma tudi ratificiralo. Tako je pravica do svobode medijev se-

stavni del evropskega prava.

Ob tem je potrebno opozoriti, da tako 19. ~len Mednarodne konvencije o civilnih in po-

liti~nih pravicah kot tudi Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice dovoljujeta nekatere

omejitve svobode izra`anja in sicer na naslednji na~in: »Izvr{evanje teh pravic ima za

posledico dol`nosti in odgovornosti in je lahko predmet razli~nih formalnosti, pogojev,

omejitev in kazni, kot je predpisano v zakonu, ki so nujne v demokrati~ni dru`bi v in-

teresu nacionalne varnosti, teritorialne integritete ali javne varnosti, za prepre~evanje

neredov in kriminala, za za{~ito zdravja in morale, za za{~ito dobrega imena in pra-

vic drugih, za prepre~itev razkritja zaupnih informacij ali za ohranjanje ugleda in

nepristranskosti sodstva.«

Dr`ava mora torej za omejevanje svobode tiska izpolniti tri pogoje:

1. omejitev mora biti predpisana z zakonom,

2. omejitev mora imeti legitimen cilj (ki je posami~no naveden),

3. ukrep v demokrati~ni dru`bi mora biti potreben za podporo doseganju tega cilja.

Ta dvojnost med svobodo medijev in njihovim omejevanjem se ka`e tudi v zakonodaji

evropskih demokrati~nih dr`av. Medtem, ko ustave jam~ijo svobodo tiska in omejujejo

mo~ dr`ave na tem podro~ju, zakoni lahko dajejo ali odvzemajo pravice tisku. Navadno

ustave jam~ijo svobodo tiska in svobodo izra`anja ter prepovedujejo cenzuro. Izjema je

Zdru`eno kraljestvo, kjer ni ustave in Francija, kjer je svoboda tiska zajam~ena le z de-

klaracijami o ~lovekovih pravicah.

4.1 Omejitve svobode medijev

^eprav je tema te naloge prikaz medijske svobode, je potrebno poudariti, da tudi v de-

mokrati~nih dr`avah ta svoboda ni absolutna. V demokrati~nih dr`avah obstajajo raz-

li~ni modeli glede koli~ine regulacije in omejitev na podro~ju medijev.

Glede pravne ureditve daje najve~ svobode medijem ameri{ki (ZDA) sistem, sledi mu

angle{ki model, ki ima malo omejitev in nima zakona o medijih in tisku. Nasprotno pa

francoski model zagovarja zakonsko definicijo svobode in odgovornosti in dolo~a
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pravne in druge mehanizme za dolo~anje meje svobode medijev. Za zahodnoevropske

dr`ave je pomembno, da so omejitve svobode medijev prilagojene demokrati~ni prak-

si. Tako na primer `alitev predsednika dr`ave ali vlade predstavlja kaznivo ravnanje v

mnogih dr`avah, a se sankcije v praksi ne uporabljajo, zaradi prepri~anja, da morajo biti

politi~ni voditelji v veliki meri tolerantni do kritik in vme{avanja v njihovo zasebno

`ivljenje.

S pravnega vidika pa te razlike, ki deloma izhajajo iz razli~nih modelov, pomenijo te`a-

ve pri mednarodnem dogovarjanju, ~e se posku{a definirati zelo ozke meje ki se lahko

postavijo svobodi izra`anja in informiranja na svetovnem nivoju oziroma tudi pri ukre-

pih za ve~jo pluralizacijo medijev na evropskem nivoju. Posebno Ameri~ani (ZDA) me-

nijo, da so omejitve svobode medijev v Evropi pre{iroke.

[tudija 12 evropskih dr`av19 ~lanic EU (pred zadnjo {iritvijo) v letu 1995 je pokazala, da

posebni zakon o tisku obstaja v Italiji (pravice in dol`nosti novinarjev), Luxembourgu

(zelo restriktiven in negativen), na Portugalskem (je v nasprotju z drugimi zakoni), na

Danskem (kjer se je kodeks etike prelevil v zakon v letu 1992) in v Franciji. Ve~ina zako-

nov o tisku je bolj omejevalna, kot da bi novinarjem dajala dodatne pravice. Izjema je

{vedski zakon, ki je usmerjen k za{~iti tiska pred neprimernim vplivom dr`ave in drugih

interesnih skupin.

Zakonske omejitve svobode tiska obstajajo v ve~ini dr`av v primeru: ogro`anja zaseb-

nosti (Zdru`eno kraljestvo, Francija, [panija), `alitev, obrekovanja, (Belgija) kriminal-

nih dejanj (Danska), sodnih postopkov, za{~ite manj{in (Zdru`eno kraljestvo, [panija,

Nem~ija), imenovanja samomorilcev (Danska), in zanikanja holokavsta (Nizozemska).

Najve~ja skupina omejitev se nana{a na dr`avne skrivnosti ali nacionalno oziroma jav-

no varnost ([panija, Zdru`eno kraljestvo, Nem~ija, Gr~ija in Irska) in to je tudi podro~je,

ki ga vlade zlorabljajo v poskusu uti{ati medije. Prito`be prihajajo iz Portugalske,

Zdru`enega kraljestva, Belgije, Irske, Luxembourga in Gr~ije. To je indikator, kako je

krhko razmerje med demokracijo in njenimi mediji.

Na splo{no se v obliki zakonov urejajo naslednja podro~ja: svoboda tiska, svoboda

izra`anja, zasebnost, `alitve (obrekovanje), pravica do odgovora, dostop do javnih in-

formacij, diskriminacija, vnaprej{nja obsodba in postopki pred sodi{~em, odgovornost

za publikacijo, cenzura, za{~ita vira informacij in manj{in.
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Zasebnost je za{~itena vmnogih dr`avah pogosteje z zakoni kot z ustavo. Za{~ita zaseb-

nosti pa je pogosto omejena, kadar se lahko ugotovi javni interes. Osebe, za katere velja

javni interes, kot so glasbene in filmske zvezde, kraljeve dru`ine in tudi politiki, obi~aj-

no u`ivajo manj{o stopnjo za{~ite zasebnosti, kot drugi dr`avljani. To podro~je ni odvi-

sno samo od pravnega polo`aja, pa~ pa tudi od posameznega dru`benega in kulturne-

ga okolja. Te`ave se ob~asno pojavljajo v Nem~iji ter v Zdru`enem kraljestvu, kjer to po-

dro~je pravno ni urejeno.

Po drugi strani je varovanje zasebnosti povezano s pravno regulacijo `alitev in obreko-

vanja, ko je dobro ime nekoga ogro`eno z objavljanjem neresni~nih, nenatan~nih ali

ponarejenih informacij, govoric, predvidevanj in domnev. V velikem {tevilu dr`av so

zakoni na tem podro~ju pogosto uporabljeni proti medijem, npr. Gr~iji, Irski, Luxem-

bourgu in Zdru`enem Kraljestvu. Posebna situacija je v Belgiji in Luxembourgu, kjer se

zakon o kaznivem klevetanju kralja, javnih uslu`bencev ali uradnikov lahko uporabi

proti novinarjem.

Pristop do javnih informacij je zagotovljen vsem v Nem~iji, na Danskem, na Nizozem-

skem, Portugalskem, v Gr~iji, in implicitno v Italiji. Posebno je zagotovljen novinarjem

na Portugalskem, ni pa zakonsko zagotovljen na Irskem, v Zdru`enem kraljestvu in Lu-

xembourgu, kjer je to podro~je obdelano v Kodeksu etike.

V ve~ini dr`av je novinar sam odgovoren za svoj izdelek. V nekaterih dr`avah je odgo-

voren odgovorni urednik (npr. v Nem~iji in Franciji). Na splo{no imajo novinarji raj{i

lastno odgovornost.

Svoboda tiska in njegovo reguliranje sta v bistvu dve kontroverzni na~eli v modernih

demokrati~nih dr`avah. Svoboda medijev je bila institucionalizirana, ker je tisk prepoz-

nan kot pomemben dejavnik pri nadzoru obstoje~e oblasti in ekonomskega ter poli-

ti~nega sistema na splo{no. Nadzor mo~i vodi ponovno do ustvarjanja nove mo~i. To

pomeni, da je reguliranje medijev zelo rahlo~uten sistem zavor in ravnovesij. Dolo~be

ustav ali zakonov le malo povedo o tem, kako ta sistem dejansko deluje. Zakonske do-

lo~be o svobodi tiska in izra`anja ter prepoved cenzure so lahko v praksi podvr`ene

najrazli~nej{im pritiskom: s postavitvijo strankarskih ljudi na vplivne upravljavske po-

lo`aje v mno`i~nih medijih, preko nadzora tiskarn in distribucijskih sistemov, ali s pred-

laganjem zakonov, ki {~itijo dr`avno skrivnost. Tako so novinarji lahko ovirani pri iz-

polnjevanju svojega poslanstva - informiranja javnosti in zagotavljanju mo`nosti, da

nadzorujejo mo~ oblasti in interesnih skupin.

Po drugi strani pa tudi mediji lahko zlorabijo svoj vpliv na javnost tako, da so strankar-

ski, obrekljivi, `aljivi ali malomarni. Obstaja del medijev, ki si je za svoj cilj zadal bolj

395

395



razkrivanje senzacij na podro~ju spolnosti, kriminala in nasilja, kot pa informiranje jav-

nosti. Tomediji po~no iz ekonomskih razlogov, v opravi~ilo pa navajajo, da to podro~je

zanima javnost, pri tem pa zavestno podcenjujejo dejstvo, da to le-ta po~ne bolj podza-

vestno, kot pa na podlagi racionalnega namena. Mediji so lahko tudi instrument za

uni~enje posameznikovega dobrega imena (ugleda), kariere in celo `ivljenja. Lahko

tudi odlo~ilno prispevajo k spremembi vlade. To pa je mo~, ki spodbuja vlade, da jih re-

gulirajo z omejevanjem, pri ~emer se sklicujejo na za{~ito posameznika. Pri za{~iti posa-

meznika pa se lahko hitro preide v ukrepe, ki pomenijo nadzor nad mediji, kar pa je ne-

varno za demokrati~en sistem.

Mnogi novinarji po svetu so se ob soo~enju s tem problemomorganizirali v obliki samo-

regulacije tiska. Ta samoregulacija je obi~ajno izra`ena v {tevilnih kodeksih etike ali po-

slovnikih novinarjev kot poklicne smernice. Te kodekse najbolj pogosto sprejemajo no-

vinarji sami, v nekaterih dr`avah (Belgija, Gr~ija, Norve{ka in [vedska) pa so se novi-

narji in zalo`niki zdru`ili pri pripravi teh kodeksov, ~eprav obstajajo med njimi na mno-

gih podro~jih razli~ni interesi.

4.2 Na~ini regulacija medijev v dr`avah ~lanicah Evropske unije20

Maastrichska pogodba dolo~a, da bo unija spo{tovala temeljne pravice, ki so dolo~ene

v Evropski konvencijo o ~lovekovih pravicah, le ta pa je tudi citirana v preambuli k di-

rektivi Evropske unije na podro~ju oddajanja.

Tako so temeljne pravice in svobo{~ine vklju~no s svobodomedijev integralni del prav-

nega reda skupnosti. Poleg na~ela pluralizacije je za Evropsko unijo zna~ilno tudi na~e-

lo prostega gibanja blaga in storitev ter ljudi. Omejitve glede prostega pretoka obstajajo

zaradi javne morale, javne politike in javne varnosti, ~e te prepovedi ne predstavljajo

sredstva za arbitrarno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovanja med dr`avami.

Za podro~je regulacije medijev obstajajo naslednje mo`ne skupine ukrepov21:

• omejitve,

• protiute` zasebnim medijem,

• ekonomske intervencije,

• ukrepi glede transparentnosti,

• organizacijski ukrepi.
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21 To poglavje je povzeto po Cavallin. )
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4.2.1 Omejitve

Omejitve so lahko zakonsko predpisane ali prostovoljne. V praksi so ve~inoma

zakonske.

4.2.1.1 Zakonske omejitve

Ve~ina dr`av v svojih ustavah vklju~uje dolo~be o svobodi medijev in informacij in vsaj

posredno potrebo po podpori pluralizmu v mno`i~nih medijih. Nekatere ustave

vklju~ujejo tudi obveznost dr`ave, da dr`avljane oskrbujejo z osnovnimi informacijami.

Ve~ina dr`av uporablja za regulacijo medijev tudi konkuren~no pravo. Zakonska uredi-

tev kapitalskih spojitev medijev izjemoma omogo~a (zaradi zagotavljanja »pluralnosti

medijev«) izklju~itev pravic institucij skupnosti glede regulacije spojitev medijskih

dru`b s t.i. »evropsko« razse`nostjo.

Veliko {tevilo dr`av ima kvantitativne omejitve nadzora medijev, ki je osnovana bodisi

na {tevilu programov (Italija, Portugalska, [panija, [vedska) na dele`u ob~instva

(Zdru`eno kraljestvo, Nem~ija, Francija), dele` obtoka v celotnem obtoku tiskanih me-

dijev (Francija, Zdru`eno kraljestvo), dele`u v enem programu (Norve{ka) ali na pravici

glasovanja ([vedska).

4.2.1.2 Prostovoljni dogovori

Na podro~ju lastni{tva medijev in njegove strukture je redko dose`en prostovoljni do-

govor. Na Nizozemskem je bil med lastniki nacionalnega tiska dose`en dogovor, da no-

ben ne bo presegel maksimalnega dele`a ene tretjine nacionalnega tiska. Prav tako ob-

staja sistem, ki zmanj{uje stro{ke distribucije z sodelovanjem med konkurenti – primer

je [vedska, kjer je tak{en sistem subvencioniran s strani dr`ave.

4.2.2 Protiute` zasebnim podjetjem

4.2.2.1 Javni radio in televizija

Zgodnji model radijskega in televizijskega monopola v Evropi je bil ustvarjen kot alter-

nativa zasebnemu sistemu v ZDA v zagotavljanju svobodnega trga. Oblast in politiki na

splo{no ne zaupajo zasebnemu sektorju, da bo zagotavljal novice, ki bi bile neodvisne.

Vse evropske dr`ave imajo del oddajanja, ki spada na podro~je javnih storitev.
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Ker so bili viri (frekvence) za oddajanje do nedavnega redki, je bil to dober razlog za

uveljavitev splo{nega sistema izdaje dovoljenj in javnega financiranja (preko naro~nin)

za radio in televizijo.

4.2.2.2 Druge oblike alternative zasebnim podjetjem

Druge oblike alternative zasebnim podjetjem so neprofitni (lokalni) radii in televizije,

storitve svetovnega spleta (Internet) in ukrepi kulturne politike.

4.2.3 Ekonomske spodbude

V razpravi na mednarodnem nivoju so posredne in splo{ne subvencije bolj za`elene,

kot neposredne in selektivne. Vzrok je jasen. Selektivne in neposredne subvencije ima-

jo pogosto negativen sloves sredstev za politi~ne in druge manipulacije.

Dejansko je stanje bolj zapleteno in uravnote`enje med navedenima pristopoma »v

smeri ve~jega pluralizma« ni lahko dose~i. Pristop s splo{nimi subvencijami ponavadi

pomeni, da bo najve~ji del denarja {el k tistim, ki so `e sami po sebi na trgu dovolj

mo~ni, kar ima negativne posledice na `eleni pluralizem.

V primerih, da so imele subvencije dokazan u~inek na pluralizem z ohranjanjem dela

konkurence v sektorju tiska (na Norve{kem in [vedskem), so bile v uporabi zna~ilne

neposredne in selektivne (~eprav osnovane na splo{nih kriterijih) subvencije.

4.2.3.1 Posredna podpora

Posredno podpiranje medijev je obi~ajno splo{ne narave in dano celotni kategoriji me-

dijskih dru`b ali medijskih proizvodov.

4.2.4 Transparentnost

Poleg lastni{tva medijev je potrebno upo{tevati tudi druge vidike mo~i. Za nadzor teh

oblik mo~i je potrebna transparentnost drugih dejavnikov mo~i, kot so: sporazumi, fi-

nan~na odvisnost, odnosi pri oskrbovanju s programi in podobno.

Ve~ina dr`av predpisuje dolo~eno stopnjo razkritja lastni{tva vseh t.i. javnih (t.j. del-

ni{kih) dru`b. Nekatere dr`ave omejujejo razkritje na tiste dru`be, ki kotirajo na borzi.

Medijske dru`be so po pravilu vklju~ene v tej splo{ni ureditvi, stopnja transparentnosti

pa je med dr`avami razli~na. Za medijske dru`be pa v mnogih dr`avah obstajajo {e do-

datne zahteve (npr. objavljanje imena lastnika, urednika, direktorja in podobno). Trans-
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parentnost je veliko la`je dosegati pri dru`bah, ki potrebujejo za svoje delo dovoljenje

dr`ave ali njene agencije.

Znanstveno raziskovanje je eno od aktivnih sredstev za promocijo transparentnosti,

prav tako pa tudi druge oblike sistemati~nega zbiranja podatkov in dokumentacije, ki

lahko ustvarijo podatkovne baze, registre in statistiko.

4.2.5 Nadzor in oblasti

Nadzor medijev in spodbujanja pluralizma s strani dr`avnih institucij je lahko aktivna

metoda, za promocijo transparentnosti. Pri tem je pomembna vloga institucij, ki skrbijo

za konkurenco.

S podro~jem medijev se ukvarjajo tudi mednarodne organizacije, kot sta Svet Evrope in

Evropska komisija, na svetovnem nivoju pa Unesco, ter tudi nevladne organizacije, kot

je npr. Evropski in{titut za medije.

V. PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH22

Obdobje po II. svetovni vojni je bilo za podro~je medijev zelo burno, saj se je ve~ina de-

mokrati~nih dr`av soo~ila s precej{njim zmanj{anjem {tevila ~asnikov. Globoka zaskrb-

ljenost zaradi koncentracije mo~i na podro~ju medijev je vodila posamezne dr`ave in

Svet Evrope k iskanju primernih ukrepov v 70. letih. Nekatere dr`ave so sprejele uredi-

tve, ki so ustavile ta razvoj ali so vsaj dajale tak{en vtis. Samo nekaj dr`avam, kot so:

[vedska, Norve{ka in Finska je dejansko uspelo na tem podro~ju zadr`ati status quo za

nadaljnji dve desetletji.

Ker je celotna naklada ~asnikov nara{~ala, ni bilo skrbi zaradi zmanj{evanja {tevila bral-

cev, ampak zaradi zmanj{evanja {tevila ljudi, ki so imeli nadzor nad mediji.

V 80. letih se je pove~ala tr`na usmeritev; ve~ji poudarek je bil dan svobodni trgovini in

nacionalni deregulaciji na vseh podro~jih vklju~no z mediji. Konec tega desetletja je

pri{lo do silovitega pove~anja vloge in obsega poslovanja elektronskih medijev, kar je

399

22 Pregled je povzet po European Journalist Centre, http://www.ejc.nl/jr/emland. Za posamezne dr`ave so se-

stavke pripravili vodilni strokovnjaki iz posameznih dr`av. Izjema sta Francija in ZDA, kjer so bili uporabljeni

drugi viri in sicer predvsem Committee of experts, 1998 in West's Encyclopedia of American Law

http://www.wld.com/conbus/weal/wfrpress.htm.)
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povzro~ilo nov val skrbi. Nara{~ajo~a globalizacija medijskih dru`b in hitre tehnolo{ke

spremembe ter vzporeden pojav t.i. »medijskih velekapitalistov«, od katerih so nekateri

imeli tudi mednarodne ambicije in so delovali na podro~ju razli~nih medijev, sta pripe-

ljala do obse`ne razprave glede koncentracije mo~i.

Evropske vlade {e vedno skrbijo glede koncentracije lastni{tva, kljub spoznanju, da ima

mo~an lastnik lahko tudi pozitiven u~inek na pluralizem medijev. Ve~ina evropskih

dr`av je sprejela zakonodajo, ki je v prid zavarovanju in v nekaterih primerih promociji

medijskega pluralizma.

Za razumevanje evropskega konteksta delovanja medijev je potrebno poznati odnose

med ekonomskim procesom koncentracije s pozitivnimi u~inki ekonomije obsega na

eni stani ter zahteve po pluralizaciji medijev na drugi. Ta dva cilja sta protislovna in pov-

zro~ata tudi razli~ne interese posameznih evropskih dr`av, kar se odra`a tudi v nez-

mo`nosti dogovora o ureditvi tega podro~ja na nivoju EU.

Koristno je vedeti, da je med najve~jimi osmimi svetovnimi medijskimi dru`bami le ena

iz Evrope, pa {e ta ve~ kot polovico prihodkov ustvari v tujini.23

5.1 [vica

Svoboda tiska, radia in televizije je zagotovljena v 16. ~lenu zvezne ustave. Poleg tega

~etrti odstavek 93. ~lena zvezne ustave, ki ureja radio in televizijo, {e posebej poziva k

za{~iti tiskanih medijev. Za {vicarske tiskane medije ne obstaja pravna obveznost, da bi

izvajali javne storitve.

Sedem najbolj pomembnih ~asnikov bere skoraj toliko ljudi kot ostalih 225. V letu 1998

se je {tevilo dnevnikov (kriterij je, da se izdajajo vsaj {tirikrat tedensko) zmanj{alo na 95.

Iz ogla{evanja izvira 60-80% njihovih prihodkov in ta {tevilka je v zadnjih letih {e nara-

sla. Tako so v [vici prisotne vse oblike koncentracije: koncentracija izdajateljev

(zmanj{evanje {tevila izdajateljskih hi{), koncentracija novinarjev (zmanj{uje se {tevilo

~asopisov z polno zaposlenim osebjem) in koncentracija naklade. Postopki koncentra-

cije vodijo v ve~je sodelovanje med izdajatelji glede tiska in logistike.

Na podro~ju avdiovizualnih medijev predstavlja {vicarska jezikovna in kulturna razno-

likost posebno zahteven izziv. Zakon dolo~a, da so informiranje, izobra`evanje in raz-

vedrilo (natanko v tem vrstnem redu) glavne naloge {vicarskega radia in televizije. Z za-
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konom je ustanovljen tudi neodvisen organ za prito`be. Zvezni zakon o radiu in televi-

ziji iz leta 1991 v 3. ~lenu podrobneje dolo~a, da morajo elektronski mediji kot celota:

• prispevati k neomejenemu ustvarjanjumnenj, k zagotavljanju splo{ne, {iroko obsega-

jo~e in pravo~asne informacije za poslu{alce ter gledalce, za njihovo izobra`evanje in

zabavo ter posredovati znanje o dr`avljanskih pravicah in obveznostih v demokra-

ti~nem postopku odlo~anja,

• upo{tevati razli~nost v dr`avi in njenih prebivalcih, sporo~ati to razli~nost javnosti in

pospe{evati medsebojno razumevanje med ljudmi,

• pospe{evati {vicarsko kulturno ustvarjanje ter poslu{alce in gledalce spodbujati k

udele`bi v kulturnem `ivljenju,

• olaj{evati stike z [vicarji, ki `ive v tujini, in pospe{evati prisotnost in razumevanje [vi-

ce ter njenih interesov v tujini,

• osredodo~ati pozornost na {vicarske avdiovizualne proizvode (posebno filme) in pri-

praviti, kolikor je mogo~e, evropsko proizvodnjo na tem podro~ju,

• da se s programi, ki se ukvarjajo z dolo~enimi podro~ji, ne daje prednost posebnim

politi~nim interesom in ideologijam,

• da so razli~ni deli dr`ave ustrezno pokriti z radijskimi in televizijskimi programi.

Posebno vlogo ima SSR SRG ([vicarka oddajna korporacija). Ta dru`ba je del javnega

sektorja in je odgovorna za radijske in televizijske programe v {tirih jezikih. SSR SRG

mora sporo~ati realnost {vicarskega `ivljenja, vklju~no s politiko, umetnostjo, gospo-

darstvom, {portom in zabavo. Njeni programi morajo pospe{evati medsebojno razume-

vanje in izmenjavo med razli~nimi deli dr`ave, jezikovnimi skupinami in kulturami.

Tako opravlja v nekem smislu javno storitev.

Zvezni zakona o radiu in televiziji ne dolo~a natan~no, kako naj se SSR SRG organizira.

Ta institucija ni dr`avna ampak je zdru`enje, ki je subjekt zasebnega prava z javnimi

pooblastili. Trenutno je registrirana kot zasebna, neprofitna organizacija z javnim

poslanstvom.

V {vicarski ureditvi elektronskih medijev obstaja sistem finan~ne solidarnosti s strani

najve~je jezikovne skupine v korist manj{ih dveh. Francosko in italijansko govore~im

podro~jem je omogo~ena proizvodnja in sprejem tolik{nega {tevila programov kot

nem{ko govore~emu podro~ju, tako da dobivajo ve~ kot sorazmeren obseg sredstev.

Konkretno to pomeni, da nem{ko govore~a podro~ja prispevajo 72% celotne naro~ni-

ne, proizvajalci programov v tej regiji pa dobijo le pribli`no 40% celotnih sredstev za

programe. Brez te solidarnosti bi bilo skoraj nemogo~e ustvariti in ohranjati vse televi-

zijske programe v vseh delih dr`ave.
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[vicarski parlament je sprejel Evropsko konvencijo o prekomejni televiziji, ~eprav [vica

ni ~lanica EU in meni, da tradicionalna liberalna ideja o svobodnem toku informacij ne

upo{teva posebnosti strukturnih omejitev majhnih, multikulturnih dr`av.

Politi~ne stranke so v medijskem sektorju udele`ene (~e `e so) iz tradicionalnih izho-

di{~. Liberalci in konservativci se zavzemajo za privatizacijo celotnega sistema medijev,

socialni demokrati pa `ele, da so mno`i~ni mediji kolikor je mo`no neodvisni od ko-

mercialnih pritiskov in so zagovorniki ohranjanja javnega sistema.

Od vodilnih medijskih organizacij so do dolo~ene mere odvisni tudi politiki, medijske

organizacije lahko izzovejo ali celo onemogo~ijo strategijo in ukrepe vlade ter vredno-

te, za katere menijo, da so neustrezne za njihove interese in so pri tem dokaj uspe{ni. Za

zasebne medijske dru`be velja, da so obi~ajno pripravljene izpolnjevati posebne

dru`bene, kulturne ali politi~ne obveznosti le tako dolgo, dokler trg tak{ne aktivnosti

nagrajuje. Dejstvo, da so ti interesi razli~ni med mediji, omejuje njihov vpliv na medij-

sko politiko.

Urejanje {vicarskega oddajnega sistema se giblje v dve smeri: k odpiranju zasebnemu

sektorju in isto~asno k zagotavljanju strukture za produktivni sistem javnega oddajanja,

predvsem zaradi politi~nih razlogov.

5.2 Avstrija

Na avstrijskemmedijskem podro~ju prevladujejo velike dru`be. Javni sektor predstavlja

ORF, ki ima prevladujo~ polo`aj na podro~ju televizije. Zasebne televizije so omejene

na lokalni nivo in nimajo pomembnega tr`nega dele`a. Zasebne radijske postaje so

za~ele z delom leta 1998 in tudi nimajo pomembnega tr`nega dele`a.

Dva najve~ja ~asnika skupaj dosegata ve~ kot polovico populacije. Polovica delnic

obeh ~asopisov pripada isti nem{ki medijski skupini, ki deluje na vseh poslovnih po-

dro~jih, torej tudi na podro~ju ogla{evanja in distribucije obeh ~asnikov.

Ta visoko koncentriran medijski trg ne regulira samo ena institucija ampak ve~ razli~nih

institucij na zveznem nivoju. Vlada je odgovorna za zvezno shemo dr`avnih subvencij,

izdajo dovoljenj za delo zasebnih radiev, sestavo razli~nih svetov javnegaORF in za kul-

turo (film in avdiovizualna proizvodnja). Protimonopolna zakonodaja je v pristojnosti

ministrstva za zakonodajo, raziskovanje medijev in komunikacije pa nadzoruje mini-

strstvo za znanost in transport.
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Na podro~ju tiskanih medijev je bila Avstrija po drugi svetovni vojni soo~ena z ve~ valo-

vi koncentracije, tako da je v za~etku leta 1997 ostalo le malo ~asnikov. Vendar je to {te-

vilo stabilno in se predvideva, da bo ostalo nespremenjeno. Ta koncentracija je pos-

pe{ena s poslovnimi povezavami med dnevnim in tedenskim tiskom.

Glede prihodkov od ogla{evanja velja, da jih je v letu 1998 53% dobil tisk, 22% televizija

in 9,4% radio. Subvencije obstajajo od leta 1975 in so v letu 1999 zna{ale 256 mio ATS.

Sistem subvencij je v postopku spreminjanja.

ORF, ki ima prevladujo~ tr`ni polo`aj, je ustanovljen z zakonom in ga vodi svet, v kate-

rem so predstavniki politi~nih strank, zvezne vlade in vlad de`el. Svet izvoli direktorja

za {tiri leta, odlo~a o velikih investicijah in nadzoruje celotno organizacijo. Tuje progra-

me v drugih (nenem{kih) jezikih gleda statisti~no nepomembno {tevilo gledalcev.

Za avstrijsko medijsko politiko je zna~ilna precej{nja regulacija z malo samoregulativ-

nih elementov. Kljub dominaciji ORF le ta uspeva ohranjati kriti~no ravnovesje proti

dr`avi in svoj tr`ni dele` glede na 30 nem{ko govore~ih televizijskim programov, ki jih

sprejemajo v 80% avstrijskih gospodinjstev. Zasebne televizije na nacionalnem nivoju

({e) ni, ker jo dosedanja zakonodaja ({e) ne omogo~a.

V letu 1999 je avstrijska vlada dala v postopek zakon o zasebni televiziji, vendar je v pri-

stojnem parlamentarnem odboru pri{lo na nekaterih podro~jih do nesoglasij, tako da je

bil zakon umaknjen. Prav tako je v razpravi sprememba sistema dr`avnih subvencij.

5.3 Zdru`eno kraljestvo

Bistvena zna~ilnost tiska v Zdru`enem kraljestvu je obstoj velikega nacionalnega ~aso-

pisnega sektorja, ki je razdeljen v dnevnike in tednike. Po letu 1950 se je obseg prihod-

kov od obojih zmanj{eval. Ta trend je nekoliko vpra{ljiv zaradi zmanj{anja cen in celo

brezpla~ne distribucije. Ves nacionalni tisk je v lasti sedmih dru`b, od katerih imajo naj-

ve~je {tiri okoli 90% celotne prodaje. Tudi regionalni tisk je koncentriran v nekaj velikih

dru`bah. Podro~je revij je v porastu. Tudi tu je lastni{tvo koncentrirano, lastniki pa so za

razliko od ~asopisov po izvoru iz ostalega dela Evrope.

Na podro~ju avdiovizualnega sektorja prevladuje BBC, ki opravlja javne storitve in do-

biva prihodke iz univerzalnega sistema dovoljenj. BBC deluje tudi komercialno na

mnogih podro~jih, tako znotraj kot tudi zunaj Zdru`enega kraljestva. Pomemben (in v

porastu) je zasebni avdiovizualni sektor. Glavni konkurent BBC so dru`be programa 3,

ki so znane kot neodvisna televizija. BBC 1 ima okoli 28% poslu{alstva, BBC 2 okoli 10%

in neodvisna televizija okoli 32%, program 4 pokriva 10% in program 5 6% gledalcev.
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Skupaj vsaj 90% gledalcev gleda navedene programe. Formalno satelitska in kabelska

televizija pokrivata 14% gledalcev.

Na podro~ju radia obstaja pet nacionalnih postaj ter 139 lokalnih. Prihodki iz ogla{eva-

nja so se podvojili, vendar predstavljajo {e vedno le okoli 5% celotnih prihodkov od og-

la{evanja vseh medijev. Petnajst skupin nadzoruje skoraj vse zasebne radie, najve~jih

osem pa jih prevladuje v tem sektorju.

Izvolitev laburisti~ne vlade v letu 1997 ni povzro~ila znatne spremembe v politiki regu-

lacije medijev. Ostaja usmeritev k razvoju velikih medijskih konglomeratov, kljub ne-

varnosti monopolov, ker so le-ti konkuren~ni v mednarodnem merilu. Tako se je regu-

lativa medijev zmanj{ala (ne obstaja pa posebna regulacija tiska) posebno na podro~ju

lastni{tva.24 Trg naj bi bil klju~ni mehanizem za spodbujanje pluralizma v obliki izdel-

kov, ki se nana{ajo na izkori{~anje tr`nih ni{ in segmentov. To dovoljuje tako ustvarja-

nje in rast konglomeratov z navskri`nim lastni{tvom in tudi »privatizacijo« mnogih na-

cionalnih medijskih dogodkov, kot so velike {portne prireditve, ki se ne prena{ajo ve~

brezpla~no, ampak se naro~nikom prodajajo preko satelita ali kabelske televizije.

Najve~je spremembe bodo morda doletele BBC. Od leta 1996 je bilo predlagano, da bi

se BBC lahko privatizirala ali vsaj deloma financirala s prihodki od ogla{evanja, vendar

je, ~e bodo na oblasti ostali laburisti, pri~akovati, da bo BBC javna dru`ba do leta 2006.

Kljub temu so mo`ni nekateri ukrepi v smeri zmanj{anja javnih sredstev in u~inkovi-

tej{ega var~evanja, ki bodo zahtevali prestrukturiranje BBC. BBC je odgovorna parla-

mentu preko 12 javno imenovanih guvernerjev.

Poskusi uvedbe zakonske regulacije tiska v poznih 80. in zgodnjih 90. letih so bili neus-

pe{ni. Namesto tega so ~asopisi in revije sprejeli samoregularijo~e ukrepe. Tako so v

velikem delu mediji v Zdru`enem kraljestvu regulirani le s splo{nimi zakoni. Podro~je

posredno ureja okoli 140 pravnih aktov.

5.4 Italija

V Italiji obstaja 94 dnevnih ~asnikov, ki so ve~inoma v lasti ali pod nadzorommajhnega

{tevila velikih dru`b. Zna~ilen je pritisk finan~nega kapitala iz sektorjev izven podro~ja

medijev. Razlogi so tako finan~ni, kot tudi politi~ni (poskus vplivanja na javno mnenje

in politi~no prizori{~e). [tevilo bralcev se je pove~alo v primerjavi z letom 1980.
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Na podro~ju avdiovizualnih medijev je bil z zakonom iz leta 1997 (Maccanico25 zakon,

{t. 249) reformiran doma~i avdiovizualni in telekomunikacijski sistem. Uvedene so bile

nekatere nove protimonopolne dolo~be.

RAI je dru`ba v javni lasti in ima svet, ki ga imenujeta predsednika poslanske zbornice

in senata. Prihodke dobiva od naro~nin in tudi od ogla{evanja. Opravlja {e vrsto drugih

aktivnosti in ima za razliko od zasebnih programov visok dele` doma~e proizvodnje. Ta

se je v 80. letih zmanj{al, v 90. letih pa zopet pove~al in to tako pri RAI, kakor tudi pri za-

sebnih televizijah. Sedaj obstaja zakonska obveza, da imajo nacionalni programi 30%

italijanskega ali evropskega programa. RAI mora rezervirati tudi 20% prihodkov od na-

ro~nine za proizvodnjo evropskih programov.

Na podro~ju zasebnega sektorja prevladujejo Berlusconijeve dru`be. Tako njegova Me-

diaset skupaj z RAI nadzoruje 90% doma~ega televizijskega trga in tako je jasno, zakaj se

redno uporablja izraz duopol za opis razmer na tem trgu.

Struktura radia je podobna televizijski. RAI programi pokrivajo ve~ kot 50% nacionalne-

ga poslu{alstva, 14 zasebnih mre` pa drugo polovico. Zasebni radii so v celoti odvisni

od ogla{evanja in v glavnem ponujajo glasbo, precej ogla{evanja ter zelo malo novic.

Za italijansko medijsko politiko je bila v zadnjih dveh desetletjih zna~ilna odsotnost si-

stemati~nih ukrepov ter zastoji in naknadni (post – festum) ukrepi. Nikoli ni obstajal po-

liti~no {iroko sprejet na~rt, ki bi pripravil elektronske medije na izzive globalizacije.

Pretresi v politi~nem sistemu, pomanjkanje jasnih vladnih programov, neskon~ne raz-

pravemed strankami o podro~jumedijev so pomembni razlogi za obstoje~o stanje. Gle-

dano nazaj se je po letu 1975 zgodila mo~na komercializacija televizije s strani podjet-

ni{kega sektorja, ki pa je bil dejansko koncentriran v rokah le enega podjetja (Berlusco-

ni) ob odsotnosti ustrezne zakonodaje. Ob istem ~asu so si javno dru`bo RAI dobesed-

no prilastile politi~ne stranke. RAI je tako spremenila svojo prvotno naravo. Ta polo`aj

je bil dejansko uzakonjen s t.i. Mammi zakonom iz leta 1990 ({t. 223).

V letih 1992-1994 je Berlusconijev kabinet posku{al odpraviti dominacijo strank v RAI.

Hkrati pa je bil pod udarom opozicije njegov monopol na podro~ju zasebnih televizij. V

letu 1994 je ustavno sodi{~e proglasilo za protiustavnega enega od protimonopolnih

zakonov, ker je le-ta dejansko dovoljeval, da je eno podjetje imelo v lasti tri zasebne

mre`e. Re{itve ni bilo mo`no najti v parlamentu, na referendumu leta 1995 pa je ve~ina
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dr`avljanov glasovala proti prepovedi lastni{tva ve~ kot enega televizijskega programa

in za delno privatizacijo RAI.

Pomladi leta 1996 je Prodijeva vlada v parlamentu predstavila na~rt za liberalizacijo av-

diovizualnega in telekomunikacijskega sektorja, ki bi vseeno jam~il prost dostop, plura-

lizem in konkurenco.

5.5 [vedska

[vedski trg ~asnikov je tradicionalno mo~an, saj ve~ kot 80% odrasle populacije bere

dnevnike. Zna~ilno je, da so ~asopisi predvsem lokalni ali regionalni in da so prakti~no

vsi jutranjiki prodani na podlagi naro~ni{kega razmerja, ki temelji na zgodnji jutranji do-

stavi, kar dokazuje visoko vrednotenje dostave na dom, ki je zelo u~inkovita celo v od-

daljenih krajih.

V pravnem pogledu so {vedski tiskani mediji precej za{~iteni. Zakon o svobodi medijev

je ustavni zakon in je bil sprejet `e leta 1766 ter nato postopno dopolnjevan. Pravica do

izdajanja in {irjenja informacij je za{~itena, prav tako pa tudi pravica, da vir informacije

ostane neimenovan. Na~ela odgovornosti so urejena tako, da je samo odgovorni ured-

nik lahko obto`en za katerekoli kaznivo ravnanje, ki izhaja iz objavljenega. Enake pra-

vice (razen pravice do proste ustanovitve) veljajo tudi za radio in televizijo. Za varstvo

odprte dru`be, zakon o tisku dolo~a na~elo javnega dostopa do vseh uradnih zapisov.

Skoraj vse dru`bene skupine berejo ~asopis. [vedski tisk je bil tradicionalno povezan s

politi~nimi strankami, kar je veljalo za mnogo desetletij, danes pa ni~ ve~. [vedski ~aso-

pisni trg je v zadnjih treh desetletjih dokaj stabilen. Od sredine 80. let je bila nekoliko

zmanj{ana naklada.

[vedska je poznana po neposrednih dr`avnih subvencijah tisku. Vendar te subvencije

predstavljajo samo 3% celotnih prihodkov tiska. Prvotno je ta sistem izzval veliko pole-

mik, danes pa je o njem zelo malo razprave. Obstaja tudi mehanizem zni`ane stopnje

davka na dodano vrednost.

V zvezi s koncentracijo trga je potrebno omeniti, da je najve~ja skupina Bonnier, ki ima

v lasti nekaj nad eno ~etrtino naklade. Za [vedsko so tipi~ne regionalne verige.

Na podro~ju revij je zna~ilen dolgoro~ni trend upada, ki se nana{a predvsem na t.i.

dru`inske in `enske revije. Isto~asno nara{~a obtok nekaterih specializiranih revij. Tudi

za to podro~je je zna~ilna dokaj visoka stopnja koncentracije.
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Kot v ve~ini evropskih dr`av so tudi na [vedskem uvedli medije kot javno storitev. Ra-

diu je bil dan monopol v letu 1925. Leta 1956 je bila televizija organizirana kot del [ved-

ske oddajne korporacije. Prostovoljne organizacije so dobile pravico ustanavljati t.i. so-

sedske radie v letu 1978. Leta 1986 je bil dovoljen sprejem satelitskih programov in v

letu 1987 je z delom za~el prvi {vedski satelitski program. Leta 1992 je za~el delovati kla-

si~ni zasebni televizijski program in leta 1993 tudi zasebni radio.

Splo{na na~ela oddajanja so dolo~ena v zakonu o svobodi izra`anja, podrobno pa je

podro~je urejeno v zakonu o radiu in televiziji. Dovoljenje za oddajanje za klasi~no tele-

vizijo in nacionalni radio daje vlada na podlagi pogodbe obi~ajno za obdobje petih let.

Na podro~ju radia prevladuje dru`ba [vedski radio, ki ima okoli 60% poslu{alcev in po-

nuja tri nacionalne ter en regionalni program. Formalno zasebni radio obstaja le na lo-

kalnem nivoju, vendar imajo {tiri mre`e nacionalne ambicije. To podro~je je pod do-

lo~enim pritiskom, ker ne privablja tako velikega {tevila poslu{alcev, kot je bilo pri~a-

kovano. V letu 1998 so imele skoraj vse zasebne postaje znatne izgube, z izjemo ene

skupine, ki se ima za to zahvaliti uspehu na lokalnem ogla{evalskem trgu. Ekonomske

te`ave pa imajo tudi postaje nacionalne mre`e.

Tradicionalno so bili {vedski javni mediji javna storitev ene organizacije. To se je spre-

menilo v letu 1992 in od takrat sta radio in televizija dve lo~eni dru`bi. V letu 1969 je bil

ustanovljen drugi televizijski program. Socialdemokratska vlada je takrat zavrnila

mo`nost uvedbe zasebne televizije in je omejila konkurenco na tekmovanje med prvim

in drugim programom. V letu 1996 se je ob nara{~ajo~i konkurenci zasebne televizije

vlada odlo~ila, da [vedski televiziji dovoli koordiniranje svojih dveh programov. Dr`av-

na televizija sicer ni neposredno v dr`avni lasti, ampak je v lasti fundacije, ki jo je usta-

novila vlada v letu 1992 z dr`avnim denarjem. Na dr`avni televiziji ni ogla{evanja.

Zasebni televizijski programi se financirajo iz ogla{evanja in so bili uvedeni v drugi po-

lovici 80. let. Leta 1987 je za~el z delom satelitska televizija. Najve~ji trije zasebni progra-

mi dosegajo med 40 in 60 % gledalcev.

Podro~je mno`i~nih medijev na [vedskem zelo dolgo ni povzro~alo politi~nih naspro-

tij. ^eprav so bile `e leta 1930 razprave o nacionalnem lastni{tvu radiev, vse do leta 1960

mediji niso bili problemati~ni. Zaradi ob~utnega zmanj{anja bralcev ~asnikov v 50. in

60. letih je pri{lo do zahteve po dr`avnih subvencijah. Na podro~ju elektronskih medi-

jev je ob uvedbi drugega programa pri{lo do razprave o njegovem zna~aju, kjer so opo-

zicijske stranke zahtevale zasebni program. Na obeh podro~jih je socialno demokratska

stranka z nekaj pomo~i stranke sredine ohranila svojo politiko z uvedbo subvencij ~a-

snikom in ohranitvijo drugega programa kot dela dru`be, ki zagotavlja javne storitve.
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Danes deluje medijska politika na treh podro~jih, ki so le malo povezana. Na trgu ~asni-

kov je cilj ohranjanje pluralizma s pomo~jo podpore {ibkej{im na lokalnem trgu. Po-

dro~je radia in televizije je odprto trgu ob omejevanju ogla{evanje (to omejevanje je bilo

prvotnomi{ljeno v smislu zmanj{anja konkurence ~asnikom). Na podro~ju telekomuni-

kacij je cilj skoraj popolna deregulacija.

V 90. letih je bila koncentracija medijev ena od glavnih tem. Z uvedbo zasebnega radia

in televizije je bil najpomembnej{im medijskim dru`bam odprt nov sektor. Ustanovljen

je bil posebni vladni odbor za pluralizem in medije, v katerem je bilo pri~akovano, da

bodo neodvisni strokovnjaki predlagali ukrepe proti »{kodljivim u~inkom« medijske

koncentracije. Vendar je bilo delo teh strokovnjakov prepo~asno glede na dejanske do-

godke. Tako je bil v letu 1999 ustanovljen politi~ni odbor, v katerem pa je pri{lo do raz-

li~nih (politi~nih) pogledov. Ve~ina je predlagala spremembo ustavnega zakona o ti-

sku, ki bi olaj{ala ukrepe proti medijskimmonopolom. Predlog je bil precej kritiziran in

je vpra{anje, ~e bo za`ivel v praksi.

Na podro~ju medijske politike se socialni demokrati in stranka centra pogosto zavze-

majo za ve~ regulacije, kot je to slu~aj pri liberalni in konzervativni stranki. Na nekaterih

podro~jih, kot so ukrepi proti medijski koncentraciji, pa je pri{lo do ostrih politi~nih

razprav.

5.6 Nem~ija

Od leta 1990 se {tevilo in naklada ~asnikov zmanj{ujeta. Na prvi pogled se zdi nem{ki

tisk precej razpr{en in lokalen, vendar je dejansko velik del vsebine ~asnikov narejen v

centralah. Zaradi postopkov koncentracije in iz finan~nih razlogov lokalni ~asniki tesno

sodelujejo z ve~jimi.

V Nem~iji obstaja le nekaj nacionalnih ~asnikov in pri njih prevladuje majhno {tevilo iz-

dajateljev. Najve~ji ima 23,7% dele`, drugi 5.9% in tretji 5% dele`. Najve~jih deset ~asni-

kov nadzoruje 54,8% trga. Na trgu revij imajo {tirje najve~ji izdajatelji 63% dele`.

Za avdiovizualne medije veljajo naslednje zna~ilnosti:

• obstoj dvojnega sistema (javni in zasebni),

• federalizem in mo~na vloga de`el v javnem sektorju,

• pomembna vloga nadzornih svetov, tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju,

• nadpovpre~no {tevilo gospodinjstev s kabelsko televizijo,

• dve skupini nadzorujeta zasebno televizijo in

• mo~an polo`aj Deutsche Telekom.
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Zvezna ustava dolo~a, da je izklju~na odgovornost za oddajanje v rokah posameznih

nem{kih zveznih de`el kot del njihovih »kulturnih suverenosti«. Izjeme so edino tiste ra-

dijske dru`be, katerih glavna naloga je, da zagotavljajo informacije tujim dr`avam in so

tako osnovane na zvezni zakonodaji. Ostala podro~ja so definirana v zakonih posamez-

nih zveznih de`el. ^e je vklju~enih ve~ de`el, obstaja dogovor med ve~ ali vsemi

de`elami.

Tradicionalna storitev oddajanja izvaja neodvisna in nekomercialna organizacija (An-

stalt), ki se financira predvsem iz naro~nine. Vse organizacije so skupaj ustanovile ARD

(Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands).

Dru`be, ki oddajajo, vodi neodvisen Oddajni svet (Rundfunkrat), katerega predstavniki

naj bi odra`ali »ustrezne dru`bene skupine« v skladu z odlo~itvijo Zveznega ustavnega

sodi{~a. Ti delegati so bodisi voljeni v parlamentu ali izbrani in poslani s strani razli~nih

skupin, vklju~no strank, s poslovnega sveta, delavskih organizacij, cerkve, kmetov, s

strani {portnih organizacij, `enskih organizacij, kulturnih organizacij ipd.. Na~eloma naj

bi bilo samo nekaj delegatov (ali celo noben) imenovanih s strani politi~nih strank, v

praksi pa je v svetih zelo prisoten vpliv strankarskih interesov.

V za~etku 80. let je bila uvedena zasebna konkurenca in dvojni sistem. Z oddajanjem sta

za~eli dve zasebni televiziji in obe sta se izkazali kot uspe{ni. Danes nem{ko zasebno

televizijo nadzorujeta dve medijski skupini. Z za~etkom kabelske in satelitske televizije

so bili vsi de`elni zakoni v 80. letih dopolnjeni.

V primerjavi z drugimi evropskimi dr`avami s {tevilnim prebivalstvom ima Nem~ija naj-

ve~ji odstotek gospodinjstev s kabelskim priklju~kom (54%).

Deutsche Telekom je zvezna institucija, osnovana na zveznem zakonu, ki deluje kot za-

sebna organizacija. Nadzoruje jo telo za regulacijo telekomunikacij. Ta dru`ba ima rela-

tivno mo~an polo`aj na podro~ju konvencionalnega oddajanja (vklju~no z lastni{tvom

infrastrukture), prav tako pa tudi na podro~ju kabelske in satelitske tehnologije. Evrop-

ska komisija je presodila, da je potrebno lo~iti telefonsko in kabelsko televizijsko

mre`o, kar zavezuje to organizacijo k prodaji ve~ine njene kabelske mre`e.

Na podro~ju nem{ke avdiovizualne politike so politi~ne stranke zelo pomembne, {e

posebno dr`avne organizacije dveh najve~jih strank, konzervativne CDU in socialnih

demokratov SPD, ki nadzorujeta velik del javnega sektorja. V 80. letih je bil sprejet nov

zakon o oddajanju za zasebni sektor, s katerim so si politiki zagotovili osrednjo vlogo v

na novo ustanovljenih nadzornih svetih. Zvezna vlada ima na tem podro~ju le malo

vpliva, njeno poglavitno orodje je Deutsche Telekom.
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Mnogo let je veljalo, da je bilo osrednje vpra{anje komercializacija; CDU je bila njen za-

govornik, SPD pa je zagovarjala javni sektor. Po letih mo~ne polarizacije je sedaj medij-

ska politika osnovana na {irokem konsenzu med de`elami. V sporazumu med njimi so

dolo~ene temeljne zna~ilnosti dvojnega sistema. V sporazum je vklju~ena tudi regulaci-

ja medijske koncentracije.

5.7 Francija26

Za dnevnike je zna~ilno, da so vsi izdajajo v Parizu ter da se zmanj{uje njihova naklada.

Prav tako velja, da je stopnja njihovega branja ena najni`jih v zahodni Evropi. Izdajatelj-

ske dru`be se skoraj vse soo~ajo z resnimi poslovnimi te`avami

Vodilni dnevnik glede naklade je regionalni ~asnik (Quest-France), ki pa se mu naklada

nekoliko zmanj{uje. Najve~je skupine so uporabile razli~ne ukrepe razpr{itve, ki so bile

bolj ali manj uspe{ne (v lokalne televizije, radie, ogla{evanje, prosti tisk, potovalne

agencije, izdajateljstvo ipd.). Neodvisnih dnevnikov na ravni departmajev skoraj ni ve~

ali pa so pri{li pod nadzor velikih regionalnih ~asnikov.

Polo`aj na podro~ju specializiranih revij je precej bolj{i. Stopnja njihove branosti je med

najvi{jimi v zahodni Evropi. Na podro~ju strokovnih revij so pomembne tuje dru`be, ki

so pokupile precej francoskih zalo`nikov.

Na podro~ju radijskega sektorja {e vedno prevladujejo RTL, Radio Francija, Europa 1 in

RMC. Obstaja dokaj omejeno {tevilo resni~no neodvisnih lokalnih radijskih postaj. Raz-

voj digitalnih satelitskih televizij je vodil do ponudbe vrste digitalnih programov. V par-

lamentu je bil dan predlog, da bi v vsak programu bil rezerviran del programa, ki ne bi

bil odvisen od operaterja, sprememba zakona pa zaradi razpustitve parlamenta ni bila

sprejeta.

Na podro~ju koncentracije multimedijev je pomembno, da se storitve opravljajo pred-

vsem v okviru okoli dveh dru`b, France Télécom/Microsoft in AOL/Bertel-

smann/Cégétel.

5.8 ZDA

Za razliko od Evrope v ZDA velja model, ki je najmanj restriktiven glede omejevanja

svobode medijev, in temelji na prvem ustavnem amandmaju, ki dolo~a, da kongres ne
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bo pripravil nobenega zakona, ki prepovedovoval svoboden dostopa ter omejeval svo-

bodo govora ali tiska.27

Svobodo tiska zagotavlja tudi 13. ~len Ameri{ke konvencije o ~lovekovih pravicah, ki

pravi: »Vsak ima pravico do svobode mi{ljenja in izra`anja. Ta svoboda vklju~uje svo-

bodo iskanja, prejetja in sporo~anja informacije ter vseh vrst mnenj, ne glede na meje,

bodisi ustno, pisno v obliki umetnosti ali s pomo~jo drugega medija, ki si ga izbere po-

sameznik.«28

To pomeni, da v ZDA ni razlike med tem, da nekdo svoje misli zapi{e v ~asopisu ali v

obliki govorov in predavanj. Svoboda tiska izvira iz svobode govora. Ta svoboda tudi v

ZDA ni popolnoma absolutna, saj je omejevana z prakso sodi{~ (do sedaj obstajajo pri-

meri omejevanja v zvezi z razkritjem vira ter v primeru {kandaloznih in nespodobnih

zgodb).

Za podro~je medijev velja protimonopolna zakonodaja. Dolo~ene oblike sodelovanja

med ~asniki pa so dovoljene.

VI. KVANTIFIKACIJA KONCENTRACIJE MEDIJEV

Ocenjevanje stopnje koncentracije medijev na na~in, kot je bil prikazan do sedaj, je lah-

ko deloma tudi subjektiven. Zato za konec prikazujemo {e zelo kratek kvantitativen

povzetek ugotovitev Komiteja ekspertov Sveta Evrope o medijski koncentraciji in plu-

ralizmu po posameznih dr`avah.

Tr`ni dele` najve~jih {tirih oziroma osmih dru`b je bil uporabljen kot indikator koncen-

tracije tr`nega dele`a na posameznem nacionalnem trgu. Opazovanje tega dele`a v ~a-

sovni vrsti, nam pove, ali se koncentracija pove~uje ali zmanj{uje. Sama velikost kon-

centracije pa je bila opredeljena na naslednji na~in:

• visoka (najve~je {tiri dru`be imajo ve~ kot 50% dele`, najve~jih osem dru`b pa ve~ kot

75% dele`),

• srednja (najve~je {tiri dru`be imajo 33%-50% dele`, najve~jih osem pa dru`b 50%-75%

dele`),
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28 WAN, 2001.)
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• nizka (najve~je {tiri dru`be imajo manj kot 33% dele`, najve~jih osem dru`b pa manj

kot 50% dele`).

Po navedenih dr`avah je bila na podlagi te metodologije ugotovljena naslednja stopnja

koncentracije:

Tabela 2: Stopnja koncentracije medijev po posameznih dr`avah

Medij /
Dr`ava

Avstrija Francija Nem~ija [vedska

Nacionalni
dnevniki

Visoka Visoka Visoka Visoka

Regionalni
dnevniki

- Srednja Nizka Nizka

Revije Visoka Visoka Visoka Visoka
Zalo`niki - Srednja Srednja Visoka
Nacionalni
radio

- Visoka - Visoka

Televizija Visoka Visoka - Visoka
Kabelska
televizija

- Visoka - Visoka

Vir: podatki iz Committee of Experts

VII. ZAKLJU^EK

Na~ini zagotavljanja neodvisnosti medijev in novinarskega dela v demokrati~nih dr`a-

vah so razli~ni. Svoboda izra`anja, svoboda medijev in njihov pluralizem so temeljne

~lovekove pravice in del pravnih sistemov demokrati~nih dr`av. Pravica do svobode

medijev pa ni absolutna in je na tak{en ali druga~en na~in, bolj ali manj omejevana v

vseh dr`avah.

Pluralizemmedijev ima ve~ dimenzij. Dr`ave ga posku{ajo dosegati z zakonodajo, eko-

nomskimi podporami, urejanjem razmerja med zasebnim in javnim sektorjem in drugi-

mi ukrepi . Odvisen pa ni le od tak{nih ali druga~nih ukrepov posameznih dr`av, pa~

pa tudi od politi~nega, zgodovinskega in kulturnega okvira v katerem mediji delujejo.
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Kon~ajmo z besedami predsednika {vedske vlade ob 10. obletnici svetovnega dneva

svobodnega tiska, ki se praznuje 3. maja: »Svoboda govora je temelj demokracije in prvi

pogoj za bolj{i jutri. Svoboda govora je orodje s katerimmorajo biti pregledane vse obli-

ke mo~i v vseh delih dru`be. Samo za tisk, za katerega bo zna~ilna raznolikost – tako

glede mnenj, tehnologije in lastni{tva, lahko re~emo, da je svoboden. Monopolizacija

mno`i~nih medijev vodi v uniformiranost, ki ogro`a njihovo vlogo psa ~uvaja in iskalca

resnice.«29
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FILMSKA POLITIKA V EVROPSKI UNIJI*

I. UVOD

Dr`avni zbor Republike Slovenije je ob sprejemu zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o Filmskem skladu na svoji 7. redni seji (6.7.2001) Vladi Republike Slovenije

predlagal, naj do konca leta 2001 pripravi zakon, ki bo celovito uredil podro~je kinema-

tografije. Z omenjenimi spremembami se je namre~ zakon o Filmskem skladu, ki je le za

silo operacionaliziral produkcijo, ne pa tudi distribucije in prikazovanja (sprejet

1.4.1994), zgolj uskladil s kasneje sprejetim zakonom o javnih skladih (24.7.1998) in z

nekaterimi evropskimi predpisi1.

Zato bi bilo treba sprejeti krovni zakon, ki bo celovito urejal financiranje, produkcijo,

distribucijo, prikazovanje in druga odprta vpra{anja slovenske kinematografije. To bi

bil prvi in nujni korak k »celoviti re{itvi« na tem podro~ju. Vendar bi celovita re{itev zah-

tevala ve~ kot sprejem zakona: oblikovati bi bilo treba jasno filmsko politiko, torej celo

vrsto mehanizmov in ukrepov, ki bi bili usklajeni z gospodarskimi, kulturnimi, socialni-

mi in politi~nimi usmeritvami na{e dr`ave. ^eprav je kinematografija kapitalsko zahtev-

na dejavnost, bi dr`ava z vodenjem filmske politike lahko dosegla sinergijske u~inke in

se na ta na~in izognila prevelikim stro{kom. Pri tem bi seveda morala upo{tevati mesto

Slovenije in njene kinematografije v globalnem merilu.

II. NACIONALNA KINEMATOGRAFIJA V GLOBALNEM KONTEKSTU

Organizacija zdru`enih narodov (OZN) je v `elji, da bi dr`avam ~lanicam z osnovnimi

orientacijskimi to~kami pomagala pri kreiranju njihovih filmskih politik in s tem pri

ohranitvi kulturne suverenosti, izvedla raziskavo o nacionalnih kinematografijah v letih

1988-992. Osnovno sporo~ilo raziskave je, da kinematografija ni zgolj sredstvo za ohra-
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* Dr. Sa{o Gazdi}, pripravljena: 8.10.2001; objavljena: 9.10.2001

1 Z direktivo 1999/42/ES (nediskriminatorno obravnavanje oseb iz EU) in Konvencijo Sveta Evrope o filmski

koprodukciji (~eprav je Slovenija {e ni podpisala).

2 A Survey on National Cinematography (SNC),

www.unsco.org/culture/industries/cinema/html_eng/prod.shtml, Last update 2/10/01
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njanje kulturne identitete, temve~ tudi izredno velik industrijski sektor, s katerim so po-

vezani velikanski trgovinski interesi. Majhna dr`ava z lastno produkcijo (kamor sodi

Slovenija) zaposluje v filmski industriji pribli`no 0,2% prebivalstva, filmsko razvita

evropska dr`ava (Francija) 0,6%, v Zdru`enih dr`avah Amerike pa je v tem poslu, kjer se

letno obrnejo milijardne vsote (30 do 40 milijard USD), zaposlenih kar 3,5 milijona ljudi

(1,3%). Industrija podob je tudi najhitreje rasto~i ekonomski sektor. Uradne projekcije

nekaterih dr`av iz konca devetdesetih let napovedujejo sto odstotno rast zaposlenosti v

tem sektorju do leta 2005 (SNC, 2001, Maintaining cinematographic diversity).

Ravno zaradi nasprotujo~ih si ekonomskih interesov so na pogajanjih o kulturnih do-

brinah in uslugah, ki so pod okriljem Svetovne trgovinske organizacije (WTO) leta 1999

potekala v Seattlu (in pred tem v Marake{u), vpra{anja avdiovizualnih dobrin in filma

izpustili iz dogovora. Svetovna trgovinska organizacija namre~ predlaga najve~ 5% fi-

nanciranje s strani dr`ave, kar je nesprejemljivo za evropske dr`ave, saj vse po vrsti iz-

datno podpirajo svoje nacionalne producente. Nekatere celo sto odstotno!(glej tabelo

7) Zato so se tudi v OZN vpra{ali, ali lahko kulturne dobrine obravnavamo kot katero-

koli drugo trgovanje? Odgovor je seveda negativen, ker so umetni{ke in dru`bene vred-

note, ki jih nosijo v sebi – {e posebno v primeru filma in drugih avdiovizualnih izdelkov

– najpomembnej{e sredstvo za izra`anje lastne kulture. »Kakor se je pogosto dogajalo v

dolgi zgodovini tiskanja knjig, so danes filmski profesionalci, re`iserji, producenti, av-

torji, igralci in tehniki poklicani, da svoje vlade usmerijo k ukrepom, ki bodo ohranili

lokalno kinematografsko produkcijo in zagotovili raznoliko ponudbo gibljivih podob.«

(SNC, 2001; Summary)

2.1 Najpomembnej{i globalni dejavniki, ki vplivajo na
nacionalne filmske produkcije

Glede na produkcijo lahko dr`ave razdelimo v {tiri velike skupine:

Najve~ji producenti, s prek 200 filmov na leto, so: Indija (839), Kitajska in Hong-Kong

(469), Filipini (456), ZDA (385) in Japonska (238). To je edina skupina, ki ima pozitivno

trgovinsko bilanco. Vsi ostali nacionalni trgi so popolnoma odvisni od uvoza. To je tudi

skupina, iz katere izhajajo najve~ji producenti, ki obvladujejo mednarodno trgovino.

Hollywoodski studiji na primer obvladujejo 85% dele` svetovne trgovine s filmi, v neka-

terih evropskih (beri: vzhodnoevropskih) in latinoameri{kih dr`avah pa dose`ejo tudi

ve~ kot 90% dele`. Indija, Filipini in Hong-Kong dosegajo 95% tr`ni dele` na lastnih

kontinentih ter v ju`ni Ameriki in Afriki.

416

416



V drugo skupino sodi 25 dr`av z 20 do 199 produkcij na leto, v tretjo pa dr`ave, ki letno

producirajo od 1 do 19 filmov. Nazadnje: 88 od 185 dr`av sploh nima lastne filmske

industrije.

V raziskavi, ki jo je izvedel UNESCO, se je izkazalo, da je uspe{nost filmske industrije v

prvi vrsti povezana z ustrezno zakonsko ureditvijo, drug najpomembnej{i dejavnik je

javno financiranje, poleg tega pa so pomembne tudi nekatere druge spremenljivke, kot

na primer: premo`nost dr`ave, {tevilo prebivalstva in njegova koncentracija v urbanih

sredi{~ih.

Glede financiranja te panoge je najbolj o~itna razlika med dr`avami iz prve skupine

ter dr`avami, ki se trudijo razviti ali ohraniti lastno kinematografijo. Prve prejemajo

malo javnih sredstev ali pa jih sploh ne prejemajo, medtem ko druge svoji filmski indu-

striji namenjajo izdatna sredstva.

Vendar to ni razlika med (filmsko) razvitimi in nerazvitimi, saj se v vsej ostrini ka`e tudi

med ZDA in Evropo! Razlika med »ameri{kim modelom«, kjer se kinematografija obrav-

nava predvsem kot posel in hitro rasto~a industrija ter Evropo, kjer se film bolj povezuje

z umetnostjo in nacionalno identiteto, je v tem, da v ZDA produkciji pomagajo pred-

vsem s finan~nimi in{trumenti, medtem ko sta najpomembnej{a ukrepa evropskih film-

skih politik predvsem javno financiranje in dav~ne olaj{ave.

^eprav ni evropske dr`ave, ki ne bi namenjala javnih sredstev za spodbujanje nacional-

nih kinematografij, se razlike ka`ejo tudi znotraj Evrope. Te v grobem ponazarja

tabela 1.

Tabela 1: Osnovne razlike glede javnega financiranja, ekonomske mo~i film-

ske panoge in produkcijske sposobnosti v nekaterih evropskih dr`avah.

Dr`ava
Odstotek dr`avne-
ga financiranja

Skupni letni promet
v panogi
(v milijonih US$)

[tevilo produkcij v
letu 1998

Francija 23%* 798,3 183
Avstrija 90% 100 22
Luksemburg 88% 41,2 1
[panija 80% 23 45
Portugalska 80% 60 14

* vsota javnega financiranja in prispevkov od javnih in zasebnih predvajalcev

Vir: SNC; Financing: state vs. commercial
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Vir najbolj raz{irjenega mehanizma financiranja s strani dr`ave je »obdav~ena

kino-vstopnica«, ki je verjetno tudi najstarej{i tovrstni mehanizem. Poleg tega se je v de-

vetdesetih letih, kot odlo~ilen mehanizem za ohranitev in spodbujanje nacionalnih ki-

nematografij, izkazal »prispevek predvajalcev«3. V ve~ini evropskih dr`av je ta prispe-

vek obvezen.

Za umestitev Slovenije na svetovni kinematografski zemljevid je nemara bolj kot raz-

vrstitev po {tevilu produkcij zanimiva razvrstitev glede na {tevilo letno posnetih do-

ma~ih filmov. Glede na ta kazalec sodi Slovenija v skupino kakih petdesetih dr`av z

zelo majhno produkcijo, ki so enakomerno raztresene po vseh kontinentih. V tej skupi-

ni so se zna{le dr`ave z revnim in zelo {tevilnim prebivalstvom na eni strani ter najboga-

tej{e dr`ave z majhnim {tevilom prebivalcev na drugi. V OZN so raziskavo izvedli tudi

zato, da bi podprli legitimna prizadevanja enih in drugih po ohranitvi in razvoju lastne

filmske industrije (SNC, 2001, Production). Po podatkih omenjene raziskave zna{a pov-

pre~ni dohodek od obiska kinematografov v dr`avah z majhno lastno produkcijo prib-

li`no 2,3 milijone ameri{kih dolarjev na milijon gledalcev (SNC, 2001, Film Markets). ^e

bi te {tevilke aplicirali na Slovenijo, bi slovenski kinematografi letno prinesli skoraj se-

demmilijonov ameri{kih dolarjev dohodka, saj se v Sloveniji letno proda pribli`no 3mi-

lijone vstopnic (Kor{i~, 1998) 4.

III. DUALNA STRUKTURA FILMSKE INDUSTRIJE IN
NACIONALNA KINEMATOGRAFIJA

V raziskavi o filmski politiki, nacionalnih kinematografijah in kulturnih identitetah v

globalni perspektivi, je tudi Albert Moran ugotovil, da vse dr`ave, ki imajo lastno film-

sko industrijo, na tak ali druga~en na~in promovirajo in podpirajo svoje nacionalne pro-

dukcije ter da se izraz »filmska industrija« povsod (razen v ZDA) nana{a na dualni si-

stem, kjer je sektor distribucije/prikazovanja v rokah zasebnih komercialnih interesov,

produkcijski sektor v okviru nacionalnih meja pa je dele`en aktivne dr`avne podpore

(Moran, 1996, str. 7). Ponavadi so vlade tiste, ki ustanovijo razli~ne sklade, komisije,

svete, korporacije in podobne instrumente, s pomo~jo katerih zagotavljajo {iroko pale-

to podpornih in za{~itnih ukrepov.
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3 Predvajalci (ang. broadcasters) zdru`ujejo funkciji sofinancerja produkcije in distribucije

4 Po uradnih podatkih slovenskih prikazovalcev za leto 2000, je ta znesek pribli`no 6,1 milionov USD
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Ukrepi filmske politike, ki jih navaja Moran, so:

• financiranje kreditov,

• posojila z nizko obrestno mero,

• dr`avno podprte koprodukcije,

• razli~ne oblike subvencij in drugih finan~nih podpor,

• koprodukcije dr`avnih in zasebnih producentov (v katerih v~asih sodelujejo tudi tuji

koncerni),

• obdav~enje kino-vstopnic,

• davek na profit in povra~ila tujih distributerjev,

• obdav~itev produkcijskega sektorja.

(Moran, 1996, str. 8)

Preden se natan~neje lotimo na~inov financiranja kinematografije v evropskih dr`avah

– ki, glede na predstavljene svetovne razmere, za Slovenijo dejansko predstavljajo naj-

primernej{i referen~ni okvir - moramo definirati, kaj »nacionalna kinematografija« sploh

je. Ne glede na vse konceptualne te`ave s to oznako, ki jih navajajo raziskovalci filmskih

politik, bomo v tej nalogi pod izrazom nacionalna kinematografija razumeli celoto treh

sektorjev: filmske produkcije, distribucije in prikazovanja5. Najpomembnej{e vpra{a-

nje, ki sledi iz te definicije, pa je: kako posamezne dr`ave, glede na svoje specifike, po-

skrbijo za uravnote`enje dualnega sistema?

IV. SISTEMI JAVNEGA FINANCIRANJA NACIONALNIH
KINEMATOGRAFIJ V EVROPI

Tudi primerjalna analiza o javnem financiranju filma in televizije v Evropi, ki sta jo opra-

vila francoski dr`avni center za kinematografijo (fr.: Cetre national de la cinématograp-

hie – CIC) in Evropski avdiovizualni observatorij (EAO), ka`e, da vse evropske dr`ave
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5 Tak{na definicija, ki je v bistvu sinonim za »doma~o filmsko industrijo«, nas navaja k vpra{anjem, na katera bi

morali odgovoriti ob analizi slovenske kinematografije:

- Kak{no je razmerje med uvo`enimi in doma~imi filmi?

- Katere vladne ustanove so vklju~ene v varovanje in podporo filmske industrije v nacionalnem okviru?

- Na kak{en na~in jo spodbujajo?

- Kdo so doma~i filmski producenti?

- Kdo je lastnik distribucijskih in prikazovalnih pogonov?
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finan~no podpirajo svoje filmske in televizijske industrije. Te podpore so prilagojene

nacionalnim in regionalnim okoli{~inam. V ve~ini dr`av, ki jih je zajela raziskava, se

sredstva, ki so namenjena filmskim skladom, pridobivajo iz javnih dajatev. V sedmih

dr`avah so pla~evanju davka, ki je (posredno ali neposredno) namenjen filmski pro-

dukciji, zavezane tudi televizijske dru`be. V Franciji, na Nizozemskem in na Portogal-

skem so prispevki televizijskih dru`b glavni vir financiranja, v Avstriji, Nem~iji, na [ved-

skem in v Zdru`enem Kraljestvu pa predstavljajo dodatni vir. Natan~nej{e podatke o

najpomembnej{ih virih javnih sredstev, ki so namenjena nacionalnim filmskim skladom

(dr`avni prora~un, posebni davki na filmsko in televizijsko distribucijo, prispevki tele-

vizijskih dru`b in lastni prihodki nacionalnih producentov od prodaje distribucijskih

pravic ipd.) ter o njihovi vi{ini in razmerjih prikazujeta tabeli 2 in 3:
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Tabela 2: Viri javnega financiranja v milijonih ECU (MECU 1995)

Dr`ava
Prora~un-
ska
sredstva

Razli~ni dav-
ki iz filmske
in TV
distribucije

TV davki in
prispevki

Lastna in
druga pri-
vatna
sredstva

Skupaj

Avstrija (1) 14,15 3,68 4,05 21,89
Belgija * 23,84 23,84
Danska * 26,10 26,10
Finska 8,73 2,74 11,47
Francija * 62,13 88,07 217,43 3,91 371,53
Nem~ija * 69,44 30,95 46,81 147,21
Gr~ija 3,82 0,52 0,83 5,17
Islandija NP NP 1,34
Irska * (2) 3,75 3,75
Italija * (3) 88,15 7,31 95,46
Luxemburg 1,51 1,51
Nizozemska 9,87 23,72 1,00 34,59
Norve{ka(4) 4,37 10,44 14,81
Portugalska * (5) 1,16 10,40 11,56
[panija * 27,33 27,33
[vedska 13,93 9,55 2,18 25,67
[vica 14,87 0,31 15,18
Zdru`eno Kra-
ljestvo (2)(6)

NP NP NP 11,84

NP ni podatkov

* podatki za leto 1995

(1) ORF in Avstrijski In{titut za film (ang: Austrian Film Institute) imata sporazum o skupni komisiji, ki od-

lo~a o podpori.

(2) Ker so podporne strukture v Zdru`enem Kraljestvu in na Irskem zelo raznolike, je namesto posami~nih

prora~unov razli~nih skladov, predstavljena skupna vsota vseh prora~unov.

(3)Za Italijo je vklju~ena samo podpora namenjena komercialni kinematografiji, ker gre za edini neposred-

ni prispevek producentom.

Vsote, ki so namenjene distribuciji in izvozu niso znane. Navedeni »razli~ni davki« so davki na kino-vstop-

nice. Pri tem gre za avtomati~no podporo.

(4) Podatki »video-sklada« (ang.: Casette Duty Fund) niso vklju~eni: njihov prihodek izhaja iz davka na pro-

dajo videa, ki v tej raziskavi ni bil zajet (skupna vsota, ki je namenjena producentom je 0,289 MECU). Prav

tako niso vklju~eni podatki sklada za avdio-vizualno produkcijo, ki je bil ustanovljen leta 1995 (skupni

prora~un slednjega zna{a 7,069 MECU, zagotavlja pa ga dr`ava skupaj s TV kanalom TV2).

(5) Davki na ogla{evanje na javnih in privatnih TV kanalih.

(6) Za Zdru`eno Kraljestvo je treba za k skupni vsoti za leto 1995 pri{teti dodanih 19,13 MECU, ki prite~e iz

dr`avne loterije.

Vir: Public Aid Mechanisms for Film and Television in Europe. str. 109
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Tabela 3: Viri javnega financiranja v odstotkih (1995)

Dr`ava
Prora~unska
sredstva

Razli~ni davki
iz filmske in
TV distribucije

TV davki in
prispevki

Lastna in dru-
ga privatna
sredstva

Skupaj

Avstrija 65 17 19 100
Belgija 100 100
Danska 100 100
Finska 76 24 100
Francija 17 24 59 1 100
Nem~ija 47 21 32 100
Gr~ija 74 10 16 100
Islandija NP NP 100
Irska 100 100
Italija 92 8 100
Luxemburg 100 100
Nizozemska 29 69 3 100
Norve{ka 30 70 100
Portugalska 10 90 100
[panija 100 100
[vedska 54 37 9 100
[vica 98 2 100
Zdru`eno
Kraljestvo NP NP NP 100

Vir: Public Aid Mechanisms for Film and Television in Europe. str. 110

Filmske zakonodaje evropskih dr`av semed seboj silno razlikujejo. Nekatere so zelo podrob-

ne, druge ne, terminolo{ko in vsebinsko raznolike pa so tudi predvidene oblike financiranja.

Da bi dobili enotnej{i pogled, je IRIS plus (edicija Evropskega avdiovizualnega observatorija)

priob~ila pregled osnovnih zakonskih zna~ilnosti, ki se nana{ajo na nacionalne kinematogra-

fije v dr`avah ~lanicah Evropske unije (EU). Tako je razli~ne oblike pomo~i razdelila na:

• podporo uspe{nim,

• podporo dolgometra`nim in

• podporo kratkim filmom

Podpora uspe{nim filmom (ang.: Reference film aid) je namenjena producentu, ki je

do`ivel komercialni ali umetni{ki uspeh (lahko tudi s prej{njim filmom) in sicer za novi

dolgometra`ni ali kratki film.

Podpora dolgometra`nim filmom (ang.: Full-length film aid) se ponekod6 imenuje tudi

projektna podpora. Koncept projektnega financiranja se v~asih nana{a zgolj na za~etne

stopnje (predprodukcijo), ne pa na dejansko produkcijo.
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6 npr. v Nem~iji, kjer se pod pojmom Programmfülender Film (nem.: »film, ki zapolnjuje program«), razume

najmanj 79 minutni film.
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Podpora kratkim filmom (ang.: Short film aid) se uporablja v vseh dr`avah, ki jih je zajel

omenjeni pregled (Irska, Danska, Francija, Italija, Nizozemska, Nem~ija, [panija in

[vedska), vendar se definicije kratkega filma zelo razlikujejo med seboj.

Razlikovati je treba tudi med avtomati~no in selektivno podporo. Prva se nana{a na finan~no

pomo~, ki se dodeli glede na izpolnjevanje objektivnih meril, druga pa se deli glede na vsak

posamezni primer, o ~emer odlo~a posebno telo ali oseba. Po ugotovitvah primerjalne anali-

ze o javnem financiranju filma in televizije v Evropi, je u~inek avtomati~nega financiranja rela-

tivno {ibak in se nana{a zgolj na filmskoprodukcijo. Zato v nobeni od evropskih dr`av sistem

financiranja ne sloni zgolj na avtomati~ni podpori, medtem ko se je kar osem dr`av odlo~ilo

izklju~no za selektivno pomo~. Obe obliki pomo~i sta v prvi vrsti namenjeni produkciji, saj

tudi v dr`avah, ki financirajo vse tri sektorje, njuna skupna vrednost vlo`ka v produkcijo

zna{a od 80%do99%celotnih sredstev namenjenih filmski industriji. Izjema je Francija, kjer je

ta dele` 74%. Omenjena razmerja so prikazana v tabelah 4 in 5.

Tabela 4: Razmerje med avtomati~no in selektivno podporo za produkcijo (v

MECU)

Dr`ava
Avtomati~na
podpora

Selektivna
podpora

Skupaj

Avstrija NP NP NP
Belgija 3,79 9,56 13,34
Danska* 2,92 14,71 17,63
Finska* 7,53 7,53
Francija* 131,37 54,92 186,3
Nem~ija* 7,26 66,23 73,49
Gr~ija 4,71 4,71
Islandija 0,6 0,6
Irska* 3,75 3,75
Italija* 7,31 84,03 91,34
Luxemburg 1,03 1,03
Nizozemska 28,95 28,95
Norve{ka(1) 3,58 7,55 11,13
Portugalska* 1,81 3,91 5,72
[panija* 10,38 11,15 21,53
[vedska 3,80 11,40 15,2
[vica 8,07 8,07
Zdru`eno Kraljestvo(2) 11,34 11,34
* podatki za leto 1995

(1) Za leto 1995 bi bilo treba upo{tevati tudi pomo~ namenjeno produkciji s strani sklada za avdio-vizual-
no produkcijo (podatki niso znani)

(2) Za leto 1995 je treba k znesku selektivne podpore pri{teti dodanih 16,74MECU, iz sredstev dr`avne loterije

Vir: Public Aid Mechanisms for Film and Television in Europe. str. 113
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Tabela 5: Razmerja v dele`ih javnih sredstev namenjenih produkciji, distribu-

ciji (in video produkciji) ter prikazovanju (v MECU)

Dr`ava Produkcija
Distribucija (in
izvoz)

Prikazovanje Skupaj

Avstrija NP NP 0 NP
Belgija*(1) 13,34 0 0 13,34
Danska* 17,63 0,53 0,11 18,27
Finska(1) 7,53 0,37 0,86 8,76
Francija* 186,3 15,06 51,51 252,87
Nem~ija* 73,49 18,8 91,67 183,96
Gr~ija 4,71 0 0 4,71
Islandija(2) 0,6 NP 0 NP
Irska* 3,75 0 0 3,75
Italija* 91,34 0,90 92,24 184,48
Luxemburg 1,03 0 0 1,03
Nizozemska 28,95 0,27 0 29,22
Norve{ka(3) 11,13 0,77 0,06 11,95
Portugalska* 5,72 0,36 0 6,08
[panija* 21,53 0,93 0,95 23,41
[vedska 15,20 0,74 15,94 31,88
[vica 8,07 0,42 0,01 8,49
Zdru`eno Kra-
ljestvo(4) 11,34 0 0,04 11,38
*podatki za leto 1995

(1) Zneski podpore za distribucijo in prikazovanje so pri~akovani.

(2) Prora~un Islandskega filmskega sklada je 1,336 MECU

(3) Za leto 1995 bi bilo treba upo{tevati tudi pomo~ namenjeno produkciji s strani sklada za avdio-vizual-

no produkcijo (podatki niso znani)

(4) Za leto 1995 je treba k podpori za produkcijo pri{teti dodanih 16,74 MECU, iz sredstev dr`avne

loterije.

Vir: Public Aid Mechanisms for Film and Television in Europe. str. 124

Sredstva za avtomati~no podporo se v nekaterih dr`avah zagotavljajo s pomo~jo poseb-

nih davkov (v Nem~iji v celoti, v Franciji, na Norve{kem, Portugalskem in [vedskem pa

v zelo velikem dele`u), drugod (v Avstriji, Belgiji, na Danskem, v [paniji in [vici) pa iz

dr`avnega prora~una. Poseben primer je Italija, kjer se avtomati~na podpora zagotavlja

neposredno iz davka na kino-vstopnice. Za razliko od avtomati~ne podpore, ki nagra-

juje predvsem komercialni uspeh, so kriteriji za dodelitev selektivne podpore pred-

vsem kulturni in umetni{ki. To velja {e posebno v primeru sredstev, ki so namenjena

razvoju projektov, saj se ta praviloma delijo izklju~no na podlagi umetni{kih meril. Se-

veda pa obstaja tudi potreba po upo{tevanju ekonomskih meril, ki se v ve~ji ali manj{i

meri upo{tevajo pri delitvi sredstev za produkcijo.
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Sredstva za razvoj, ki so namenjena razvoju scenarijev in projektov ter drugim predpro-

dukcijskim pripravam, so, zaradi pomembne vloge, ki jo igrajo pri razvoju filmske pa-

noge, vredna posebne omembe. Ta vrsta podpore se je razvila v za~etku osemdesetih

let (prej{njega stoletja), ko se je javno financiranje raz{irilo tudi na televizijsko podro~je.

Danes je na splo{no tako, da je povsod, kjer je podpore dele`na televizijska produkcija,

zagotovljena tudi pomo~ v zgodnjih fazah filmske produkcije. Pri tem gre v glavnem za

selektivno podporo, ki se podeli na podlagi kulturnih ali umetni{kih kriterijev in ni

omejena zgolj na dolgometra`ne filme.

Ve~ina dr`av, ki sledi aktualnim spremembam evropskih sistemov (javnega) financira-

nja, obravnava producentsko podjetje kot temeljni element kulturne industrije. Zato je

vse mo~nej{a tendenca, da se podporo za scenarij vpne v {ir{i sistem financiranja raz-

vojne faze, lahko pa se jo dodeli celo producentu, ki ima pogodbo s scenaristom. Kadar

so sredstva namenjena neposredno piscem scenarijev, pa so ponavadi omejena glede

na vi{ino pomo~i, ki je namenjena produkciji ali predprodukciji (npr: Irska 5% prve in

50% druge, [panija 1,8% in 86%, Finska 1,5% in 9%, Nem~ija 1% in 26%, Francija 0,2% in

22%). Le Italija in Gr~ija v razvojni fazi financirata izklju~no pisanje scenarija. Razmerja

med sredstvi za pisanje scenarija in sredstvi za celotno predprodukcijo so podrobneje

prikazana v tabeli 6.

Tabela 6: Zneski, ki so namenjeni scenaristom in celotna podpora za razvoj

projektov (v MECU 1995)

Dr`ava Sredstva za scenarije
Skupna sredstva
predprodukcije

Avstrija NP NP
Belgija NP NP
Danska NP NP
Finska 0,11 1,11
Francija 0,32 1,51
Nem~ija 0,81 3,13
Gr~ija 0,15 0,15
Islandija 0,03 0,06
Irska 0,00 0,31
Italija 0,65 0,65
Luxemburg 0,00 0,17
Nizozemska 0,00 NP
Norve{ka 0,00 0,12
Portugalska NP NP
[panija 0,40 0,47
[vedska 0,00 NP
[vica NP NP
Zdru`eno Kraljestvo NP NP

Vir: Public Aid Mechanisms for Film and Television in Europe. str. 120
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Glede na vrsto pa lahko pomo~i v grobem razdelimo na {tiri vrste: subvencije, preduj-

me, posojila (z ali brez obresti) in investicije. Njihova razmerja so prikazana v tabeli 7.

• Najbolj raz{irjena oblika financiranja je subvencioniranje, a so se le tri dr`ave ([vica,

Norve{ka, Islandija) odlo~ile izklju~no zanjo.

• Predujmi za produkcijo in distribucijo se na~eloma (a pod zelo razli~nimi pogoji!)

vra~ajo glede na producentov neto prihodek iz eksploatacije filma. Za razliko od njih

je pogoj za pridobitev predujma za predprodukcijo vedno enak: povrnjen mora biti

ob prehodu v fazo produkcije.

• Posojila so lahko namenjena produkciji, distribuciji ali prikazovanju. Nekatere dr`ave

zara~unavajo obresti (v nekaterih primerih zelo ugodne, v drugih pa po obi~ajnih

ban~nih merah), druge zagotavljajo brezobrestna posojila.

• Podpora lahko zdru`uje tudi dve obliki. Subvencije se obi~ajno dodelijo do dolo~ene

vi{ine, prese`ki pa {tejejo kot predujmi.

• Nekateri skladi delujejo kot koproducentje in prejemajo dohodek glede na vi{ino nji-

hovega za~etnega vlo`ka. Na ta na~in postanejo solastniki filma.

Tabela 7: Razmerjamed razli~nimi vrstami pomo~i za produkcijo (v odstotkih)

Dr`ava Subvencije Predujmi
Brezobrest-
na posojila

Posojila z
obrestmi

Investicije v
koprodukcijo

Avstrija NP NP NP
Belgija 59 41
Danska 24 69 7
Finska NP NP NP
Francija 89 10 1
Nem~ija 47 12 41
Gr~ija 3 97
Islandija 100
Irska 3 97
Italija 13 87
Luxemburg 16 84
Nizozemska 1 27 73
Norve{ka 100
Portugalska NP NP
[panija 94 1 5
[vedska 25 75
[vica 100
Zdru`eno
Kraljestvo

19 5 3 73

Vir: Public Aid Mechanisms for Film and Television in Europe. str. 115
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V. SPODBUJANJE KINEMATOGRAFIJE NA EVROPSKI RAVNI

Kljub izdatni javni podpori, ki jo evropske dr`ave namenjajo filmu in kljub temu, da vse

ve~ predvajalcev finan~no podpira film, ni nacionalnega trga, ki se ne bi soo~al s po-

manjkanjem sredstev. Ve~ kot o~itno je, da bi brez sodelovanja na regionalni, evropski

in mednarodni ravni, evropska kinematografija za{la v hude te`ave. Da bi spodbudili

sodelovanje so bili od osemdesetih let do danes v Evropi ustanovljeni {tevilni mehaniz-

mi, ki slu`ijo spodbujanju filmskih industrij:

• spodbujanju koprodukcije so namenjeni: Euroimages, Nordijski filmski in televizijski

sklad, Sklad za scenarij ter podpora risanemu in dokumentarnemu filmu v okviru

MEDIA plus,

• razvoju projektov: MEDIA plus ter Nordijski filmski in televizijski sklad,

• distribuciji: Euroimages, EFDO, ter avtomati~na in selektivna pomo~ MEDIA plus,

• prikazovanju: Euroimages, MEDIA plus skozi mre`o Europa Cinemas ter Avdiovizual-

na Eureka,

• usposabljanju: , MEDIA plus, Avdiovizualna Eureka in Balti{ki medijski center,

• pripravi evropskih in mednarodnih pravnih podlag, ki se nana{ajo na produkcijo, in-

vestiranje, filmsko in televizijsko distribucijo in izvoz: Evropska unija, Svet Evrope,

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter nazadnje

• pripravi statisti~nih informacij o filmskih in televizijskih industrijah: Evropski avdiovi-

zualni observatorij in Audiovisual Taskforce v okviru Eurostata.

Za Slovenijo je trenutno {e najbolj zanimiv Euroimages, sklad, ki ga je ustanovil Svet

Evrope in je namenjen spodbujanju koprodukcije, distribucije in prikazovanja, saj po

ukinitvi nekaterih drugih skladov ostaja najpomembnej{i vir mednarodne pomo~i za

film v Srednji in Vzhodni Evropi.V njem trenutno sodeluje 26 dr`av (Slovenija je pristo-

pila 1.1.2001). Tudi Evropski svet je sprejel odlo~itev, da sta za sodelovanje z evropski-

mi dr`avami, ki {e niso ~lanice Evropske unije, odprta programa MEDIA plus: izobra`e-

vanje in razvoj. Splo{ni cilj MEDIA programa, ki deluje po principu direktne podpore, je

pove~anje tekmovalnosti, predvsem na ravni malih in srednje velikih podjetij. Ne~lani-

ce EU, ki `elijo sodelovati v programu, morajo imeti zakonodajo, ki je usklajena s prav-

nim redom Evropske unije, {e posebno z dolo~bami direktive Evropskega sveta o tele-

viziji brez meja (89/552/EEC)(glej prilogo 3). Te dr`ave morajo tudi finan~no prispevati

v prora~un MEDIA plus, povra~ila pa naj bi bila primerna prispevkom. Evropska meha-

nizma, s katerima si lahko pomaga slovenska filmska industrija sta {e Audiovizualna Eu-

reka, ki pridru`enim ~lanicam EU nudi pomo~ v pripravah na sodelovanje v programu
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MEDIA plus, in Evropski avdiovizualni observatorij, ki slu`i kot baza podatkov in analiz

o evropskih filmskih in televizijskih industrijah.

VI. ZAKLJU^EK

Najprej je treba omeniti, da sistemi javne pomo~i, ki smo jih obdelali v nalogi, ne iz~rpa-

jo vseh mo`nosti, ki jih imajo dr`ave na voljo za za{~ito lastne kinematografije. Thomas

Guback, ki je opravil najobse`nej{e raziskave o gibanju avdiovizualnih dobrin v svetov-

nemmerilu, omenja sistem kvot, ki omejuje absolutno prevlado tujih vsebin7 in ogro`a-

jo celotno nacionalno kulturno industrijo (Guback&Varis, 1982, str 49). Prevelika neso-

razmerja so navsezadnje v nasprotju s 27. ~lenom Splo{ne deklaracije o ~lovekovih pra-

vicah, po kateremmora biti vsakomur zagotovljen prost dostop do informacij in pravica

do za{~ite kulturnega in umetni{kega izra`anja (SNC, Maintaining cinematographic di-

versity, 2001).

V poglavju o vplivu globalnih dejavnikov smo omenili {e eno vrsto za{~ite, ki se je iz-

kazala kot u~inkovit ukrep za spodbujanje lastne kinematografije, a je v nalogi nismo

posebej obdelali, ker gre za posredno obliko financiranja. To so dav~ne olaj{ave. Ker so

se v nekaterih primerih izkazale za izredno u~inkovito obliko pomo~i8, jo je vendarle

treba vsaj na kratko omeniti. Le {tiri od osemnajstih dr`av, ki jih je zajela raziskava o fi-

nanciranju filma v Evropi, ne pozna nobene oblike posrednega financiranja. Osnovne

oblike dav~nih spodbud, ki so naravnane na podjetni{ke interese, so: zni`anje dav~ne

stopnje, zni`anje ali oprostitev davka na dividende (zasebnih avdiovizualnih producen-

tov), pove~anje `e obstoje~ih odbitkov na filmsko produkcijo in oprostitev davka na in-

vesticije v avdiovizualno produkcijo.

Poleg fiskalnih spodbud bi bilo potrebno natan~neje obdelati tudi druge finan~ne

in{trumente, ki so povezani z ustreznimi zakonskimi re{itvami. To so: spodbujanje hori-

zontalnih in vertikalnih integracij med podjetji, ki se ukvarjajo s produkcijo, zagotavlja-

nje finan~nih garancij (zavarovanja, delitev tveganj med dr`avo in zasebniki), spodbu-

janje (mednarodne) koprodukcije, ustanavljanje mednarodnih garancijskih skladov in

podobno.
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7 Tak sistem se je na podro~ju radijskih in televizijskih programov v Sloveniji uveljavil z Zakonomomedijih.

8 Vzor~ni primer je Irska, kjer so pred letom 1993 sproducirali 2 do 3 filme na leto, po uvedbi dav~nih olaj{av

pa se je ta {tevilka povzpela na 17!
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^isto nazadnje lahko skupaj z avtorji UNESCOve raziskave {e enkrat ugotovimo, da je

za vodenje u~inkovite filmske politike potrebna odlo~na politi~na volja. Da bi se zoper-

stavili nesorazmerju med doma~o in tujo filmsko produkcijo, ki »na`ira dru`beno tkivo,

suverenost in kulturno identiteto de`ele« (SNC, Maintaining cinematographic diversity,

2001), je potrebno zagotoviti zakonsko za{~ito in jo u~inkovito zdru`iti s finan~no pod-

poro. Z besedami iz zaklju~ka omenjene raziskave lahko zaklju~imo tudi na{ primerjal-

ni pregled: »Vlade nosijo odgovornost za za{~ito in spodbujanje zdravega avdiovizual-

nega sektorja in, kjer je to mogo~e, svoje lastne filmske industrije, s pomo~jo zakonoda-

je in javnega financiranja« (SNC, Maintaining cinematographic diversity, 2001). Iz pri-

lo`enega pregleda o socialnih in kulturnih kazalcih ter o filmski produkciji in uvozu v

dr`avah, ki jih je zajela UNESCOva raziskava (glej prilogi 1 in 2) je razvidno, da Sloveni-

ja vsekakor sodi med tiste dr`ave, ki so same odgovorne za svojo filmsko industrijo.
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PRIMERJALNA ANALIZA UREDITVE ODPIRALNEGA

^ASA TRGOVIN*

I. UVOD

Sprejetje Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obratovalnem ~asu pro-

dajaln, ki je bil 16.3.2001 objavljen v Uradnem listu RS, je, zaradi delne deregulacije od-

piralnih ~asov trgovin ob nedeljah in dela prostih dnevih, vzbudilo {tevilne polemike in

javno debato. V nalogi, ki podaja primerjavo glede urejenosti tega podro~ja v nekaterih

evropskih dr`avah, smo poskusili zajeti ~im ve~je {tevilo podatkov z dveh podro~ij, ki

sta neposredno povezani z obravnavano tematiko. V poglavjih II in III so zbrani razli~ni

podatki in informacije o obratovalnih ~asih trgovin, ki smo jih povzeli po ~lanku dr.

Mencingerja z naslovom Kaj povedo odpiralni ~asi trgovin v dr`avah EU? (Gospodar-

ska gibanja, januar 2001, str. 25-41), v katerem je povzeta {tudija ki so jo opravili na eko-

nomskem in{titutu pravne fakultete v Ljubljani. V poglavjih IV do IX pa podatki z delov-

nopravnega podro~ja, ki jih ob polemikah nismo zasledili, a utegnejo biti za naro~nika

in {ir{o javnost zanimivi, ker pogled trgovcev dopolnjuje z vidikom za{~ite zaposlenih.

Poglavitni vir teh podatkov je publikacija komisije evropskih skupnosti z naslovom The

regulation of working conditions in the Member States of the European Community.

Ker gre za publikacijo iz leta 1992, smo vrsto podatkov dopolnili z informacijami iz do-

stopne literature, ki je navedena ob koncu naloge.

II. ODPIRALNI ^ASI – TRENDI, ARGUMENTI IN ZAKONODAJA1

Odpiralni ~asi se podalj{ujejo kot odgovor na razvoj potro{ni{ke dru`be, ter potreb po

ve~ernih in prazni~nih nakupih mnogih dru`in z ve~ zaposlenimi. Vse bolj se uveljavlja

tudi t.i. »rekreacijsko nakupovanje« dru`in ob sobotah in nedeljah, pre`ivljanje dalj{ega

prostega ~asa se premika tudi v velike nakupovalne centre. Pogled na ureditve v dr`a-
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* Dr. Sa{o Gazdi}, Jurij [inkovec, pripravljena: 7.5.2001; objavljena: 8.5.2001

1 Povzeto po J.Mencinger, Kaj povedo odpiralni ~asi trgovin v dr`avah EU?,Gospodarska gibanja {t.323 januar

2001, str 25- 30
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vah ~lanicah, ka`e na velike razlike, saj EU ne predpisuje odpiralnih ~asov trgovin.

Obenem pa se dr`ave EU vse bolj izogibajo predpisovanju odpiralnega ~asa in odlo~a-

nje prepu{~ajo lokalnim oblastem.

Dele` trgovine v bruto doma~em produktu razvitih tr`nih gospodarstev je pribli`no 15

odstoten, v dr`avah tranzicije pa nekaj manj{i. Zaposlitveni in delovni pogoji so na

splo{no slab{i kot pri drugih dejavnostih. To je deloma posledica velikega {tevila majhnih

trgovcev, ki se borijo za pre`ivetje. Tako ostaja veliko opravljenega dela v trgovini ne-

pla~anega, ve~ kot ~etrtina delavcev pa je zaposlena v okviru nepolnega delovnega ~asa.

Njihov dele` se po posameznih dr`avah razlikuje od 8,5% na Finskem do kar 35% na Ni-

zozemskem. V Evropi je 4,7milijonov trgovskih podjetij oz. pribli`no 30% vseh podjetij. V

njih je zaposlenih 22,5 milijona delavcev ali 16% vseh zaposlenih. Med zaposlenimi v tr-

govinski dejavnosti v EU je kar 60% `ensk. Kljub koncentraciji trgovine, je za trgovinsko

panogo Evrope zna~ilna njena razpr{enost - 95% trgovinskih podjetij je majhnih.

Prakti~no vse dr`ave zahodne Evrope urejajo odpiralni ~as trgovin s posebnimi zako-

ni ali podzakonskimi akti. Sprememba zakonodaje na tem podro~ju je potekala pred-

vsem v zadnjem desetletju. Glavni zna~ilnosti sprememb odpiralnega ~asa evropskih tr-

govin na drobno sta podalj{evanje ob delavnikih in zelo po~asna odprava omejitev pri

prepovedi nedeljskega trgovanja. Zakoni o odpiralnih ~asih trgovin se poleg splo{ne

naravnanosti za ali proti deregulaciji odpiralnega ~asa razlikujejo predvsem v dolo~itvi

kriterijev pri uporabi omejevanja.

Gre lahko za {tevilo ur v tednu, {tevilo praznikov ali nedelj, ko so trgovine odprte, ve-

likost prodajne povr{ine, obmo~ja v dr`avi, na katerem trgovci lahko uveljavljajo pravi-

co do neomejenega obratovalnega ~asa itd. Glede na odpiralni ~as zakonodaje trgovine

delijo na: trgovine z normalnim poslovalnim ~asom (med 7. in 18. uro), trgovine s po-

dalj{anim poslovalnim ~asommed tednom (med 7. in 22. uro), trgovine odprte pozno v

no~ cel teden (do 24. ure), trgovine odprte no~ in dan (24-urni servisi), trgovine s po-

dalj{anim delavnikom ob sobotah (nakupovalni centri do 17h ali 20h), trgovine za ne-

deljsko nakupovanje ( pekarne, trgovine z `ivili, nekateri trgovski centri).

Oblikovanje zakonov pomeni hkrati tehtanje med gospodarskimi koristmi in social-

no-ekonomskimi posledicami. Pri tem se zakonodajalci sre~ajo z interesi prebivalcev in

lokalnih oblasti, lastnikov majhnih ali srednje velikih trgovin, predstavniki velikih verig

ali nakupovalnih centrov, sindikatov zaposlenih v trgovini, mednarodnimi priporo~ili

itd. Po mnenju dr. Mencingerja razlogi za deregulacijo postajajo manj {tevilni, razlogi

proti pa {tevilnej{i. Argumenti za, ki jih uporabljajo predvsemmultinacionalne trgovske

verige so: vzpodbujanje konkurence in pozitiven vpliv na druge veje gospodarstva, po-

ve~anje zaposlenosti v trgovini ter v spremljevalnih dejavnostih, fleksibilnost dela, po-

nudba delovnih mest, transparentnost na trgu dela. Nasprotniki deregulacije pa menijo,
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da ta posega v temeljne pravice zaposlenih, poslab{ujejo se delovni pogoji in kvaliteta

`ivljenja prodajalcev ter zaposlenih v spremljevalnih dejavnostih. Podalj{ani delovni

~as med tednomposega v dru`insko `ivljenje delavcev ter vodi v podra`itve. Nasprotni-

ki navajajo raziskave, ki ka`ejo na majhno podporo ljudi nakupovanju ob nedeljah ter

zmanj{anje zaposlovanja zaradi koncentracije prodaje v hiper in supermarketih. Pos-

pe{evala naj bi se tudi prodaja alkoholnih pija~ in s tem {tevilo kaznivih dejanj.

III. ODPIRALNI ^ASI TRGOVIN PO POSAMEZNIH DR@AVAH 2

Zgodovinske okoli{~ine in dru`bene spremembe so v evropskem prostoru oblikovale

tri razli~ne skupine dr`av. V prvo skupino z visoko stopnjo regulacije obratovalnega ~a-

sa sodijo tradiciji naklonjene dr`ave germanskega sveta s homogenim prebivalstvom in

ustaljenimi `ivljenjskimi navadami. V drugi skupini so dr`ave romanskega sveta, sicer z

tradicionalno usmeritvijo, ki pa zaradi turisti~nih obmo~ij, nehomogenosti prebivalstva,

prodiranja tujih kultur ter staranja mest dopu{~ajo liberalnej{o zakonodajo. Tretja sku-

pina dr`av pa je tradicijo lo~ila od trga in se prepustila toku tr`ne ekonomije, globaliza-

cije in postindustrijske dru`be.

Razvoj dolo~b o odpiralnih ~asih in nedeljskem trgovanju na Finskem ka`e, da je ena od

zgodovinskih posebnosti (de)regulacije prehod iz popolnomanereguliranega trga v 18.sto-

letju, v mo~no reguliran trg 20.stoletja. Regulacija je dosegla vrhunec po drugi svetovni voj-

ni, v {estdesetih letih se je za~ela postopna, v devetdesetih letih pa hitra deregulacija.

Deregulacija na Nizozemskem je bila del prizadevanj za ve~jo fleksibilnost. Omogo~i-

la sta jo novi zakon o delovnem ~asu in zakon o odpiralnem ~asu trgovin v letu 1996.

Zavezanost k deregulaciji je bila povezana s politi~nimi spremembami leta 1994.

Pred tem je bil tedenski obratovalni ~as omejen na 52 ur, odpiranje trgovin ob nedeljah ali

po 6.uri pa je bilo prepovedano. [ele leta 1992 so trgovine dobile pravico podalj{ati te-

denski obratovalni ~as za tri ure. Po padcu kr{~ansko-demokratske stranke je novi mini-

ster za gospodarstvo najavil popolno odpravo vseh omejitev. Predlog so podprli mladi, {e

posebej dru`ine z ve~ zaposlenimi in velike trgovske verige, nasprotovali pa so mu sta-

rej{i, sindikati, lastniki manj{ih trgovin ter zaposleni. S kompromisom je bilo trgovinam

dovoljeno podalj{ati obratovalni ~as do 22. ure in jih odpirati 12 nedelj v letu, vendar naj

bi o uporabi pravil odlo~ala mesta. Omejitve niso veljale za trgovine v turisti~nih krajih.
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Irska je z zakonom o trgovinah iz leta 1938 odpravila vse omejitve pri trgovanju ob ne-

deljah in praznikih. Obratovalni ~as se je postopoma podalj{eval, na kar so se kupci na-

vadili. Leta 1997 pa se je pojavila zahteva po regulaciji, predvsem po za{~iti zaposlenih,

ki naj bi sami odlo~ili ali `elijo delati ob nedeljah. Parlamentarna razprava o zakonu o

za{~iti delavcev iz leta 1997 nam ka`e prakti~no vse omenjene argumente za in proti.

Nem~ija sodi k dr`avam z najbolj restriktivno ureditvijo odpiralnih ~asov v Evropi.

Kljub postopni liberalizaciji je bilo dose`eno le podalj{evanje obratovanja trgovin med

delavniki in ob sobotah, ob nedeljah pa morajo z nekaj izjemami (kioski na `elezni{kih

postajah in stojnice s sladkarijami v javnih gara`ah ) ostati zaprte. Po letu 1996 lahko po-

tro{niki med delavniki kupujejo do 20. ure in v sobotah do 16. ure popoldan. Ko je 16

regionalnih vlad podprlo predlog o sprostitvi omejitve (do 22. ure ob delavnikih, do 20.

ure ob sobotah in 4 nedelje v letu), je ta naletel na takoj{nje kritike sindikatov. Zvezna

vlada se zaenkrat namerava lotiti liberalizacije pri podalj{evanju obratovalnega ~asa

med delavniki in ob sobotah.

Danska ima med vsemi evropskimi dr`avami najkraj{i z zakonom dolo~en delovni

~as, ki je od leta 1990 omejen na 37 ur. Zakon iz leta 1995 dolo~a, da morajo biti trgovine

zaprte od 17 ure v soboto do 6 ure zjutraj v ponedeljek, ter na dr`avne praznike. V tem

~asu pa je mogo~e prodajati ro`e in bencin. Dnevni odpiralni ~asi od leta 1995 naprej

niso omejeni, vendar zakon prepoveduje prodajo alkoholnih pija~ v ve~ernih in no~nih

urah ter ob nedeljah in praznikih.

Norve{ka ima podobno kot Danska velik del zaposlenih z nepolnim delovnim ~asom.

Zakon o delovnem okolju je bil spremenjen leta 1995. Zakon o odpiralnem ~asu trgovin iz

leta 1985 dolo~a (pred tem je bil odpiralni ~as strogo omejen), da smejo lokalne oblasti

omejiti poslovanje, ne morejo pa omejevati odpiralnega ~asa med 6. in 20. uro med ted-

nom, ter med 8. in 18. uro ob sobotah in dnevih pred praznikih, lahko pa omejujejo obrato-

valne ~ase izven teh ur oziroma ob nedeljah. Ob nedeljah so z dovoljenjem ob~in trgovine

lahko odprte med 14. in 19. uro. Ve~ina ob~in dovoljuje nedeljsko odpiranje. Zakon pozna

tudi izjeme, saj ne velja za kioske, trgovine v turisti~nih krajih, bencinske ~rpalke ipd.

V Veliki Britaniji zakonodaja, ki ureja delovni ~as trgovin, posredno ureja dol`ino de-

lovnega ~asa prodajalcev. Zakon dolo~a, da se morajo trgovine med tednom zapirati ob

20. uri, enkrat tedensko pa ob 21. uri. Prav tako se morajo enkrat tedensko zapreti ob

13. uri. Nedeljskih omejitev za male trgovce ni, velike trgovine pa so lahko odprte {est

ur. Sunday Trading Act iz leta 1994 je omejitve odpravil, vendar od uslu`bencev ni mo~

zahtevati nedeljskega dela, ~e so bili zaposleni `e pred uvedbo zakona. ^e so se zapo-

slili pozneje, dol`nost nedeljskega dela dolo~a pogodba. V praksi je velika ve~ina trgo-

vin odprta vsaj nekaj ur tudi ob nedeljah (podrobneje o tem glej: Employment Legisla-

tion, Sunday Trading Act, 1994)
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Za [vedsko je zna~ilno dolo~anje delovnega ~asa z dogovori. Leta 1973 je dolo~ila 40

urni delavnik, v naslednjem letu pa je odpravila vse omejitve odpiralnih ~asov trgovin.

Trgovinemorajo biti zaprte le tri dni v letu in sicer na Bo`i~, Novo leto in 1. maj. V praksi

so trgovine odprte med 9. in 20. uro med tednom, ter 11. in 16. uro ob sobotah, super-

marketi pa do 23. ure. Bencinske ~rpalke, ki so odprte 24 ur dnevno, prodajajo tudi dru-

go blago. Kolektivni dogovori urejajo pla~ilo in pogoje dela.

V Franciji so s Code de Travail uvedli 39 urni delovni teden, izjeme pa zahtevajo admi-

nistrativne odlo~itve. Trgovine smejo biti odprte {est dni tedensko po 13 ur dnevno.

Na~eloma so trgovine ob nedeljah zaprte, z izjemomajhnih prehrambenih trgovin, ki so

odprte do 13 ure. Po razpravah leta 1992 vlada ni odpravila splo{ne prepovedi trgova-

nja ob nedeljah, uvedla pa je vrsto dolo~b, ki dopu{~ajo izjeme. Tudi po ponovnih raz-

pravah v letu 1995 je ostala v veljavi ureditev, po kateri smejo trgovine biti odprte pet

nedelj v letu, ~e pridobijo dovoljenje oblasti.

Mad`arska je z zakonom o notranji trgovini dolo~ila splo{en okvir, po katerem odpiralni

~asi zadovoljujejo preskrbo ob upo{tevanju navad in `ivljenjskih ter delovnih pogojev za-

poslenih. Dolo~anje odpiralnega ~asa je prepu{~eno lokalnim oblastem. V praksi je vse ve~

trgovin odprtih 24 ur dnevno, velika ve~ina jih je odprta med 10. in 18. uro oziroma 10. in

13. uro ob sobotah, trgovine s prehrano pa med 7. in 18. uro med tednom in ob sobotah.

Tabela 1: Odpiralni ~asi trgovin v nekaterih evropskih dr`avah

Dr`ava Pon. – pet. Sobota Nedelja Izjeme ali komentar

Italija do 21 do 21
na splo{no
ni dovoljeno

dovoljeno le za nekatere
trgovine

Avstrija
od 6:30/7:30
do 18/18:30

od 6:30/7:30
do 18/18:30

zaprto
En dan v delovnem tednu
so trgovine lahko odprte
do 20. ure

Nem~ija
od 6 – 20
(20:30 ob ~et.)

do 20 zaprto
pekarne so lahko odprte
tudi ob nedeljah

Norve{ka od 6 do 20 od 6 do 18 zaprto
lokalne oblasti lahko do-
volijo izjeme

[vedska ni omejitev ni omejitev ni omejitev

Danska od 6 do 20 od 6 do 14 zaprto
trgovine so ob delavnikih
lahko odprte do 10 ur v
tednu izven tega ~asa

[vica
`enevski
kanton od 8
do 19

`enevski
kanton od 8
do 17/18

zaprto
odvisno od kantona, ob
sobotah so trgovine s hra-
no lahko odprte do 18

Francija ni omejitev ni omejitev
nekaj
omejitev

ni zakona o odpiralnih
~asih

[panija ni omejitev ni omejitev
nekaj
omejitev

8 nedelj letno brez
omejitev

Vir; Sami Kajalo: www.hkkk.fi/talsos/internat.htm
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Tabela 2: Dovoljeno in dejansko {tevilo odprtih ur v trgovinah na drobno na

teden v nekaterih evropskih dr`avah v letu 1994

Dr`ava
Maksimalno {tevilo ur
tedensko (med 8 in 24)

[tevilo ur tedensko
(tehtano povpre~je)

Italija 66 47
Nem~ija 66,5 50
Norve{ka 80 ni znano
[vedska 112 ni znano
Danska 63,5 53
Francija 112 49
[panija 112 46
Anglija 102 54
Belgija 73 56
Gr~ija 112 59
Nizozemska 55 51

Vir; Dirk Pilat: Regulation and Performance in the distribution sector, OCDE 1997

IV. OMEJITVE GLEDE DOL@INE DELOVNEGA ^ASA

V zakonodaji ve~ine dr`av EU (npr. Gr~ija, Irska, Italija, Nizozemska in Portugalska) je

normalna omejitev delovnega ~asa 48 ur tedensko. (The regulation of working condi-

tions in the Member States of the European Community, str. 39)

V Zvezni Republiki Nem~iji je z zakonom o delovnem ~asu dolo~eno, da je normalen

dnevni delovni ~as osem ur. Ker tedenski delovni ~as (ki v zakonu ni dolo~en) temelji

na {est dnevnem delovnem tednu, to obi~ajno pomeni 48 urni delovni teden.

V Belgiji, Luksemburgu in [paniji je v zakonodaji predviden maksimalen 40 urni de-

lovni ~as v tednu.

Na Danskem je delovni ~as po tradiciji stvar kolektivnih pogajanj. Normalen tedenski

delovni ~as je 37 ur.

V Veliki Britaniji je v delovnopravni zakonodaji eksplicitno zapisano, da ni splo{ne

zakonodaje, ki bi predpisovala dol`ino delovnega ~asa. Tako dol`ina kot razporeditev

delovnega ~as sta stvar pogajanj, pri katerih se upo{teva mnenje sindikatov.
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V. FLEKSIBILNOST DELOVNEGA ^ASA

V zadnjem ~asu vse ve~ dr`av ~lanic EU dopu{~a mo`nost dalj{ega delovnega ~asa oz.

deregulacije.

V Belgiji so z zakonom o socialnih dodatkih (1985) uvedli razli~ne oblike fleksibilno-

sti. Ne glede na dnevno omejitev (najve~) 9. ur in tedensko omejitev (najve~) 45. ur, je

tedensko povpre~je lahko dolo~eno s kolektivno pogodbo, vendar z najve~jim odsto-

panjem dveh ur na dan in petih ur na teden. Leta 1987 je bil sprejet tudi zakon z novimi

predpisi glede delovnega ~asa, ki v ve~ini privatnega sektorja omogo~a podalj{anje

dnevnega delovnega ~asa do 12. ur, ~e je s kolektivno pogodbo v obdobju od treh me-

secev do enega leta spo{tovan normalen povpre~en delovni ~as, ki velja za dolo~eno

dejavnost. Za trgovsko dejavnost se uporablja posebna shema, tedenska dol`ina delov-

nega ~asa pa je razvidna iz tabele 2.

V Franciji se povpre~ni delovni teden z 39. ur lahko raz{iri na 44 ur, ~e je tako predvi-

deno s kolektivno pogodbo. ^e pa se v splo{nem spo{tuje predpisani ~as delovnega

tedna in ~e je sprejet {ir{i sporazum za dolo~eno panogo, potem lahko zna{a tudi do 48

ur.

V Italiji so s kolektivnimi pogodbami dopustili ve~ fleksibilnosti glede dol`ine delov-

nega ~asa, ~e je to kombinirano s skraj{anjem delovnega ~asa v obdobju enega leta.

Na Nizozemskem in v [paniji je mo`no dolo~iti dalj{i dnevni delavni ~as, ~e je to ure-

jeno tako, da je v dalj{em obdobju ohranjen povpre~ni delovni ~as. Na Nizozemskem so

v takem primeru prosti dnevi dolo~eni za celo leto vnaprej.

V Zvezni Republiki Nem~iji je podalj{anje dnevnega delovnega ~asa na 10 ur dovolje-

no, ~e je v obdobju treh mesecev ohranjeno povpre~je 8. ur. S kolektivnimi pogodbami,

v nekaterih primerih pa tudi z notranjimi dogovori v posameznih obratih, je ta doba lah-

ko podalj{ana do enega leta. Kolektivne pogodbe pogosto predvidevajo fleksibilnej{o

ureditev delovnega ~asa.

VI. NO^NO DELO

Na splo{no lahko govorimo o dveh pravnih modelih urejanja no~nega dela. Prvi model,

ki je v uporabi v Belgiji in na Nizozemskem, ve~inoma prepoveduje no~no delo z izje-

mo dolo~enih dejavnosti, ki so izvzete. Drugi model, ki ga uporabljajo vse ostale dr`ave

~lanice dovoljuje no~no delo, ~e to ni izrecno prepovedano. Praksa pa ka`e, da je razli-

ka med obema modeloma majhna.
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Belgija pozna vrsto izjem kjer je dovoljeno no~no delo za mo{ke. @enske na splo{no

ne opravljajo no~nega dela z izjemo nekaterih podro~ij ali opravil, ki so predpisana.

Na Nizozemskem prav tako obstaja veliko {tevilo izjem za mo{ke no~ne delavce. Tre-

nutno so predpisi, ki urejajo no~no delo za mo{ke in `enske enaki, z izjemo posebne

za{~ite za nose~e `enske (zakon 12.4.1989).

Na Danskem ni posebnih predpisov, ki bi prepovedovali no~no delo. Edina izjema

kjer no~no delo ni dovoljeno, se nahaja v dolo~bi zakona o delovnem okolju, po kateri

morajo osebe mlaj{e od 18 let imeti po~itek med 20 in 6 uro.

Nem{ki zakon o delovnem ~asu ne postavlja omejitev v zvezi z no~nim delom za

mo{ke. @enske iz vrst »modrih ovratnikov« ne opravljajo no~nega dela, prepoved pa se

ne nana{a na vse poklice. Manj{e izjeme so tudi v podjetjih, kjer delo poteka v izmenah.

V Franciji je no~no delo za `enske v industriji obi~ajno prepovedano. Zakon o uredi-

tvi delovnega ~asa iz leta 1987 pa dolo~a, da se ta prepoved lahko opusti z bolj liberalno

kolektivno pogodbo, a samo na tistih podro~jih, kjer to opravi~ujejo ekonomske in so-

cialne razmere in v podjetjih, kjer delo poteka v zaporednih izmenah.

V Gr~iji je z nekaterimi izjemami prepovedano no~no delo `ensk zaposlenih v

industriji.

Na Irskem je no~no delo dovoljeno za vse odrasle delavce. Omejitve za `enske so bile

ukinjene.

V Italiji je no~no delo omejeno za ve~ino `ensk. Zakon iz leta 1977 je zmanj{al restrik-

cije pri no~nem delu za `enske in jih nasploh ukinil za `enske poslovodje in zaposlene

v oddelkih prve pomo~i v podjetjih. Nadalje zakon dovoljuje umik ali nadaljnje

zmanj{anje prepovedi s kolektivno pogodbo. To omejevanje pa se ne nana{a na no-

se~nice ter obdobje sedmih mesecev po rojstvu otroka.

V Luksemburgu ni splo{ne zakonodaje v zvezi z no~nim delom. Nose~nice in doje~e

matere ne smejo biti zaposlene med 22 in 6 uro.

Na Portugalskem zakon prepoveduje no~no delo za mladoletne osebe pod 16. letom.

Osebam med 16. in 18. letom in `enskam (z izjemo nose~nic in trimese~nega obdobja

po porodu) se lahko odobri no~no delo samo v izjemnih primerih. Vseeno pa te omeji-

tve ne veljajo za `enske na strokovnih in vodstvenih polo`ajih ter v socialnih slu`bah.

V [paniji ni omejitev glede no~nega dela odraslih. Zakon prepoveduje no~no delo za

mlade pod 18 letom in nadurno no~no delo. Izjema so posebne dejavnosti in primeri.

Velika Britanija nima splo{ne zakonodaje v zvezi z no~nim delom. Omejitve, ki so se

nana{ale na `enske ter mo{ke zaposlene v pekarnah, so bile ukinjene leta 1986. Zakon

o zaposlovanju iz leta 1989 je odpravil omejitve v zvezi z delovnim ~asom in pogoji pri

mladih ljudeh.
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Tabela 3: ^as, ko no~no delo ni dovoljeno

Dr`ava OD DO
Belgija1 20:00h 6:00h

Francija2 22:00h 5:00 h

Zvezna Republika Nem~ija3 20:00h 6:00h

Gr~ija4 22:00h 7:00h

Irska5 22:00h 6:00h

Italija6 22:00h 8:00h

Luksemburg7 22:00h 6:00h

Nizozemska8 22:00h 6:00h

Portugalska9 22:00h 7:00h

[panija 22:00h 6:00h

1 Belgija: omejitev za mo{ke stare do 16 let in `enske, ki delajo v izmenah ali brez presledka je od 23:00 h

do 6:00 h

2 Francija: ^e je tako dolo~eno s kolektivno pogodbo, se delovni ~as lahko podalj{a za 2 uri. Za osebe

mlaj{e od 18 let velja prepoved dela med 22:00 h in 6:00 h, vendar te omejitve ne veljajo za trgovsko

dejavnost!

3 ZRN: Prepoved dela od 22:00 h do 6:00 h velja za `enske. Delna izjema je rotirajo~e delo, ko `enske lahko

delajo do 24 h in od 5:00 h dalje, kar pomeni, da ne smejo biti vklju~eno v no~ne izmene.

4 Gr~ija: Za `enske je no~ opredeljena kot ~as med 22:00 h in 7:00 h, za mo{ke stare od 16 do 18 let pa kot 7

ur med 22:00 h do 7:00 h. Mladostniki stari manj kot 16 let smejo pono~i delati le zaradi vajeni{kih ali drugih

pomembnih razlogov in ~e je to v javnem interesu.

5 Irska: Z zakonom o no~nem delu (pekarnah) iz leta 1936 je bila povsem prepovedana no~na peka (to je

7 ur, ki morajo vklju~evati ~as med 23:00 h in 5:00 h ali 22:00 h in 4:00h).Za otroke velja prepoved dela od

20:00 h do 8:00 h, za mladostnike pa od 22:00 h do 6:00 h.

6 Italija: Za otroke stare pod 14 let je no~ opredeljena kot ~as med 22:00 h in 8:00 h. Za mladostnike, ki so

mlaj{i od 16 let, velja prepoved dela v najmanj 12 zaporednih urah, ki vklju~ujejo ure med 22:00 h in 6:00 h,

za starej{e od 16 let pa prepoved dela v najmanj 12 zaporednih urah, ki vklju~ujejo uremed 22:00h in 5:00h.

7 Luksemburg: Mladostniki ne smejo delati med 20:00 h in 5:00 h.

8 Nizozemska: Mladostniki ne smejo delati med 19:00 h in 7:00 h, ~eprav obstajajo nekatere izjeme.

9 Portugalska: S kolektivnimi pogodbami se za no~no delo lahko opredeli tudi delo, ki se za~ne ob 23:00

in traja brez presledka 11 ur, od katerih jih je najmanj 7 med 22:00 h in 7:00 h.

Vir: Night working hours, v The regulation of working conditions in the Member States of the European

Community, Social Europe, {t. 4, 1992

438

438



VII. NADURNO DELO

Kljub temu, da ni enotnih stali{~ v zvezi z nadurnim delom, so skrajne meje zanj v ve~ini

dr`av ~lanic dolo~ene z zakonom. Izjemi sta Danska in Velika Britanija, kjer nadurno

delo dolo~a kolektivna pogodba. V {tevilnih dr`avah nadurno delo poteka s pooblasti-

lom oz. odobritvijo. Tako je v Franciji, Gr~iji in Italiji (kjer je to v veliki meri urejeno s ko-

lektivnimi pogodbami) ter v Luksemburgu in na Nizozemskem. V ve~ini dr`av obstajajo

pravni ali kolektivni dodatki oz. povi{anja pla~ za nadurno delo. Pla~ilo za nadurno

delo se po evropskih dr`avah precej razlikuje. V ve~ini primerov gre za 25% pove~anje

(v [paniji 75%) na osnovno stopnjo za prvo uro nadurnega dela in progresivno raste pri

nadaljnjih nadurah ter nadurnem no~nem delu, praznikih, sobotah in nedeljah. Med

dr`avami ~lanicami tudi ni enotnih pravil glede dol`nosti obve{~anja in posvetovanja s

predstavniki delavcev, ter mere po kateri je nadurno delo obvezno ali prostovoljno

(The regulaton of working conditions in the Member States of the European Commmu-

nity, 1992 str. 40, 43, 44)

V Belgiji je nadurno delo na splo{no vsako delo, ki presega mejo 8 ur dnevno ali 40 ur

tedensko, ali mejo, ki jo postavlja pravno zavezujo~a kolektivna pogodba.Vendar pri

odklonih omejitev, samo prese`ek ur predstavlja nadurno delo. Nekatere pogodbe, ki

so `elele omejiti nadurno delo so npr.kolektivna pogodba za jeklarsko industrijo iz

leta1979 ali zavarovalni{tvo iz leta 1984.

Na Danskem mnoge kolektivne pogodbe vsebujejo uredbe v zvezi z nadurnim de-

lom. Nekatere za nadurno delo opredeljujejo samo ~as, ki presega tedenske delovne

ure, druge dolo~ajo, da se kot nadurno delo upo{teva (in pla~a) ~as, ki presega dnevne

delovne ure.

Pri nepolno zaposlenih delavcih se govori o nadurnem delu takrat, ko delajo preko

obi~ajnih delovnih ur redno zaposlenih. Pri izmenskem delu je nadurno delo samo tisti

~as, ki presega njegovo obi~ajno trajanje. Mnoge pogodbe dolo~ajo upravi~enost zapo-

slenih do doklad za nadurno delo.^e kolektivna pogodba vsebuje odredbo o nadur-

nem delu, je delavec na `eljo delodajalca dol`an opraviti nadure. Nekatere kolektivne

pogodbe dolo~ajo, da se je treba nadurnemu delu izogniti, ~e je to mo`no. V tem prime-

ru lahko delodajalec zahteva nadure samo v primeru, ko je to potrebno za normalno de-

lovanje podjetja. ^e obstajajo omejitve v zvezi z nadurami, jih delodajalec lahko preko-

ra~i samo v sporazumu z organizacijami ali predstavnikom delavcev. ^e pa v pogodbi

ni posebnih dolo~b v zvezi z nadurnim delom, ga ima delodajalec pravico zahtevati, de-

lavci pa dol`nost izpolniti.

V Franciji je nadurno delo definirano kot vse tiste ure dela, ki presegajo tedenski de-

lavnik (39 ur). Nadurno delo se izra~unava za delovni ciklus ve~ tednov in je dovoljeno

439

439



z dekretom ali kolektivno pogodbo za {ir{o industrijsko raven ali industrijo, kjer delo

poteka v izmenah. Code de Travail postavlja dvojno zgornjo mejo za maksimalno traja-

nje nadurnega dela. Kot prvo, omejuje maksimalni delovni ~as vklju~no z nadurnim, na

povpre~je 46 ur na teden (izra~un za obdobje 12 zaporednih tednov). Drugi~ pa omeju-

je maksimum delovnih ur za posami~en teden na 48 ur. Obi~ajno je maksimum teden-

skega nadurnega dela 9 ur. V posami~nih primerih so mo`ne izjeme. Code de Travail

tudi dolo~a, da o letnem {tevilu nadur odlo~a delodajalec. To {tevilo je fiksirano na 130

ur letno za posameznega delavca (z izjemami pri posameznih poklicih). Raz{irjena ko-

lektivna pogodba lahko dolo~i ve~je ali manj{e {tevilo (npr. 84 ur v kovinski industriji).

V Nem~iji pojmujejo kot nadurno delo delovni ~as, ki presega zakonit delovni ~as. Po

zakonu o delovnem ~asu je mo`no podalj{ati dnevne delovne ure za 2 uri, z maksimu-

mom 10 ur na 30 dni v letu. Stopnja nazna~ena v zakonu je 48 ur tedensko. Pojmovanje

nadurnega dela, kot ga pogosto uporabljajo kolektivne pogodbe, se nana{a na delovni

~as, ki presega redni dnevni ali tedenski delovni ~as dolo~en v teh pogodbah.

V Gr~iji je nadurno delo tisto, ki presega dnevne delovne ure dolo~ene z zakonom

(na zakonski osnovi 48 tedensko, 40 ur s pogodbo). V industriji je nadurno delo dovo-

ljeno in sicer: za delo v nujnih primerih, pri prepre~evanju nesre~, za zadovoljevanje

nujnih socialnih potreb, v primeru izrednega kopi~enja dela itd. Ne-specializirani de-

lavci ne smejo opravljati ve~ kot 120 ur nadurnega dela letno brez dovoljenja delavske-

ga in{pektorata.

Ta pa izda dovoljenje le v primeru, da na seznamu okro`nega urada za zaposlovanje

ni nezaposlenih delavcev. Leta 1987 je minister za delo odobril samo 35 ur za podjetja in

50 ur v posameznih izjemnih primerih.

Na Irskem je Conditions of Employment Act `e leta 1936 postavil mejo za normalne

delovne ure v tednu na 48 ur. Vse ure, ki to presegajo so nadurno delo. To pa pri odra-

slih ne sme presegati 2 ur dnevno ali 12 ur tedensko ali 240 ur letno ali 36 ur v obdobju

4. zaporednih tednov.

V Italiji zakon dolo~a, da je nadurno delo tisto, ki presega 8 ur dnevno ali 48 tedensko,

ob tem, da kolektivne pogodbe lahko postavijo druga~ne omejitve. Celotno nadurno

delo na~eloma ne sme presegati 2. ur dnevno ali 12. ur tedensko, ki se lahko izra~una za

dalj{e obdobje. Mnoge kolektivne pogodbe dovoljujejo bolj prilagodljivo uporabo na-

durnega dela. Tako se maksimum dnevnih, tedenskih in letnih nadur razlikuje na po-

dro~ju kovinskih delavcev, zavarovalni{tva in tekstilne industrije.

V Luksemburgu zakonodaja omejuje nadurno delo na 2 uri dnevno, tako da je maksi-

malni dnevni delovni ~as 10 ur.

Na Nizozemskem zakon iz leta 1919 opredeljuje delo, ki poteka preko zakonskih

omejitev (8 ur in pol dnevno ter 48 ur tedensko) za nadurno delo.
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Na Portugalskem zakon ozna~uje nadurno delo kot vse tiste ure, ki presegajo norma-

len delovni ~as - 48 ur na teden oz. 42 ur za pisarni{ke uslu`bence (beli ovratniki). Na-

durno delo je omejeno na 2 uri dnevno in 160 ur letno. [tevilo nadur pa se razlikuje gle-

de na podro~ja; tako npr. kolektivna pogodba za ban~ni{tvo dolo~a, da nadurno delo

ne sme presegati 2. ur dnevno ali 50. ur letno, na podro~ju zavarovalni{tva pa je s po-

godbo omejeno na 2 uri dnevno in 100 ur letno.

V [paniji zakon definira nadurno delo kot vsako uro opravljenega dela, ki presega

maksimalno trajanje obi~ajnega delovnega dne in 40 ur tedensko. Zgornja meja je 80 ur

letno. Kar nekaj med-sektorskih pogodb sogla{a s tem, da se nadurno delo zmanj{a na

minimum. Ta obveza je ponovljena v razli~nih nacionalnih pogodbah npr. za podro~je

ban~ni{tva, tekstilne industrije itd.

V Veliki Britaniji gledajo na nadurno delo skozi okvire posamezne pogodbe. Dose`e-

na za{~ita je v veliki meri rezultat kolektivnih pogajanj. Pogoji oz. dolo~be kolektivne

pogodbe v zvezi z delovnim ~asom itd., so skoraj vedno vklju~eni kot pogoji individual-

nih pogodb o zaposlovanju delavcev, ki jih posamezniki lahko uveljavijo. Ni pravnih

omejitev glede maksimalnega nadurnega dela, ki je bilo npr. leta 1988 vi{je kot kadar-

koli po letu 1950.

Tabela 4: Dolo~be glede delovnega ~asa in {tevila nadur

Dr`ava
Trajanje delovnega
tedna

Nadure

Belgija 40 ur 65 ur na 3 mesece

Danska ni v zakonu
v skladu s kolektivnimi
pogodbami

Zvezna Republika
Nem~ija

48 ur 2 uri na dan do najve~ 30. dni

Gr~ija 5-dnevni delovni teden
3 ure/dan, 18 ur/teden, 150
ur/leto v zasebnem sektorju

[panija 40 ur 80 ur letno

Francija 39 ur
9 ur/teden, 130 ur/leto (z neka-
terimi izjemami)

Irska 48 ur
2 uri/dan, 12 ur/teden, 240
ur/leto

Italija 48 ur ni zakonodaje
Luksemburg 40 ur 2 uri/dan
Nizozemska 48 ur med 0,5 in 3,5 ur/dan
Portugalska 48 ur 2 uri/dan, 160 ur/leto
Velika Britanija ni splo{ne zakonodaje ni v zakonu

Vir: Statutory regulation of working time in member states, v The regulation of working conditions in the

Member States of the European Community, Social Europe, {t. 4, 1992
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VIII. DODATKI ZA NADURNO DELO IN ODSOTNOSTI

V ve~ini dr`av EU se trudijo, da bi omejili nadurno delo. Ne le z dol`ino delovnega ~asa,

temve~ tudi z ureditvijo dodatkov za nadure in nadome{~anje.

V Belgiji so nadure, v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, pla~ane v vi{ini od

150% do 200% zneska, ki je predviden za delo ob nedeljah in praznikih.

Na Danskem so v mnogih kolektivnih pogodbah zagotovili pla~ilo nadur v vi{ini nor-

malne pla~e na uro, plus 50% do 100% dodatka.

Francoski zakon o delu je kot pravilo postavil dolo~ilo, da mora biti prvih osem ur

(40-47) nadurnega dela nagrajenega s 25% dodatkom, ure, ki presegajo to mejo pa s

50% dodatkom.

Vendar se v kolektivnih ali pogodbah podjetij lahko uredi tako, da se namesto pla~ila

nadurnega dela odobri odsotnost z dela v trajanju 125% ~asa za prvih osem ur in 150%

~asa za vse naslednje nadure.

Uporabo odsotnosti namesto pla~ila za nadure je omogo~il zakon iz leta 1986. V skla-

du z odstavkom L 212-5-1 se v vsakem podjetju z ve~ kot desetimi delavci nadure kom-

penzirajo z obveznim po~itkom, ki je enak 20% nadur, ki v okviru enega leta presegajo

42 ur.

V Zvezni Republiki Nem~iji se, v skladu z zakonom o delovnem ~asu, nadure, ki pre-

segajo maksimalni delovni ~as, nagradijo z dodatnim pla~ilom v vi{ini najmanj 25%. Ta

dodatek je stvar individualnega ali kolektivnega dogovora. Po omenjenem zakonu je

mo`no tudi nadome{~anje, vendar je to redkeje stvar kolektivnega dogovarjanja.

V Gr~iji so dodatki za nadurno delo predpisani z zakonom. Nadure so pla~ane naj-

manj po stopnji 125% do 130% (za prvih 60 ur), 150% (za ~as med 60. in 120. urami)

175% (za ~as nad 120. urami).

Ureditev pla~ila nadurnega dela je na Irskem urejeno z 43. odstavkom zakona o po-

gojih zaposlovanja iz leta 1936, kjer je dolo~eno, da se nadurno delo pla~uje najmanj po

za ~etrtino zvi{ani stopnji pla~ila za normalno delo. V praksi se s kolektivnim pogaja-

njem skoraj vedno zagotovi vi{je stopnje, (recimo za eno in pol krat zvi{ano stopnjo za

uslu`bence v pravosodju).

V Italiji je izpla~evanje nadur za delodajalca dra`je, ker mora dolo~en odstotek skup-

nega pla~ila za nadurno delo nameniti v posebni javni sklad za nezaposlene. Po zakonu

ta odstotek zna{a 10% bruto pla~e, kar se na splo{no v kolektivnih pogajanjih zvi{a na

25 – 30%.

S kolektivnimi pogodbami se pogosto dolo~ijo razli~ni zneski povra~il, ki so ponava-

di vi{ji za nadurno delo nad 48 ur tedensko in ni`ji za nadurno delo med 40 in 48 ur. Iz-

pla~ila se zelo razlikujejo glede na vrsto in kombinacije nadurnega dela.
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V Luksemburgu je z zakonom dolo~ena tarifa za nadurno delo v vi{ini 25 – 100% za

mlade delavce.

Na Nizozemskem pla~ilo nadurnega dela ni urejeno z zakonom, temve~ bodisi s ko-

lektivnimi pogodbami, ali z individualnimi pogodbami o zaposlitvi. Na splo{no se na-

grajevanje nadurnega dela giblje med 150% in 300% obi~ajnega zneska za redno delo in

je odvisno od {tevila nadur.

Na Portugalskem se v skladu z zakonom prvo uro nadurnega dela pla~uje toliko kot

za uro in pol rednega dela, za vsako nadaljnjo uro pa kot za uro in tri ~etrt. ^e se nadure

delajo na dela prost dan se jih pla~uje kot dve urno delo.

V podjetjih, ki zaposlujejo ve~ kot 10 delavcev so delavci upravi~eni tudi do dodatne-

ga prostega ~asa za vsakih 25 nadur.

V [paniji se v skladu z uredbami nadure nagrajujejo po stopnji, ki zna{a najmanj 75%

normalnega dela. Od leta 1983 dalje je nadurno delo mo`no kompenzirati tudi z ~asom

za po~itek, ki ne sme biti manj kot 75% dalj{i od ~asa nadurnega dela, vendar se to do-

lo~ilo le redko uporablja.

V Veliki Britaniji se dodatna pla~ila za nadurno delo in dodatni prosti ~as urejajo s ko-

lektivnimi pogodbami.

IX. TEDENSKI PO^ITEK IN PRAZNIKI

V vseh dr`avah EU, razen v Veliki Britaniji, je tedenski po~itek urejen z zakoni. Ponava-

di je kot dela prost dan dolo~ena nedelja. V nekaterih dr`avah, na primer v [paniji in na

Portugalskem, je za po~itek zagotovljen en dan in pol. V ve~ini dr`av ~lanic je delovni

teden organiziran v okviru petih dni in sta torej za po~itek predvidena dva dneva. Na~e-

lu, da je dela prost dan ravno nedelja, pa so oporekali v precej dr`avah (npr. v Franciji,

Belgiji in Italiji).

Kljub temu je v ve~ini primerov za nedeljsko delo predviden nadomestni dela prost

dan – ponavadi v naslednjem tednu. Poleg tega v {tevilnih dr`avah ~lanicah izpla~ujejo

za nedeljsko delo {e dodatne nagrade.

^eprav je v nekaterih dr`avah nedeljsko delo na splo{no prepovedano z zakonom,

povsod obstajajo izjeme. Dr`ave, ki pod dolo~enimi pogoji (npr. 24 ur neprekinjenega

po~itka vsakih 6 ali 7 dni, ne ve~ kot 17 nedelj na leto in podobno) dovoljujejo delo v tr-

govinah so: Belgija, Danska, Luksemburg, Portugalska, [panija in Velika Britanija (glej

tudi tabelo 1).

Glede izjem, pla~ila nadur in dodatnih kompenzacij so v ve~ini dr`av prazniki ize-

na~eni z nedeljami.
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X. ZAKLJU^EK

Po izsledkih dr. Mencingerja gre pri dr`avah Evrope za razli~ne oblike ureditev, kar je

posledica specifi~nega zgodovinskega razvoja in s tem povezanih izku{enj. Tako ureja-

nje odpiralnih ~asov trgovin na ravni Evropske Unije ni harmonizirano in je prepu{~eno

dr`avam ~lanicam. Skupno zna~ilnost lahko najdemo v na podro~jih omejitev no~nega

dela, nadurnega dela ter z njim povezanih dodatkov, pri fleksibilnsti ter omejevanju

dol`ine delovnega ~asa, tedenskega po~itka, praznikov itd. Ta urejajo bodisi z zakoni,

bodisi s kolektivnimi pogodbami ali z individualnimi pogodbami o zaposlitvi.
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STANDARDI IN NORMATIVI NA PODRO^JU

OTRO[KEGA VARSTVA*

I. UVOD

Institucionalizirane oblike otro{kega varstva v Evropi imajo za sabo precej{en zgodo-

vinski razvoj, saj marsikje segajo globoko v 19. stoletje. Prav te specifi~ne okoli{~ine so

narekovale in oblikovale razli~ne na~ine varstva po posameznih evropskih dr`avah. S

postopnim razvojem pa so se oblikovali tudi standardi in normativi na tem podro~ju,

med katere spadajo tudi prostorske zmogljivosti, {tevilo in usposobljenost kadra ter

oprema. V pregledu razli~nih oblik otro{kega varstva v Evropi smo sku{ali zajeti stan-

darde in normative, kjer je bilo tomogo~e, in jih obenem primerjati z na{o ureditvijo. Pri

tem smo se oprli na Zakon o vrtcih (Ur.l. RS {t.12-569/1996) ter podzakonske akte ter

spletne strani Eurybase 2001, kjer je mo~ najti podatke o izobra`evalnih sistemih Evro-

pe. Informacije pa so nam posredovali tudi strokovnjaki iz Ministrstva za {olstvo {port

in znanost, in sicer Oddelek za pred{olsko vzgojo, ter in{pekcijske slu`be.

II. NORMATIVNE OSNOVE ZA VRTCE V SLOVENIJI

2.1 Zakon o vrtcih (ZVrt)

Ta zakon ureja pred{olsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Temeljne naloge

so pomo~ star{em pri celoviti skrbi za otroke, izbolj{anje kvalitete `ivljenja dru`in in

otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in du{evnih sposobnosti

(Ur.l. RS {t.12-569/1996, 2.~len)

2.2 Standardi in normativi

Standardi in normativi so dolo~eni po starostnih obdobjih, in sicer posebej za:

• prvo obdobje: otroci stari od enega do treh let

• drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v {olo (15.~len Zvrt).
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2.3 [tevilo otrok in {tevilo delavcev

[tevilo otrok v skupini in delavcev v skupini se razlikuje po starostnih obdobjih:

• [tevilo otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok.

Dnevni in pol-dnevni program izvajata vzgojitelj in pomo~nik vzgojitelja skupaj.

Dnevni program izvajata vsaj {est ur dnevno. Pol-dnevni program pa izvajata skupaj

vsaj tri ure.

• [tevilo otrok v oddelku drugega starostnega obdobja ne sme presegati dvaindvajset

otrok. Dnevni in pol-dnevni program izvajata vzgojitelj in pomo~nik vzgojitelja sku-

paj. Dnevni program izvajata vsaj {tiri ure dnevno. Pol-dnevni program pa izvajata

skupaj vsaj dve uri dnevno (17.~len Zvrt).

2.4 Izobrazbeni pogoji

Vse izobrazbene pogoje dolo~a 40.~len zakona o vrtcih, in sicer za vsako kategorijo, ki

jo navajamo posebej. Vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo: vzgojitelj, pomo~nik

vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno higienskega re`ima, organiza-

tor prehrane in drugi. Vzgojitelj v razvojnem oddelku, ki izvaja prilagojen program za

pred{olske otroke s posebnimi potrebami, mora imeti stopnjo izobrazbe predpisano za

vzgojitelja pred{olskih otrok in specialno pedago{ko izobrazbo. Vzgojitelji pred{olskih

otrok morajo imeti vi{je{olsko izobrazbo pridobljeno po programu za podro~je

pred{olske vzgoje, ali pa visoko{olsko izobrazbo ustrezne smeri in opravljen izobra`e-

valni program za izpopolnjevanje za podro~je pred{olske vzgoje.

Pomo~nik vzgojitelja mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izo-

bra`evalnem programu za podro~je pred{olske vzgoje, ali zaklju~en ~etrti letnik gimna-

zije in opravljen poklicni te~aj za delo s pred{olskimi otroki. Svetovalni delavci morajo

imeti visoko{olsko izobrazbo ustrezne smeri in pedago{ko izobrazbo. Organizator

zdravstveno higienskega re`ima in organizator prehrane morata imeti najmanj vi{jo

strokovno izobrazbo ustrezne smeri.

2.4.1 Zahtevana izobrazba za vzgojno-varstvene delavce v
pred{olskih varstveno vzgojnih ustanovah - vrtcih

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe u~iteljev in drugih strokovnih delavcev

v poklicnem te~aju pred{olska vzgoja (U-L. {t. 51-2410/2000) dolo~a smer in stopnjo

strokovne izobrazbe (1.~len), ki jo morajo imeti u~itelji strokovno teoreti~nih predme-

tov, u~itelji prakti~nega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvaja-
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nju strokovnih nalog v poklicnem te~aju pred{olska vzgoja, ki ga je sprejel minister za

{olstvo in {port z odredbo (Uradni list RS, {t. 1/00)

V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni {tudijski program za pridobitev izo-

brazbe (2.~len), po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokov-

nih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, {t. 47/98), pri posameznih predmetih pa

tudi {tudijski program za izpopolnjevanje. Dolo~eni so predmeti ter program, skladno s

pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju (3. ~len). V 5.~lenu te odredbe je

dolo~eno izpopolnjevanje v skladu s pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjeva-

nju za spodaj na{tete predmete. Nadalje je dolo~eno, da so u~itelji lahko le tisti, ki imajo

potrebno izobrazbo, za pou~evanje spodaj na{tetih predmetov:

• otro{ka in mladinska knji`evnost

• {portna vzgoja z metodiko

• glasba z metodiko

• instrument

• likovna kultura z metodiko

• ples z metodiko

• psihologija

• pedagogika

• higiena z gospodinjstvom

U~itelj je lahko oseba s kon~anim eno-predmetnim ali dvo-predmetnim univerzitetnim

{tudijskim programom iz zgoraj navedenih predmetov oziroma tisti, ki je kon~al

eno-predmetni ali dvo-predmetni univerzitetni {tudijski program iz biologije, ali

dvo-predmetni univerzitetni {tudijski program iz biologije in gospodinjstva, ali viso-

ko{olski strokovni {tudijski program iz zdravstvene nege (5.~len).

Z odredbo o smeri in stopnje strokovne izobrazbe u~iteljev in drugih strokovnih de-

lavcev v programu pred{olska vzgoja(U-L. {t.51-2413/2000) minister dolo~a smer in

stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti u~itelji za izvajanje programa - pred{ol-

ska vzgoja. Je zelo podobna predhodni odredbi o smeri in stopnji strokovne izobrazbe

u~iteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem te~aju pred{olska vzgoja (U-L. {t.

51-2410/2000). Razlikuje se le v 5.~lenu, kjer dovoljuje kot u~itelje tiste, ki so poleg na-

vedenih v prej{nji odredbi opravili tudi predmet: nadomestno pou~evanje ali hospitaci-

je. Iz tega sledi, da je lahko u~itelj kdor izpolnjuje pogoje za pou~evanje kateregakoli

strokovno teoreti~nega predmeta v programu pred{olske vzgoje, ali je kon~al viso-

ko{olski {tudijski program iz pred{olske vzgoje
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2.5 Prostorski normativi

Prostorske normative inminimalne tehni~ne standarde dolo~a Pravilnik o normativih in

minimalnih tehni~nih pogojih za prostor in opremo vrtca ( U.L.RS {t.73-3427/2000).

Skladno z zahtevami naro~nika navajamo tudi definicije (2.~len) iz pravilnika:

• prostor vrtca je stavba vrtca in pripadajo~e zemlji{~e,

• vrtec je stavba in njen pripadajo~i del, v katerem poteka pred{olska vzgoja,

• igralne povr{ine so notranje in zunanje,

• igralnica je prostor za vzgojne dejavnosti otrok enega oddelka,

• osrednji prostor je ve~ji prostor v osrednjem delu vrtca in je namenjen skupnim dejav-

nostim otrok, strokovnim delavcem vrtca in star{em,

• zunanja igralna enota je namensko opremljena z igrali in je namenjena igranju otrok,

• kompleksna igralna enota omogo~a ve~ dejavnosti hkrati,

• potencialna igralna enota je neopremljen prostor igri{~a, na katerem se otroci igrajo

in mu je zlahka mogo~e dodati sredstva za igro.

• igralno mesto je prostor v igralni enoti, ki omogo~a dejavnost enemu otroku.

Stavba vrtca mora biti zgrajena v skladu z vsemi tehni~nimi predpisi o graditvi objektov

(3.~len).

Pri izbiri lokacije zemlji{~a se mora upo{tevati, da je:

• na otroka zagotovljeno najmanj 25 m2 zemlji{~a, izjemoma manj, ~e so zelene povr{i-

ne v bli`ini vrtca. V tem primeru manj, vendar ne manj kot 15 m2 na otroka,

• otrokom zagotovljena varna pot v vrtec ter na celotnem zemlji{~u vrtca,

• zemlji{~e na taki lokaciji, kjer je hrup in koncentracija {kodljivih snovi v zraku ne pre-

se`eta maksimalno dovoljenih mej, predpisanih za stanovanjska naselja (5.~len),

• za parkiranje je treba predvideti dva parkirna prostora na oddelek vrtca (6.~len),

• igri{~e mora meriti najmanj 15 m2 na otroka, izjemoma manj. Urejeno mora biti tako,

da otrokom omogo~a izbiro raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v za-

sebnost v skladu s programom vrtca. Opremljenomora biti z enostavnimi, sestavljeni-

mi in kompleksnimi igralnimi enotami tako, da je za vsakega otroka na voljo najmanj

1,5 igralnega mesta.(8.~len),

• igri{~e mora imeti najmanj polovico prostih povr{in in poti. Del prostih povr{in mora

biti utrjenih in ne-drse~ih. Teren igri{~a naj bo razgiban. Na igri{~e mora biti napelja-

na pitna voda (9.~len),

• igri{~e mora imeti son~no lego, zavarovano pred vetrom, zagotovljeni morata biti na-

ravna in umetna senca. Na igri{~u ne smejo biti posajeni strupeni grmi ali drevesa

(10.~len),
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• igri{~e mora biti ograjeno z ograjo, visoko najmanj 1,20 m, po kateri otroci ne morejo

plezati. ^e vrtec meji na nevarno obmo~je, mora biti ograja nagnjena navznoter

(11.~len).

Prostori za otroke so

Vsaka skupina otrok mora imeti svojo igralnico, vrtec mora imeti najmanj en dodatni

prostor za dejavnosti otrok ve~ oddelkov in osrednji prostor. Hodniki in garderobe se

lahko po potrebi spremenijo v del igralnega prostora (17.~len)

Vrste prostorov

Prostori za otroke iz prvega in drugega starostnega obdobja so:

• garderoba,

• igralnica,

• sanitarije,

• terasa ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja in otroke razvojnega

oddelka.

Skupni prostori za otroke

• osrednji prostor, ki se lahko uporablja za gibalne dejavnosti,

• dodatni prostor za dejavnosti otrok,

• prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomo~,

• sanitarije na igri{~u.

Prostori, namenjeni za dejavnost otrok, morajo biti visoki najmanj 3 m (18.~len).

Zagotovljena igralna povr{ina na otroka je 4m2vendar nemanj kot 3m2notranje igralne

povr{ine. Osnova za izra~un povr{ine je 22 otrok na oddelek (19.~len). Podobno je nor-

mirana velikost garderobe.

Igralnice so praviloma neposredno povezane z osrednjim prostorom. Igralnica ne sme

biti manj{a od 40 m2 (21.~len). Podobno stroge so dolo~be tudi za sanitarije (22.~len).

Terasa meri najmanj 24 m2 in mora biti zavarovana pred neugodnimi vremenskimi raz-

merami. Ograjena mora biti z 1,20m visoko ograjo (23.~len).

Skupni prostori za otroke so osrednji prostor, ki naj bi imel razgiban tloris z najmanj

80 m2 talne povr{ine, ~e ima vrtec poleg tega {e {portno igralnico. Prostor mora biti vi-
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sok 3,6 m (24.~len). Dolo~en je tudi nadzor, in sicer preko {olskega in zdravstvenega

in{pektorata.Vsi prostori so zelo natan~no normirani, saj ima pravilnik kar 72 ~lenov.

2.6 Organizacija in delovanje vrtcev

Delovanje vrtcev oz. njihov status in kriterije za ta status, dolo~a Odredba o pogojih za

ustanavljanje javnih vrtcev ( Ur.l RS 11-514/1999). Odredba o normativih in kadrovskih

pogojih za opravljanje dejavnosti pred{olske vzgoje (Ur.l.RS {t.57-2933/1977, Ur.l.RS

59-1/1997, Ur.l.RS 40-1995/1999, Ur.l.RS 3-116/2000, Ur.l.RS 13-1/2000, Ur.l.RS

3-116/2000 ter Ur.l. RS 32-1/2000). Ta odredba dolo~a kadrovske pogoje in normative,

ki so osnova za sistemizacijo delovnih mest, oblikovanje oddelkov v vrtcu, ter sprems-

tvo otroka (1.~len). Ravnatelj za polni delovni ~as, vodi vrtec s 14 oddelki (2.~len). V vrt-

cu s 16 oddelki, lahko ravnatelj imenuje pomo~nika (3.~len). V 25. ~lenu so na{teti po-

drobni kriteriji za oblikovanje oddelkov, za vsako izmed starostnih obdobij posebej.

Posebni pogoji so na{teti tudi za narodnostno in etni~no me{ane vrtce.

V 36. ~lenu je zapisano:« Vzgojiteljem, ki so bili na dan 15.3.1996 zaposleni v vrtcih in so

po zakonu o vzgoji in izobra`evanju pred{olskih otrok (U.l. SRS, {t.5/80) izpolnjevali

pogoje za delo vzgojitelja ter so si pridobili izobrazbo po kateremkoli visoko{olskem

programu, {teje, da izpolnjujejo pogoje za vzgojo po drugi alinei ~etrtega odstavka 40.

~lena zakona o vrtcih.

III. POLO@AJ IN OBLIKE PRED[OLSKE VZGOJE V POSAMEZNIH
DR@AVAH

3.1 Avstrija

V Avstriji je za podro~je pred{olske vzgoje, predvsem za izobra`evanje u~iteljev in

vzgojiteljev, odgovorno zvezno ministrstvo za izobra`evanje in umetnost (Bundesmini-

sterium fuer Unterricht und Kunst). Zvezno ministrstvo je odgovorno za sistemsko za-

konodajo, na regionalni ravni pa so odgovorne de`ele, ki dolo~ajo vse o izobra`evanju

in pred{olski vzgoji. To pomeni, da odgovarjajo za izvajanje in izdajanje podzakonskih

aktov in tudi zakonodaje za vrtce. Za avstrijski {olsko - izobra`evalni sistem je zna~ilna

dvotirnost (na zvezni in lokalni ravni).

Vrtci so tradicionalna oblika pred{olske vzgoje in izobra`evanja za otroke stare od tri do

{est let. V vrtce se otroci vklju~ujejo na `eljo star{ev. Iz statisti~nih podatkov izhaja, da je
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v letih 1960/61 obiskovalo vrtec le 23,5% otrok v starosti od pet do {est let, v letu

1991/92 pa `e 85,6% otrok iz te starostne skupine.

Vrtci so prvenstveno organizirani z namenom, da razvijajo otrokovo osebnost, ne pa da

jih pripravljajo za izobra`evanje v kasnej{ih letih. Otroci so razporejeni v majhne »igral-

ne skupine« – imenovane tudi dru`ina, in sicer so v skupini tri, {tiri in petletni otroci. Os-

novni namen teh skupin je, da se otroci igrajo in socializirajo na sebi lasten na~in. Vrtci

so pol-dnevni ali celodnevni, star{i lahko vzamejo otroka iz njega kadar `elijo, ne glede

na tip vrtca. Zaposleni v vrtcumorajo imeti ustrezno izobrazbo, in sicer ali dve leti peda-

go{ke izobrazbe-u~itelji{~e ali maturo in ustrezne te~aje in delovne izku{nje iz podob-

nih podro~ij.1

3.2 Danska

Pred{olske ustanove so bile na Danskem ustanovljene leta 1820 na zasebno pobudo z

namenom, da bi sprejeli otroke dru`in, ki so imele oba star{a zaposlena zunaj doma.

Med leti 1850-1900 je nastalo veliko {tevilo zasebnih institucij, ki so delovale na osnovi

polovi~nega ~asa (part- time basis). Od leta 1919 dalje, pa dr`ava namenja subvencije za

te ustanove, leta 1933 je z reformo dr`ava podpirala `e do 50% funkcionalnih stro{kov

obratovanja.

S~asoma sta dr`ava in lokalna skupnost prevzeli kritje prete`nega dela finan~nih in pe-

dago{kih obveznosti in sicer z reformo leta 1949.

Leta 1964 je bil sprejet zakon, s katerim so morale biti te usluge na razpolago vsem

dr`avljanom. Leta 1976 mu je sledil zakon o socialni podpori, ki je dolo~al, da lokalne

skupnosti poskrbijo za potrebne pred{olske ustanove (z namenom, da zadovoljijo po-

trebe dru`in, posebej socialno ogro`enih). Leta 1987 pa je dr`ava prenesla na lokalne

skupnosti tudi finan~no odgovornost.

Zakonodajne osnove za vrtce in pred{olske institucije so zapisane v zakonu o socialnih

slu`bah, ki dolo~a naslednje:

• lokalne skupnosti morajo dolo~iti cilje in okvir za celodnevno varstvo otrok, integral-

no varstvo in za otroke s posebnimi potrebami,

• izvajalci dnevnega varstva so skupaj s star{i odgovorni za pravilen socialen in psi-

hi~en razvoj otrok,
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• izvajalci dnevnega varstva so dol`ni poskrbeti za stimulativno okolje, ki vzpodbuja

domi{ljijo in kreativnost otrok,

• izvajalci dnevnega varstva so dol`ni poskrbeti, da so otroci soudele`eni v odlo~itvah

ter s tem pripomorejo k samouresni~evanju in samostojnosti,

• izvajalci dnevnega varstva so dol`ni vzpodbuditi razumevanje kulture in narave.

Zakonodajne osnove za pred{olsko vzgojo so zapisane v zakonu o osnovni {oli (Act on

Folkeskole), ki dolo~a:

• obvezno enoletno pred izobra`evanje in obvezna devetletka,

• lokalna skupnost je odgovorna za organizacijo pred{olske vzgoje,

• otrok stopii v pred{olsko vzgojo, ko izpolni najmanj {est let starosti ali kasneje,

• izobra`evanje bo potekalo v najve~ji meri v obliki igre in v drugih spro{~enih oblikah.

Po statisti~nih podatkih (Beckendtgrelse af lov om folkeskolen, Planlegninstal1998/99)

sta dve tretjini pred{olskih institucij takih, ki jih je ustanovila in jih financira lokalna

skupnost, ena tretjina pa je privatnih.

Vrste in velikost institucij ter starost otrok ob sprejemu v ustanovo:

• jasli (nursery) za otroke od {est mesecev do treh let starosti. Velikost 30-60 otrok. Naj-

ni`ja starost ob sprejemu je {est mesecev,

• vrtec (kindergarten) za otroke od treh let do {est oziroma sedem let starosti. Velikost:

40-80 otrok. Najni`ja starost ob sprejemu je tri leta,

• zdru`ena (integrated institutions) ustanova, kjer so me{ane skupine otrok po starosti.

Velikost 40/60- 150 otrok. Najni`ja starost ob sprejemu je eno leto,

• ob~insko varstvo otrok (municipal child-care), ki deluje znotraj osnovnih {ol in skrbi

za otroke v starosti, pet do {est let. Velikost: 19, 7 otroka na enoto (1998/99). Najni`ja

starost ob sprejemu je pet oziroma {est let.

Iz statistik je delno mogo~e razbrati normative, in sicer jih navajamo po statisti~nih po-

datkih iz leta 1998/99.

U~itelji na u~enca in {tevilo otrok v skupini:

• jasli :1 u~itelj na 3,6 otrok, 10-11 otrok v skupini,

• vrtec: 1 u~itelj na 6,5 otrok, 20-22 otrok v skupini,

• zdru`ena ustanova: 1 u~itelj na 6 otrok, 16-18 otrok v skupini,

• pred{olski pouk: 1 u~itelj na 10, 4 otrok, 19,7 otrok v skupini.

Danska stalno preverja stanje in uvaja nove ugotovitve iz stroke v prakso glede potreb,

normativov in standardov za pred{olsko vzgojo.
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3.4 Italija

Prva institucionalizirana ustanova za otroke se je imenovala azil za otroke "asili d´infan-

tia". V Cremoni je bila leta 1829 ustanovljena prva tovrstna ustanova in nato v letu 1907

dom za otroke "casa del bambini" v Rimu, kjer so razvili posebno metodo (Montessori)

za delo z otroci, ki se uporablja {e danes. Leta 1968, so uzakonili reformo Gentile, s ka-

tero so predpisali pred{olsko vzgojo kot del sistema izobra`evanja (preparatory school

to primary education). Kljub sprejeti reformi, pa so bile to le ustanove za pomo~ dru`ini

s socialno funkcijo, za katere so bile odgovorne lokalne ravni, ki so slonele predvsem

na zasebni iniciativi. Edine dr`avne ustanove so bili vrtci (giardini d´ínfantia).

Dr`ava je prevzela polno odgovornost za pred{olsko vzgojo {ele leta 1968 s poseb-

nim zakonom ({t. 444), s katerim je prevzela vlogo izobra`evanja s posebnimi metoda-

mi u~enja, in predstavlja del celotne osnovno{olske vzgoje in izobra`evanja. Ta zakon

dolo~a dr`avne pred{olske ustanove. Opredeljuje tri skupine otrok glede na starost in

normativ, da je lahko v skupini najve~ petindvajset otrok. Ves razvoj pa zaokro`uje za-

kon ({t.30) iz leta 2000, ki s preoblikovanjem {olskih ciklov vklju~uje vrtce v izobra`e-

valni sistem, z imenom {ola za otroke (scuola d´infantia). Ta zakon je uveljavil avtono-

mijo v tem smislu, da vsaka {ola posebej, avtonomno planira in izvaja sebi lastno orga-

nizacijo in strukturo pou~evanja, v skladu s cilji, ki jih dolo~a zakon.

Cilji so:

• obvladovanje telesne motorike,

• govor in besedni zaklad,

• obvladovanje prostora oblik in mer,

• obvladovanje stvari, ~asa in narave,

• sposobnost tvoriti sporo~ila, oblike in medije,

• razvoj osebnosti-prepoznavanje sebe in drugih.

Program pred{olske vzgoje je zasnovan tako, da omogo~a prijetno in vzpodbudno oko-

lje, ki otroka usmerja k u~enju in povezovanju. V teh ustanovah se strogo izogibajo stro-

gih disciplinskih metod. Metode so osnovane na spro{~enosti in igri ter medsebojnem

sodelovanju in delu v skupini.

Nekaj statisti~nih podatkov iz leta 1999/2000:

• 11 u~encev-otrok na u~itelja,

• 24 u~encev-otrok na starostni oddelek

(Anuario Statistico Italiano 2000, CENSIS 34 raportto sulla situazione sociale del paese

2000).
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3.5 Nem~ija2

Nem~ija ima dolgo tradicijo, ko gre za pred{olsko izobra`evanje, saj so se prve instituci-

je pojavile `e zgodaj v 19.stoletju. Njihova glavna naloga je bilo varovanje otrok delav-

cev, zato niso imele poudarka na izobra`evalni komponenti. Za institucije, ki so bile us-

tanovljene po letu 1840, se je `e uporabljal izraz »kindergaerten«, in so temeljile na t.i.

Froeblovem izobra`evalnem pristopu. [lo je za dobrodelne (cerkev) in dr`avne (lokal-

ne oblasti) ustanove. Taka ureditev se je ohranila do leta 1933, ko jih je prevzela naci-

sti~na organizacija Volkswohlfart. Po kon~ani vojni, se je zlasti od leta 1960 {tevilo vrt-

cev zelo pove~alo. Razvoj je pripeljal do sprejetja Zakona o za{~iti otrok in mladine

(Kinder und Jugendhilfegesetz) v letu 1990, ki je bil ve~krat dopolnjen. Ta zakon daje

prednost institucijam, ki jih vodijo nedr`avne slu`be namenjene skrbi otrok.

V skladu z zvezno ustavo (Grundgesetz) ima federacija pravico predpisovati zakone,

ko gre za blaginjo ter skrb za otroke inmladino. To velja tudi za pred{olsko izobra`evanje

znotraj institucij dnevnega varstva (Kindergaerten, Kinderkrippen). Zvezne de`ele mora-

jo v skladu z omenjenim zakonom iz leta 1990 skozi lastno zakonodajo zapolniti splo{ne

smernice o zakonu o pred{olskih institucijah. Kot predmet lokalne samouprave, spada

implementiranje in financiranje ustrezne zakonodaje v odgovornost lokalnih oblasti.

Pred{olsko izobra`evanje vklju~uje vse institucije, ki jih upravljajo nedr`avne in dr`avne

skrbstvene slu`be. V njih so otroci od tretjega leta starosti do vpisa v osnovno {olo.Pred{ol-

sko izobra`evanje v glavnem spada v okvir slu`b, ki skrbijo za dobrobit otrok in mladine.

Za otroke pod tremi leti starosti skrbijo v jaslih (Kinderkrippe), ali vme{anih starostnih sku-

pinah s starej{imi otroci. Kot `e re~eno, so Kindergaerten tradicionalna oblika varstva za

otroke med tretjim in {estim letom starosti. V nekaterih zveznih de`elah imajo tudi mo`no-

sti za varstvo otrok med {tirimi meseci in {estim ali dvanajstim letom starosti.

V skladu z zakonom in v soglasju s star{i, v vrtce sprejmejo vse triletne otroke.

Pred{olsko izobra`evanje ni organizirano stopenjsko, skupine obi~ajno sestavljajo

otroci razli~nih starostnih skupin od treh do {estih let. Praviloma za vsako skrbi vsaj en

usposobljen ~lan pedago{kega osebja, ter vsaj en pomo~nik. Vrtci naj bi vzpodbujali

otrokov razvoj v odgovorno in samostojno osebo. Glavna funkcija je varstvo in izo-

bra`evanje. Vrtec podpira in dopolnjuje vzgojo in izobra`evanje, ki ga je otrok dele`en

v dru`ini, s ciljem omogo~iti otroku kar najbolj{e mo`nosti za nadaljnji razvoj in izo-
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bra`evanje. Otrokovih zmogljivosti ne ocenjujejo, ker ne gre za klasi~no pou~evanje.

Osebje spremlja otrokov razvoj in o njem poro~a star{em. V nekaterih de`elah obstajajo

pred{olski razredi (Vorklassen ali Vorschulklassen), ki jih obiskujejo petletniki prosto-

voljno oz. na `eljo star{ev. Njihov namen je pomo~ pri pripravi na osnovno {olo. Prav

tako imajo v nekaterih de`elah t.i. {olske vrtce (Schulkindergaerten) in pred{olske raz-

rede (Vorschulklassen) za {estletnike, ki kljub starostni meji {e niso dosegli ustrezne

ravni, primerne za osnovno {olo. [olske oblasti imajo po zakonu pravico zahtevati, da

se {estletniki udele`ujejo omenjenih razredov.

Za otroke s posebnimi potrebami imajo posebne vrtce (Sonderkindergearten) ali t.i.

dopolnilne vrtce, ki jih obiskujejo skupaj z ostalimi otroci. Obstajajo pa {e alternativne

oblike varstva otrok pod {estimi leti starosti npr. varstvo na zasebnih domovih.

Za otroke v institucijah pred{olskega izobra`evanja skrbi kvalificirano vzgojno in po-

mo`no osebje. Sem sodijo socialni pedagogi (Sozialpaedagogen) in vzgojitelji (Erzie-

her). Pomo`no osebje v glavnem sestavljajo otro{ke negovalke (Kinderpflegerinnen).

Osebje se izobra`uje oz. usposablja za svoje delo na strokovnih {olah za socialno peda-

gogiko (Fachschulen fuer Sozialpaedagogik).Te omogo~ajo specializirano poklicno us-

posabljanje za poklice na izobra`evalno-socialnem podro~ju. Za vpis na to smer je po-

trebno ustrezno spri~evalo (Realschuleabschluss) ali drugo enakovredno spri~evalo,

zaklju~iti pa je treba tudi primerno vsaj dveletno {olanje in/ali vsaj dveletno prakso.

[olanje traja skupaj tri leta, in sicer dve leti {olanja, ter leto prakti~nega usposabljanja v

pred{olski ustanovi, ki ga nadzira {ola.

Po statisti~nih podatkih za leto 1994, je bilo na obmo~ju prvotne ZRN v otro{kih vrtcih

na voljo 1,918,823 prostorov, v novih zveznih de`elah pa 552.865 prostorov. Podatki o

obisku razli~nih starostnih skupinah otrok v otro{kih vrtcih za leto 1998 nam ka`ejo na-

slednjo sliko:

• otroci med 3 in 4 letom: 374.000 oz. 50,8%

• otroci med 4 in 5 letom: 629.000 oz. 82.8%

• otroci med 5 in 6 letom: 709.000 oz. 89,6%

3.6 Nizozemska3

Organizirano otro{ko varstvo na Nizozemskem ima dolgo tradicijo, saj sega v prvo po-

lovico 19.stoletja. Dr`ava formalno nima predpisa oz. odloka o vzgoji otrok pod {tirimi
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leti starosti. Izven formalnega {olskega sistema pa obstajajo oblike otro{kega varstva za

majhne otroke. Te so v obliki izven-{olskega varstva dostopne tudi otrokom, ki `e dose-

gajo {olsko starost. Po letu 1990 se je vladna politika osredoto~ila na pove~anje {tevila

ustanov otro{kega varstva preko dotacij in dav~nih olaj{av za zaposlene in star{e.

Otro{ko varstvo je zajeto v zakonu o socialnem skrbstvu (Social Welfare Act) iz leta

1994, in je kot tako v pristojnosti Ministrstva za zdravstvo, skrbstvo in {port. Odgovor-

nost za otro{ko varstvo na lokalni ravni se prenese na ob~inske nivoje oz. oblasti. Mini-

malni standardi otro{kega varstva pri ob~inskih oblasteh so od leta 1996 zajeti v poseb-

nih zahtevah po kvaliteti otro{kega varstva (Childcare Quality Requirements). Te zahte-

ve veljajo za vse varstvene centre s podporo (javnimi sredstvi) ali brez. Centri so pod-

vr`eni tudi zakonu o pravici strank do prito`be (Clientœ Right of Complaint Act) in

zakonu o sodelovanju strank (Participation Act).

Za otroke med 6 meseci in 3 leti starosti skrbijo otro{ke jasli (day nurseries), ki so od-

prte med tednom od 7. do 18.ure z dolo~enimi izjemami. Otroke obi~ajno uvrstijo v sta-

rostne skupine. Za vsako od njih sta zadol`eni dve odrasli osebi. Tako imenovane

»half-day nurseries« skrbijo za enake starostne skupine in so odprte vsaj pet ur dnevno.

Obstaja tudi izven-{olsko varstvo za otroke med ~etrtim in dvanajstim letom. Ve~ina teh

centrov je odprtih skozi celo leto.

Poznajo pa {e druge oblike kot so npr. varstvo otrok po {oli in v podjetjih (interno

varstvo), kjer zanje skrbijo bodisi v jaslih priklju~enih podjetju, bodisi preizku{eni vars-

tveni delavci, ki jih priskrbijo specializirane agencije. Ti lahko izvajajo varstvo otroka na

svojem, ali pa tudi na otrokovem domu.

Za otroke med drugim in tretjim letom starosti skrbijo t.i. igralne skupine (play-

groups). Namenjene so predvsem socializaciji otroka preko igre z vrstniki. Obi~ajno se

financirajo preko ob~in, lahko pa tudi iz zasebnih fondov. Prakti~no vsi otroci od ~etrte-

ga leta dalje obiskujejo osnovno {olo (basisonderwijs).

Kot del `e omenjenih zahtev po kvaliteti, je otro{ko varstvo podvr`eno {tevilnim omeji-

tvam, ko gre za velikost skupin otrok. Pravila dolo~ijo na ob~inskem nivoju, upo{tevaje

velikost vsake skupine in razmerje med osebjem in otroci. Glede na starost otrok veljajo

naslednje omejitve:

• za otroke pod 12 meseci starosti: ne ve~ kot 12 otrok v skupini,

• za otroke pod 13 meseci starosti: ne ve~ kot 16 otrok v skupini, od tega jih ne sme ve~

kot 12 biti pod 12 meseci starosti,

• za otroke od 4 do 12 leta starosti: ne ve~ kot 20 otrok v skupini,

Najve~je dovoljeno {tevilo otrok na odraslo osebo je slede~e:

• 4 otroci pod 12 meseci starosti,

• 5 otrok med 1 in 2 letom starosti,
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• 6 otrok med 2 in 3 letom starosti,

• 8 otrok med 3 in 4 letom starosti,

• 10 otrok, ki so dopolnili 4 leto oz. so na pragu osnovne {ole.

Ta pravila je mo~ raz{iriti tudi na t.i. igralne skupine (playgroups), ~eprav niso zajete v

zahtevani kvaliteti otro{kega varstva. Vzor~ni predpis, ki ga je sestavila Zveza mestnih

ob~in Nizozemske, pa {tevilo v skupini omejuje na {estnajst otrok.

Ve~ina ustanov s podro~ja otro{kega varstva ne uporablja posebnih vzgojnih ali u~nih

metod. Tiste, ki obstajajo, pa temeljijo na posebnem vzgojno-izobra`evalnem konceptu

t.j. na Montessori skupinah (playgroups). Obstajajo {e posebni programi za otroke, ka-

terih star{i predstavljajo glavne etni~ne manj{ine na Nizozemskem, posebna skrb pa je

namenjena tudi invalidnim otrokom. Na podro~ju otro{kega varstva ni formalnega oce-

njevanja otrok. Alternativne oblike otro{kega varstva ne obstajajo, razen neformalnih

re{itev, ki jih poi{~ejo star{i.

Po podatkih za leto 1997 je bilo na Nizozemskem 2.711 ustanov razli~nih oblik otro{ke-

ga varstva z 89.000 prostori. Prostorske zmogljivosti (na 100 otrok) v tem letu so bile:

• za otroke pod 4 meseci starosti: 8.53 prostorov

• za otroke med 4 in 7 letom starosti: 2.23 prostora,

• za otroke med 8 in 12 letom starosti: 0.62 prostora.

Otrokom med ~etrtim in dvanajstim letom (na 100 otrok) kot celoti, pa je bilo na voljo

1.34 prostora.

3.7 Portugalska4

V preteklosti je bilo pred{olsko izobra`evanje na Portugalskem v skrbi podro~ja zaseb-

nega {olanja ter dobrodelnih in socialno-varstvenih ustanov. Po dolgoletnem razvoju je

leta 1973 posebni oddelek za pred{olsko vzgojo pod Ministrstvom za izobra`evanje,

prevzel nadzor nad organizacijo, ustanavljanjem in upravljanjem dr`avnih pred{olskih

ustanov. Prav tako pa tudi nadzor nad pedago{ko usmeritvijo zasebnega profitnega in

kooperativnega izobra`evanja v sodelovanju z glavnim {olskim in{pektoratom (Ispec-

cao-Geral da Educacao). Tega leta je pred{olska vzgoja z sistemsko reformo postala del

{olskega sistema.
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Leta 1978 so bili tako ustanovljeni prvi dr`avni otro{ki vrtci pod okriljem Ministrstva za

izobra`evanje. Zakon o {olskem sistemu iz leta 1986, pa je postavil trdne okvire za

pred{olsko vzgojo. Zadnje desetletje je potekalo v znamenju na~rtov za {iritev mre`e

pred{olskih ustanov, pri ~emer je pri{lo do sodelovanja med Ministrstvom za izobra`e-

vanje ter drugimi ministrstvi npr. Ministrstvom za delo in solidarnost. Prvo skrbi za za-

gotavljanje ustrezne pedago{ke kvalitete, drugo pa za podporo dru`inam. Zakon o ok-

virih pred{olske vzgoje iz leta 1997 postavlja pred{olsko izobra`evanje kot prvi korak v

celotnem procesu in definira pravni sistem, ki regulira to stopnjo izobra`evanja..

V skladu z zakonom je za pred{olsko vzgojo poskrbljeno v samostojnih enotah, {ol-

skih enotah ali pa v prostorih, kjer potekajo druge socialne aktivnosti (educacao ex-

tra-escolar). Nov pravni sistem razvoja in {iritve je vzpostavil dr`avni in zasebni model

pred{olskega izobra`evanja. Izra`ena pa je te`nja po zdru`itvi v nacionalnomre`o, ki bi

omogo~ala univerzalno pred{olsko vzgojo. Pred{olske institucije po definiciji zagotav-

ljajo usluge na vzgojno-izobra`evalnem podro~ju, ter pomo~ dru`inam. Kot take mora-

jo imeti prilagodljiv delavnik v skladu s potrebami skupnosti v katero so integrirane.

Lahko so avtonomne ali zdru`ene z osnovno{olskimi institucijami (ensino basico). Mi-

nimalno in maksimalno {tevilo otrok na razred je 20 oz. 25. Na slab{e poseljenih po-

dro~jih je dovoljena {tevilka lahko ni`ja, oz. pride do alternativne re{itve. Vzgojno-izo-

bra`evalne dejavnosti izvaja vzgojitelj, medtem ko je pedago{ki direktor vsake ustano-

ve odgovoren za koordinirano uporabo izobra`evalnih projektov, vodenje aktivnosti

vzgojiteljev in tehni~nega ter pomo`nega osebja in za oblikovanje urnika po posveto-

vanju z dru`inami.

Dr`avna pred{olskamre`a vklju~uje ustanove, ki so ustanovljene in delujejo pod osred-

njo in lokalno dr`avno upravo. Zasebna pred{olska mre`a pa vklju~uje zasebne in koo-

perativne vzgojne ustanove. Obstaja pa {e zasebna solidarnostna mre`a z ustanovami,

ki delujejo znotraj socialno-solidarnostnih in dobrodelnih institucij. Pred{olska vzgoja

je neobvezna in je namenjena otrokom od tretjega leta do vstopa v osnovno {olo. Pri-

stopni pogoj v dr`avno mre`o je starost otroka, vzgojna komponenta je brezpla~na. Pri

zasebni solidarnostni mre`i pa so pristopni pogoji socialne narave in temeljijo na potre-

bah dru`ine.

Oblikovanje otro{kih skupin se podreja pedago{kim kriterijem in je odvisno od me-

tod in na~el, ki jih za~rta pedago{ki svet ustanove. [tevilo otrok v skupini, ki je zaupana

vzgojitelju, ne sme presegati {tevila 25.

Tu so {e pomo~niki oz. pomo`ni vzgojitelji in sicer:

• po en na razred ali 2 razreda,

• po dva na 3 ali 4 razrede,

• po trije na 5 razredov.
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V ustanovah, ki imajo ve~ kot pet razredov, se doda pomo`ni ~lan osebja za vsaka dva

dodatna razreda. Za dosego ciljev, ki si jih zadajo v pred{olskih ustanovah, je zakono-

daja sprejela vrsto smernic in priporo~il od leta 1997. Vzgojna rast oz. izbolj{anje je od-

govornost vzgojitelja pri tem pa mora upo{tevati :

• splo{ne cilje, za~rtane za pred{olsko vzgojo,

• priporo~ila, ki se nana{ajo na organizacijo vzgojno-izobra`evalnega okolja: organiza-

cija skupine, prostora in ~asa, ter odnosi s star{i in drugimi, ki sodelujejo pri vzgojnem

procesu,

• nepretrganost oz. stalnost izobra`evalnega procesa,

• namembnost izobra`evanja-prilagajanje prakse otrokovim potrebam,

• pomen osebne in socialne vzgoje, izra`anja in komuniciranja, zavesti o svetu, ki otro-

ke obdaja.

Vzgojitelj (educator de infancia) dela z otroci pet ur dnevno, kar ustreza t.i. obdobju

vzgojne komponente. Dejavnosti, ki presegajo to ~asovno mejo, predstavljajo kompo-

nento podpore dru`ini (socialne in vzgojno-rekreativne aktivnosti). Po novi zakonodaji

je dr`ava odgovorna za definiranje ustreznega okvira, kot vodila pri pedago{kih in teh-

ni~nih zadevah. Gre za u~ne smernice, ki predstavljajo splo{no osnovo za vzgojitelje

nacionalne sheme, ne glede na pedago{ki model, ki ga uporabljajo v posameznih

pred{olskih ustanovah. V skladu z smernicami naj bi ocenjevanje otrok prispevalo k

temu, da se izobra`evalni proces prilagaja potrebam skupine in otroka. Obenem je lah-

ko tudi osnova za nadaljnje dejavnosti, saj omogo~a vzgojitelju, da proces izobra`eva-

nja prilagodi otrokovemu razvoju.

Na Portugalskem obstaja nekaj oblik pomo~i oz. podpore otrokom in ustanovam nacio-

nalne mre`e in sicer:

• Direccoes Regionais de Educacao- razli~ne gospodarske podpore ustanovam,

• {olske zdravstvene slu`be ali regionalne zdravstvene slu`be, ki ugotavljajo

nepravilnosti,

• Autarquias in Juntas de Freguesia- zagotavljajo primerne napeljave pri postavitvi in

vzdr`evanju vrtcev, pomo~ pri nabavi u~nega materiala in {tudijskih obiskih itd.,

• koordinacijske skupine vzgojne podpore in psiholo{ke slu`be-za podporo otrok s

posebnimi potrebami.

V organizacijskem smislu pripravljajo tudi alternativne projekte, ki naj bi nadomestili

omejene resurse pred{olskih ustanov nacionalne mre`e. Kot primer navedimo t.i.

pred{olsko potujo~e izobra`evanje, ki je posebno namenjeno otrokom iz izoliranih po-

dro~ij, kjer je njihovo {tevilo premajhno za oblikovanje obi~ajne pred{olske ustanove.
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[tevilo otrok, vzgojiteljev in ustanov v letu 1997/98:

Ministrstvo za izobra`evanje Ministrstvo za delo in socialno varnost

Dr`avni in zasebni sektor Skupaj Dr`avni in zasebni sektor Skupaj

Otroci 88.031 36.280 124.311 4.343 72.720 77.063

Vzgojitelji 5.193 2.334 7.527 - - -

Ustanove 3.969 1.100 5.069 123 1.167 1.290

Povpre~no {tevilo otrok na ustanovo v letu 1997/98:

Ministrstvo za izobra`evanje Ministrstvo za delo in socialno varnost

Dr`avne Zasebne Dr`avne in zasebne

22 33 60

3.8 Irska5

Pred{olsko izobra`evanje na Irskem je do`ivelo neizbe`ne spremembe konec leta 1999

z izdajo t.i. Bele listine (White Paper on early Childhood Education). Razlike med

pred{olskimi ustanovami (pre-schools), vrtci (nurseries) in otro{kim varstvom

(child-care) trenutno niso najbolj razvidne oz. jasne. Precej{en del zasebnega skrbstva

npr. `e vklju~uje pred{olsko izobra`evanje. Vloga osnovno{olskega sistema na Irskem

je prav tako pomembna za starostno skupino, ki jo druge ~lanice EU ozna~ujejo kot

pred{olsko. ^eprav otroci niso dol`ni obiskovati {ole do {estega leta starosti, je kar 65%

odstotkov vseh {tiriletnikov in ve~ina vseh petletnikov vpisanih v t.i.za~etne oz. otro{ke

razrede (infant classes) v osnovnih {olah.

Po dalj{em zgodovinskem razvoju je pri{lo leta 1991 do zakona o otro{kem varstvu

(Child Care Act), ki je definiral status pred{olskih otrok. Gre za skupino do {estega leta

starosti. Ta med drugim govori tudi o sodelovanju med ministrom za {olstvo in znanost

ter ministrom za zdravstvo in otroke v pogledu varnosti in nadzorstva pred{olskih usta-

nov ter o svetovalni vlogi Ministrstva za {olstvo in znanost, ko gre za izobra`evalne vidi-

ke s tega podro~ja. V letu 1999 je glavno odgovornost za pred{olske otroke prevzelo

Ministrstvo za zdravstvo in otroke. Do implementiranja predpisov za pred{olske oblike

kot so pre-schools, play-schools, kindergartens itd. je pri{lo leta 1996 in zadevajo

vpra{anja tako zdravja kot tudi varnosti in dobrobiti otrok.
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Na Irskem nimajo nacionalnega sistema pred{olskega izobra`evanja. Povpre~na sta-

rost za sprejem na osnovno {olo je {tiri leta. Tako je bilo npr. leta 1997 kar 81.210 otrok

pod petim letom starosti v osnovnih {olah. Kjer pred{olske storitve obstajajo, so obi~aj-

no zasebne in izven formalnega izobra`evalnega sistema. Prva dva razreda osnovnih

{ol sta namenjena starostnim skupinam, ki v drugih dr`avah obi~ajno obiskujejo

otro{ke vrtce oz. pred{olske ustanove. Gre za t.i. Infants in Senior Infants skupine

otrok.

Posebej je poskrbljeno za otroke potujo~ih dru`in oz. gospodinjstev. Ministrstvo za izo-

bra`evanje namenja pomo~ kar 54 pred{olskim ustanovam, ki pokrivajo omenjeno sku-

pino otrok. Poleg letne vsote za opremo pokriva kar 98% stro{kov pou~evanja in prevo-

za. V ve~ini teh ustanov so poleg u~iteljev zaposleni tudi vzgojitelji oz. delavci otro{ke-

ga skrbstva (child care workers).

Del u~iteljskega osebja ima t.i. Montessori oz. univerzitetne diplome, nekateri so osnov-

no{olski u~itelji ali imajo opravljene posebne te~aje, manj{ina pa ima le odhodna

spri~evala. Te {ole upravljajo lokalna prostovoljna telesa z namenom pripraviti otroke

na osnovno {olo.

Posebna skrb je namenjena tudi dru`inam na slab{e razvitih podro~jih. Ministrstvo za

zdravstvo in otro{ko skrbstvo v ta namen daje finan~no pomo~ prostovoljnim organiza-

cijam in zasebnikom, ki zagotavljajo usluge dnevnega varstva v pribli`no 230 centrih.

V zadnjem desetletju je bilo kar nekaj poskusov izbolj{anja stanja v tej specifi~ni sku-

pini - tako je npr. Ministrstvo za izobra`evanje in znanost leta 1996 dalo iniciativo »Brea-

king the Cycle«, ki med drugim predvideva u~itelja na vsakih 15 otrok in tako zagotavlja

bolj{o pred{olsko izku{njo za otroke omenjenih dru`in.

Ve~ina pred{olskih oblik varstva oz. otro{kih skupin (playgroups) je, za razliko od na-

vedenih posebnih oblik v zasebnih rokah. Pristopne pogoje v privatnih ali prostovolj-

nih pred{olskih ustanovah dolo~ajo lastniki. Ve~ina institucij sprejema otroke v starosti

dveh let in pol in mnoge omogo~ajo varstvo (jasli) za najmlaj{e. Ustanove samostojno

odlo~ajo o velikosti otro{kih skupin, pa~ v skladu s potrebami. Njihova velikost in

zmo`nost star{ev, da pla~ujejo njihove usluge vplivata na samo skrbstvo. Kot `e re~eno,

poseben program za slab{e razvita podro~ja te`i k temu, da bi bilo v razredu 15 ali manj

otrok.

Kljub na~elni delitvi na t.i. infant in senior infant classes, v katerih so {tiri oz. petletniki,

pamorajomanj{e {ole kombinirati razli~ne razredne stopnje z enim u~iteljem. Tako lah-

ko npr. oba zgoraj omenjena razreda pou~ujejo v enem razredu itd.. Velikost razreda na

stopnji junior infants in senior infants se lahko precej razlikuje. Tako je bilo leta 1996 kar

9.921 otrok v t.i. infant classes s po 19 otroci, 2.168 otrok pa v razredih s po 40 in ve~

otroci. V za~etku leta 1999 je minister za izobra`evanje in znanost napovedal, da bo od
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septembra vsak osnovno{olski razred imel maksimalno 30 otrok. Posledi~no je to po-

menilo zaposlitev skoraj 600 dodatnih pedagogov in seveda dodatna sredstva.

Ministrstvo za izobra`evanje in znanost nima nadzora nad u~nimi na~rti zasebnih

pred{olskih ustanov. Ker ni zunanjega nadzora, je v glavnem vse odvisno od u~iteljev in

drugega osebja. Ve~ina institucij ponuja u~ni na~rt, ki je usmerjen k u~enju skozi zabavo

in sicer s pomo~jo iger, igra~, glasbenih instrumentov itd. Prav tako razvijajo pri otrocih

sposobnost govora s pesmimi, zgodbami itd. V primerni starosti se otroci seznanijo s pi-

sano besedo. Razli~en je tudi ~as, ki ga otroci prebijejo v pred{olskih ustanovah. Mnoge

v pomo~ star{em skrbijo za otroke med osmo uro zjutraj in {esto uro popoldan. Otroci,

ki obiskujejo osnovno {olo pred obvezno starostjo {estih let, se tam obi~ajno nahajajo

od devete ure in petnajst minut pa tja do trinajste ure oz. {tirinajste ure in trideset minut.

Tudi metode pou~evanja v ve~ini pred{olskih ustanov in zasebnih osnovnih {olah niso

predmet nadzora s strani ministrstva za izobra`evanje in znanost. Precej{nje {tevilo jih

ponuja oz. dela po t.i. Montessori ali Froebel metodi. Uradni priro~nik Ministrstva za

izobra`evanje in znanost govori o integriranem u~nem na~rtu za otroke v osnovnih {o-

lah. V omenjenih institucijah ni podatkov o formalnem ocenjevanju otrok, ve~ina infor-

macij o napredku otroka se izmenja med osebjem in star{i. Zato pa je posebni na~rt za

zaostala podro~ja podvr`en nenehnemu ocenjevanju s strani u~iteljev in star{ev in pri-

stojnega oddelka omenjenega ministrstva.

V t.i. infants classes pri osnovnih {olah je spremljanje otrokovega napredka sestavni del

u~iteljevega poklica. Nacionalni {olski sistem zagotavlja tudi skrb za otroke s posebni-

mi potrebami v specializiranih razredih ali posebnih osnovnih {olah. Uveden je bil tudi

poseben program za otroke z vedenjskimi problemi.

Statisti~ni podatki za {olsko leto 1997/98 nam ka`ejo naslednjo sliko glede {tevila

otrok in velikosti razreda v osnovnih {olah:

Od skupnega {tevila 52.944 t.i. junior infants, jih je bilo 6.887 v razredih z do 19 otroci,

12.164 v razredih s po 20-24 otroci, 18.175 v razredih s po 25-29 otroci, 13.032 v razredih

s po 30-34 otroci, 2.622 v razredih s po 35-39 otroci ter 64 v razredih s po 40 in ve~ otroci.

Od skupnega {tevila 54.552 t.i.senior infants, pa jih je bilo 5.966 v razredih z do 19 otro-

ci, 10.450 v razredih s po 20-24 otroci, 18.038 v razredih s po 25-29 otroci, 16.010 v razre-

dih s po 30-34 otroci, 3.970 v razredih s po 35-39 otroci ter 118 v razredih s po 40 in ve~

otroci.

Leta 1994 je bilo 22.000 otrok v pred{olskih skupinah (pre-school playgroups) registri-

ranih pri Irish Pre-school Playgroup Association.
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3.9 ^e{ka6

Za~etki institucionaliziranega pred{olskega izobra`evanja na ^e{kem segajo v prvo po-

lovico 19.stoletja, ko sta bila v Pragi odprta prva centra dnevnega varstva. Zakon o izo-

bra`evanju iz leta 1869 je vzpostavil {olski sistem, ki je ostal v bistvu nespremenjen do

leta 1948 in je vseboval dolo~be o pred{olskih institucijah. Leta 1872 je pri{lo do dife-

renciacije med institucijami, kot sta vrtec (kindergarten) in t.i. »jesle«, ki skrbijo za zelo

majhne otroke, ter institucijo »materske {koly« kot izobra`evalno ustanovo. Zakon o te-

meljni ureditvi izobra`evalnega sistema iz leta 1948 je vklju~il »materske {koly« v {olski

sistem kot organski del oz. njegov prvi element. Bile so brez izjeme nacionalizirane, us-

tanavljale so se tudi ob bolnicah, otro{kih zdravstvenih domovih in sanatorijih. Nov

koncept je prinesel tudi enoten vzgojni program oz.na~rt.

Leta 1960 je bilo z zakonom pred{olsko izobra`evanje lo~eno na jasli (jesle) za otroke

od rojstva pa do tretjega leta starosti, in »materske {koly« za otroke od tretjega pa do {e-

stega leta starosti. Program izobra`evalnega dela za obe obliki institucij iz leta 1967 je

podrobno dolo~il izobra`evalne pogoje za vseh {est starostnih stopenj. Del programa,

nana{ajo~ega se na jasli, je bil v obliki priporo~ila, medtem ko je bil del namenjen za

»materske {koly« obvezujo~. Zakon o izobra`evalnih ustanovah iz leta 1978 je vklju~il

vse razli~ne oblike pred{olskih ustanov (jesle, materske {koly, otro{ke domove, sezon-

ske institucije na de`eli itd.) v pred{olsko izobra`evanje.

Jasli spadajo v pristojnost Ministrstva za zdravstvo. Organizirajo jih ob~ine. Posledica

podalj{anih porodni{kih dopustov je dramati~no upadanje njihovega {tevila. Kot `e

re~eno, so »materske {koly« vklju~ene v vzgojno-izobra`evalni sistem. Ponujajo

pred{olsko izobra`evanje v sodelovanju z dru`inami otrok. Poleg njih obstajajo tudi

»specialni materske {koly«, ki jih organizira Ministrstvo za izobra`evanje.

Cilji in status »materske {koly« so dolo~eni z zakonom, podrobnosti pa so regulirane s

posebno odredbo. Zakon o dr`avni upravi in samoupravi regulira njihovo ustanovitev

in upravljanje. Lahko so centri dnevnega varstva, lahko pa tudi nastanitvene institucije

oz. internati ali pa splo{ne ustanove osnovane skupaj z osnovno {olo. O sprejemu otrok

odlo~a njen predstojnik oz. direktor. Otroku s posebnimi potrebami je dovoljen vstop

na pismeno pro{njo njegovega pravnega skrbnika in priporo~ila posebnih izobra`eval-

nih centrov.
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Razredi so oblikovani v skladu z starostjo, prilagodljivostjo in napredkom otrok, ali pa v

skupine me{ane starosti in stopnje napredka. V razredu je lahko 20 du{evno in telesno

zdravih otrok. Ustanova z enim samim razredom mora imeti vsaj 15 otrok, z dvema ali

ve~ razredi pa vsaj 18 otrok v vsakem razredu. ^e je na podro~ju ob~ine ena sama »ma-

terska {kola« z enim samim razredom, ima v njem vsaj 13 otrok, z dvema ali ve~ razredi

pa vsaj 16 otrok na razred. Posebni «{kolski urad« dovoljuje izjeme. Povpre~na {tevilka

22-23 otrok v razredu ka`e, da so izjeme pogoste.

Otroci lahko obiskujejo »materske {koly« tudi v naslednjih primerih:

• od drugega leta dalje na posebno priporo~ilo in v primeru, da jasli ne morejo biti usta-

novljene zaradi premajhnega {tevila otrok,

• ~e so telesno, du{evno prizadeti, z motnjami govora ali drugimi motnjami, po posvetu

z zdravnikom,

• ~e imajo u~ne te`ave in probleme v razvoju.

Otroci druge in tretje skupine so lahko vklju~eni v obi~ajen razred in sicer po dva, ~e ce-

lotno {tevilo razreda na presega 12 otrok. Enako velja za otroke prve skupine z razliko,

da {tevilo razreda ne presega 15 otrok. Za otroke iz druge in tretje skupine se lahko or-

ganizirajo posebni razredi, kot tudi za otroke iz socialno in kulturno manj razvitih ob-

mo~ij, kjer {tevilo v razredu ne sme presegati 10 otrok. Tu so {e posebni pripravljalni

razredi za otroke z odlo`enim vpisom na osnovno {olo, katerih {tevilo ne sme presegati

15 otrok ter drugi razredi.

Vsebina izobra`evalnega na~rta ni obvezujo~a. Na~rt iz leta 1989, ki je veljal za »jesle« in

»materske {koly« se ne uporablja ve~. Tako posami~na »materska {kola« pripravi svoj

lastni u~ni program. Osnovna uporabna metoda predstavlja igro in u~enje skozi indivi-

dualne in skupinske dejavnosti. Gre za podro~ja telesnega, du{evnega razvoja, estetike,

razvijanje govora. Otrok ne ocenjujejo v formalnem pogledu, vendar pride do ovredno-

tenja s strani strokovnjakov. Ob dolo~enih te`avah nato institucija v soglasju s star{i za-

gotovi ustrezne konzultacije in dopolnilne programe. Del skrbi v teh ustanovah, se ka`e

tudi v zagotovitvi obrokov, mo`nosti sprostitve (spanje) in aktivnostih na prostem. V ta

namen so poleg razredov tudi jedilnice, spalnice in vrtovi.

Ko gre za »materske {koly«, je mo~ govoriti o precej{nji fleksibilnosti. Tako poznajo al-

ternativne oblike, kot so tiste tipa Waldorf, nadalje take z elementi t.i. Montessori siste-

ma in katoli{ke »materske {koly«. Na osnovi programa iz leta 1994, ^e{ka posku{a

vklju~evati tudi etni~ne manj{ine in otroke z manj razvitih okolij. Statisti~ni podatki za

leto 2000/2001 ka`ejo, da je bila stopnja-v odstotkih-udele`enosti otrok v pred{olskem

izobra`evanju naslednja:

• v starosti od 3 do 6 let - 85.8%,

• pod 3 leti starosti - 20.8 %,
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• v starosti 6 let – 23.0%.

[tevil~ni podatki za enako obdobje:

• {tevilo otrok- 279.838,

• ustanove- 5.776,

• razredi- 12.611,

• vzgojno osebje- 22.906,

• {tevilo otrok na vzgojitelja- 12.2

• {tevilo otrok na razred - 22.2

3.10 Norve{ka7

Pred{olsko izobra`evanje na Norve{kem zajema obdobje do petega leta otrokove staro-

sti. Udele`ba je neobvezna. Ob~ina je tista, ki odgovarja za upravljanje in dejavnost tako

zasebnih kot ob~inskih institucij, in zagotavlja, da delujejo v skladu s cilji, ki jih postavlja

dr`avna vlada. Ime pred{olskih institucij je dolo~eno z zakonom in sicer se imenujejo

ustanove dnevnega varstva (day care institutions).

Zgodovinski razvoj otro{kega varstva sega `e v prvo polovico 19.stoletja, ko je bilo v

Trondheimu ustanovljeno otro{ko zaveti{~e. Sledila so {e druga, ki so jih upravljala za-

sebna zdru`enja. Sledilo je ve~ razli~nih organizacijskih oblik, v povojnem obdobju pa

so za~eli nuditi te~aje oz. {tudij namenjen prav pred{olskim u~iteljem. Isto~asno so bile

uvedene zahteve po kvalificiranem osebju v vseh ustanovah. Socialni in pedago{ki po-

gledi so bili vklju~eni v nacionalne smernice in aktivnosti vseh pred{olskih institucij. Te

so z zakonom iz leta 1975 dobile naziv kindergartens.

Pred{olske institucije so v pristojnosti Ministrstva za otroke in dru`inske zadeve. Kot

`e re~eno gre za ustanove dnevnega varstva, ki jih ureja ustrezni zakon iz leta 1995. Za-

kon daje navodila pristojnemu ministrstvu glede priprave okvira za delovanje institucij.

Ta dolo~a njihove temeljne principe, cilje, vsebino in aktivnosti, kot tudi smernice v

zvezi z organizacijo in upravo ob~inskih in zasebnih institucij. Preskrba varstvenih cen-

trov je v pristojnosti ob~in, vlada pokriva del letnih stro{kov tako zasebnih kot javnih

ustanov. Ostale stro{ke si delijo ob~ine in star{i. Ob~ina tudi odlo~a o tem, ali bo sub-

vencionirala ustanovo v zasebnih rokah. Za otroke s posebnimi potrebami vlada name-

nja posebno finan~no podporo lokalnim oblastem.
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Na splo{no poznajo tri tipe otro{kega varstva in sicer: obi~ajne ustanove dnevnega vars-

tva, varstvo na zasebnih domovih oz. t.i. family day-homes in dnevno varstvo odprtega

tipa (open day-care). Vsi trije modeli so koedukacijski, gre za skupno vzgojo de~kov in

deklic, razlikujejo pa se v drugih pogledih. Obi~ajne ustanove so navadno odprte vsaj

41 ur na teden, leta 1996 jih je bilo registriranih 6.409. Njihova velikost se razlikuje od ti-

stih s 10-18 otroci, pa do ve~jih s 50-100 otroci, v skladu z potrebami. Otroci jih obisku-

jejo od 6 in 50 ur tedensko. Pri family day-homes gre za organizirano varstvo mlaj{ih

otrok v zasebnih domovih. Gre za manj{o skupino otrok z pred{olskim u~iteljem, ki

obi~ajno nadzoruje ve~ takih domov. V skupini ni ve~ kot 3-5 otrok, en u~itelj pride na

30 otrok. Odprti tip dnevnega varstva pa omogo~a star{em, da tja pripeljejo otroka ob

katerikoli uri v okviru delavnika

Poleg tega, da je obisk teh ustanov neobvezen, tudi ni formalnih vstopnih pogojev oz.

zahtev. Obstoje~e omejitve so bolj posledica prostorskih omejitev in stro{kov, zato se

ustanove po ob~inah razlikujejo. Pomanjkanje prostorov {e posebej zadeva otroke pod

tremi leti starosti. Obi~ajne varstvene ustanove, ki so tudi najbolj pogoste, so navadno

razdeljene na oddelke z otroci starostne skupine do treh let in s starostne skupine od

treh do petih let. Najmlaj{i so organizirani v skupine po 8 ali 9 otrok, starej{i pa so v sku-

pinah po 16-18 otrok. Vedno pogosteje so otroci pod in nad tremi leti starosti v isti

skupini.

@e omenjeni zakon, ki ureja institucije otro{kega varstva, dolo~a tudi normative za us-

posobljenost osebja. [tevilo zaposlenega osebja se razlikuje glede na starost otrok. Pra-

viloma pride en pred{olski u~itelj na 14-18 otrok nad tremi leti starosti, in en u~itelj na

7-9 otrok pod tremi leti starosti. Tu gre za otroke, ki pre`ivijo v ustanovi ve~ kot {est ur

dnevno. Predstojniki in ostalo u~iteljsko osebje naj bi bili usposobljeni pred{olski de-

lavci. Na splo{no prideta na vsako od zgoraj omenjenih skupin {e eden do dva po-

mo~nika. Odvisno od organizacije same skupine, lahko ostane u~itelj z njo ve~ let ali pa

ga zamenja novi. V zvezi s tem ni posebnih smernic.

Institucije opravljajo dvojno funkcijo, tako izobra`evanje, kot tudi skrb za otroke med

odsotnostjo star{ev. Okvirni u~ni na~rt priporo~a pet osnovnih tem: dru`ba, estetika,

narava, jezik in telesne aktivnosti. Posebni koordinacijski odbor star{ev, osebja in last-

nika, ~e ta to `eli, mora izdelati letni na~rt. U~itelj sam izbere metode, vendar v okviru

u~nega na~rta. Na pred{olski stopnji ni formalnega ocenjevanja otrok. U~itelji posa-

mi~no obvestijo star{e o napredku njihovega otroka. Otrok s te`avami oz. nezmo`nost-

jo u~enja ali drugimi posebnimi potrebami je lahko sprejet v obi~ajno dnevno-varstve-

no ustanovo, ~e ta lahko zagotovi usposobljeno osebje. Nekatere institucije ponujajo

posebne u~ne programe.
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Leta 1997 je pribli`no 185.000 otrok, to je 51% vseh otrok do petega leta starosti, obisko-

valo institucije dnevnega varstva. Njihovo {tevilo je tega leta na Norve{kem doseglo

6.260, od tega 2.971 dr`avnih. Od slednjih so jih 2.881 upravljale ob~ine. Ko gre za za-

sebne ustanove, jih je 1.470 bilo delno financiranih s strani ob~inskih subvencij. Tako

imenovanih family day-homes pa je bilo 2.794. V institucijah dnevnega varstva je delalo

51.793 ljudi, od tega preko 93% `ensk. V dr`avnih institucijah je bilo 32.250 zaposlenih,

v zasebnih pa 19.534.

[tevil~ni podatki za leto 1997 o tedenskih urah, razli~nih starostnih skupinah in {tevilu

otrok v institucijah pa so:

[tevilo ur tedensko Starostna skupina 1997

6-15 0-5 let 11.485

16-20 0-5 let 14.110

21-30 nad 3 leti 27.901

21-30 pod 3 leti 8.806

31-40 nad 3 leti 8.340

31-40 pod 3 leti 1.978

41 in ve~ nad 3 leti 77.470

41 in ve~ pod 3 leti 34.146

Skupaj 184.514

3.11 [vedska8

Dnevno skrbstvo in otro{ko varstvo obstajata `e od 19. stoletja, pred{olska vzgoja pa se

je raz{irila {ele po letu 1970. Leta 1975 je bil sprejet Zakon o pred{olski vzgoji (The

Pre-School Act), ki je sledil predlogom Komisije za preiskovanje pred{olske vzgoje

(Board of Inquiry). Ta zakon je bil leta 1977 nadome{~en z Zakonom o skrbi za otroke

(Child Care Act), ki je bil leta 1980 vklju~en v Zakon o socialnih slu`bah (Social services

Act).

Jamstvo za skrb za otroke je bilo predstavljeno leta 1995 v Zakonu o socialnih

slu`bah. To je pomenilo, da je lokalna samoupravna enota - ob~ina obvezana, da pri-

skrbi varstvo za otroke (javno ali privatno) med 1. in 12. letom starosti, pa naj bo to zara-

di tega, ker so star{i zaposleni ali {tudirajo, ali pa zaradi otrokovih potreb. Vsi otroci, ka-
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terih star{i so prijavili potrebo po oskrbi pred{olskih otrok in skrbi za {oloobvezne otro-

ke, naj bi dobili svoje mesto najkasneje v roku 3-4 mesecev.

Pred{olska vzgoja (foerskoleaktivitet) in varstvo {oloobveznih otroke (skolbarnsom-

sorg) sta bili od leta 1996 odgovornost Ministrstva za {olstvo in znanost (Ministry of Edu-

cation and Science), od leta 1998 pa je za oboje postala odgovorna Nacionalna agencija

za izobra`evanje (National Agency for Education). Od leta 1998 pred{olsko vzgojo in

skrb za {oloobvezne otroke urejuje Zakon o {olstvu in vzgoji (Education Act). Po temu

zakonu je lokalna samoupravna enota dol`na zagotoviti pred{olsko vzgojo za vse otro-

ke od 1. do 5. leta starosti katerih star{i so ali zaposleni ali se izobra`ujejo. Tudi otroci s

posebnimi potrebami morajo imeti zagotovljeno mesto v pred{olski vzgoji.

Nacionalni svet za zdravje in oskrbo (The National Board of Health and Welfare) in

okro`ni administrativni sveti, so bili do leta 1997 odgovorni za sledenje in ocenjevanje

kakovosti delovanja pred{olske vzgoje in vzgoje {oloobveznih otrok na nacionalni rav-

ni, na ravni okro`ja in na ravni lokalne samouprave. Z za~etkom leta 1998 je to odgo-

vornost prevzela Nacionalna agencija za vzgojo in izobra`evanje (National Agency for

Education).

Pred{olsko vzgojo (foerskoleaktivitet) vodi {ola (foerskola) sama. Vrtci so ponavadi

odprti od ponedeljka do petka od 6.30 do 18.30 ~ez celo leto. Poleg vrtcev za otro{ko

varstvo skrbijo tudi odprti vrtci (open pre-school), centri za prost ~as (leisure-time cen-

ters), odprti centri za prosti ~as (open leisure-time centers) in pa dru`ine (family

day-care homes. Pred{olska vzgoja in varstvo {oloobveznih otrok sta dostopni vsem

otrokom, tudi otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z drugimi te`avami. Zago-

tovljeno otro{ko varstvo pomeni, da je prednostni dostop nepotreben, ker imajo vsi

otroci zagotovljeno mesto v varstvu. Vrtci sprejemajo otroke od 1. do 5. leta starosti.

Otroci, ki zaradi fizi~nih, mentalnih ali socialni razlogov potrebujejo mesto v vrtcu, lah-

ko za~nejo obiskovati vrtec pred 1 letom starosti.

Reforma:
[vedski parlament je odlo~il, da mora biti mesto v pred{olski vzgoji v jeseni ponujeno

vsem otrokom starim {tiri leta. Univerzalna pred{olska vzgoja naj bi bila brezpla~na in

naj bi obsegala vsaj 525 ur na leto, kar ustreza najmanj trem uram na dan med {olskim

letom. Univerzalna pred{olska vzgoja naj bi stopila v veljavo leta 2003.

[vedski parlament je tudi dolo~il, da imajo tudi otroci med 1. in 5. letom starosti, katerih

star{i so nezaposleni ali na porodni{kem dopustu zaradi skrbi za drugega otoka, pravi-

co do pred{olske vzgoje ali varstva v dru`inah (family day-care home), za vsaj tri ure na

dan ali 15 ur na teden.
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V vrtcu skupine sestavljajo otroci razli~nih let. Obstajajo skupine za otroke do 3. leta sta-

rosti (»toddler« groups), me{ane skupine (ponavadi med 3-5 leti) in pa skupine, v kate-

rih so otroci od 1-5 leta starosti. Obstajajo tudi skupine za otroke istih let. Glavni princip

uporabljen pri grupiranju otrok, je zadovoljevanje otrokove potrebe po stalnosti in

slo`nosti v njihovih dnevnih aktivnostih. Namen tega je zagotoviti otrokove potrebe za

to, da so skupaj z drugimi, da se igrajo in delajo z njihovimi sovrstniki. Da bi razvili

ob~utek skupinske identitete, zelo poudarjajo stalnost tako v otrokovi skupini kot med

osebjem. Vrtec ponavadi obsega od 2-5 skupin ali oddelkov. [tevilo otrok v posamez-

nem oddelku je razli~no. Ne obstaja nikakr{no nacionalno pravilo, ki bi urejevalo {tevi-

lo otrok na zaposlenega v vrtcu ali {tevilo otrok v skupini.

Cilj pred{olske vzgoje in cilj skrbi za {oloobvezne otroke je, da bi s pomo~jo peda-

go{ke skupine vzpodbudili otrokov razvoj in prispevali k dobrim pogojem za rast in

u~enje otrok. Aktivnosti bi morale biti organizirane s pomo~jo star{ev, kar bi olaj{alo

star{em zdru`evanje dela ali {tudija s star{evstvom. Od leta 1998 so cilji in naloge vrtcev

regulirane s posebnim u~nim na~rtom. Dr`ava predstavi celotne cilje in smernice za

pred{olsko vzgojo v na~rtu, ki je povezan s strukturo u~nega na~rta osnovne {ole

(grundskola). Leta 1998 je bil u~ni na~rt za osnovno {olo dopolnjen s pred{olskim razre-

dom (f`rskoleklass) in s centri za prosti ~as (fritidshem).

Glavni organizator, lokalna samoupravna enota (kommunen) je odgovorna, da

pred{olska vzgoja poteka tako, da izpolnjuje cilje na~rta. U~ni na~rt naj bi usmerjal vrtce

v izpolnjevanje zahtev in pri~akovanj postavljenih s strani otrok in star{ev. Na~rt pred-

stavlja okvirne vrednote pred{olske vzgoje, naloge, cilje in smernice aktivnosti vrtcev.

Cilji in smernice so dane za naslednja podro~ja:

• norme in vrednote,

• razvoj in u~enje,

• vpliv otroka,

• vrtec in dom,

• sodelovanje med pred{olskim razredom, {olo in centrom za prosti ~as.

Za vrtce ne obstaja nobeno pravilo glede porazdelitve ur za razli~ne aktivnosti. Vrtec

mora zagotoviti dobre pedago{ke aktivnosti, kjer skrb, vzgoja in u~enje, skupaj tvorijo

skladno celoto. Razvoj otrok v odgovorne osebe in ~lane dru`be naj bi bil podprt s so-

delovanjem dru`ine. Vrtec naj bi postavil temelje za u~enje.

U~ni na~rt zelo poudarja otrokov jezikovni razvoj, predvsem ustvarjanje in komunici-

ranje s pomo~jo razli~nih oblik izra`anja (s slikanjem, s pesmijo in glasbo, z igranjem,

ritmom, plesom, z govornim in pisnim jezikom). U~ni na~rt oblikuje vsebine in metode,

ki naj bi jih za spodbujanje u~enja in razvoja otrok uporabljali v vrtcu. Zaposleni v vrtcu

morajo slediti ciljem u~nega na~rta. Razvoj in u~enje posameznega otroka mora podpi-
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rati skupno sodelovanje vrtca in dru`ine. U~ni na~rt temelji na predpostavki, da se

pred{olski otroci u~ijo skozi aktivnosti, ki se jim zdijo naravne in pomembne.

Z uporabo tematske metode (topic-based method) imajo otroci mo`nost, da raziskuje-

jo, preiskujejo in eksperimentirajo. Skozi igranje, petje, glasbo, itd., pridobijo izku{nje

ter postopoma gradijo in pridobivajo nove poglede na svet in nova znanja. Igranje v

vseh oblikah je klju~ni faktor v otrokovem u~enju in razvoju skozi celotno pred{olsko

obdobje. Tudi skupina je zelo pomembna, saj se otroci lahko u~ijo eden od drugega ter

razvijejo odgovornost in spo{tovanje drug do drugega.

V vrtcu (foerskola) ne ocenjujejo rezultatov posameznega otroka. Vrtec zagotavlja pe-

dago{ke aktivnosti, v katere se vklju~ujejo otroci razli~nih let in v katerih otroci sodelu-

jejo razli~no ~asa. Vrtec naj bi tudi zagotavljal stalno komunikacijo z otrokovo dru`ino

za dobrobit, uspe{en razvoj in u~enje otroka. Poleg dnevnega osebnega kontakta med

osebjem in star{i, obstaja tudi poseben pogovor med star{i in osebjem, ki se zgodi dva-

krat na leto. Tema pogovora je otrokov razvoj in napredek v vrtcu.

Ve~ina lokalnih samouprav - mestnih uprav je dolo~ila smernice za otroke, ki imajo

posebne potrebe po podpori v njihovem razvoju zaradi fizi~nih, mentalnih, zdravstve-

nih ali drugih razlogov. Vrtci nosijo posebno odgovornost za te otroke. Po Zakonu o

{olstvu in vzgoji (Education Act) so otroci upravi~eni domesta v vrtcu in do sodelovanja

v obi~ajnih skupinah. Obstajajo pa tudi posebne skupine za otroke z motnjami v razvo-

ju. V teh skupinah je manj otrok, osebje pa ima posebne izku{nje in izobrazbo za vars-

tvo teh otrok. Otroci s slu{nimi motnjami in gluhi otroci so v posebnih skupinah z oseb-

jem, ki zna znakovni jezik.

Otroci s psiho-socialnimi problemi in vsi ostali otroci, ki potrebujejo posebno pomo~

profesionalnega osebja, so lahko v posebni skupini. Vseeno pa se v vrtcih najve~krat

dr`ijo na~ela, da lahko tudi otroci s posebnimi potrebami sodelujejo v obi~ajnih

skupinah.

Naloga lokalnih samouprav oziroma mestnih ob~in je, da zagotovijo tudi podporo v

smislu posvetovanja s psihologi, govornimi terapevti, pa tudi nadzor, usposabljanje ter

usmerjanje in vodenje posebnih uslug. Otroku, ki je v bolni{nici, mora lokalna samou-

pravna enota zagotoviti aktivnosti, ki so enakovredne aktivnostim v vrtcih ali v centrih

za prosti ~as.

Varstvo pri dru`inah (familjedaghem) vodijo registrirani varuhi otrok (child minders)

v svojih domovih, kjer skrbijo za otroke od 1-12 leta starosti, medtem ko so star{i odsot-

ni zaradi dela v slu`bi ali {tudija.Varstvo pri dru`inah ne poteka preko enakega u~nega

na~rta kot v vrtcih. Splo{ne smernice za aktivnosti v varstvu pri dru`inah je dolo~ila Na-

cionalna agencija za vzgojo in izobra`evanje (National Agency for Education). V mno-
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gih lokalnih samoupravnih enotah izvajalci varstva pri dru`inah sodelujejo z drugimi iz-

vajalci pred{olske vzgoje.

Odprta pred{olska vzgoja (oeppna foerskolan) je najprej namenjena otrokom, ki ne so-

delujejo v nobeni drugi pred{olski aktivnosti. Star{i in varuhi otrok lahko pridejo v od-

prte vrtce skupaj z otroci kadarkoli `elijo. Otrokom je dana mo`nost sodelovanja v pe-

dago{kih skupinskih aktivnostih, najve~krat pod nadzorom u~itelja iz vrtca.

[tevilo otrok emigrantov in beguncev se je v 80. in 90. letih mo~no pove~alo. Veliko

lokalnih samoupravnih enot lahko nudi otrokom, katerih materin jezik ni {ved{~ina,

pomo~ pri u~enju materinega jezika. Cilj tega je razviti aktivno dvojezi~nost in dvojno

kulturno identiteto. Obstajajo tudi finski in estonski vrtci.

Reforma:

V {tevilnih marginalnih stanovanjskih predelih v centrih mest obstajajo projekti in

pred{olske vzgojne aktivnosti, ki naj bi izbolj{ale integracijo in enake mo`nosti za vse

otroke. Najve~ji poudarek je na razvijanju jezikovnih sposobnosti. Veliko manj otrok iz

teh obmo~ji sodeluje v navadnih pred{olskih aktivnostih kot drugje po dr`avi. Jeseni

1999 je vlada uvedla posebno zvrst financiranja za vrtce v ogro`enih mestnih obmo~jih.

Aktivnosti so namenjene otrokom od 3-5 leta starosti in zagotavljajo brezpla~no varstvo

za vsaj tri ure dnevno s poudarkom na otrokovem jezikovnem razvoju.

Po statisti~nih podatkih je bilo leta 1999 v skrb za otroke vpisanih 720.000 otrok. Od

tega jih je bilo 319.000 vpisanih v vrtce (foerskola), 69.000 v varstvo pri dru`inah (fami-

ljedaghem) in 332.000 v centre za prosti ~as (fritidshem).

Ve~ino foerskoleverksamhet in skolbarnsomsorg vodijo lokalne samouprave - mest-

ne ob~ine. V zadnjih letih je naraslo {tevilo privatno vodenih varstvenih aktivnosti (leta

1999 je dele` glede na vse varstvene aktivnosti 13 %). Obstaja okoli 2800 privatnih vrt-

cev (z okoli 47.100 vpisanimi otroki) in privatnih centrov za prosti ~as (z okoli 14.200

otroki). Skoraj polovico vseh pred{olskih ustanov je vodeno s sodelovanjem star{ev.

Leta 1998 je bilo pribli`no 9000 vrtcev (foerskolor) in 5800 centrov za prosti ~as (fritids-

hem). Poleg tega je bilo tudi okoli 1000 odprtih vrtcev (oeppna foerskolor).

V vrtcih je bilo leta 1999 {tevilo otrok na zaposlenega 5,4, v centrih za prosti ~as pa je na

posameznega vzgojitelja pri{lo 15,8 otrok. V na novo ustanovljenih pred{olskih razre-

dih (foerskoleklassen) za 6-letnike je {tevilo otrok za letno zaposlenega 12,5.

Leta 1998 je bila povpre~na velikost skupine v vrtcu 17 otrok. Pribli`no polovica otrok

je bila v skupinah s 17 ali ve~ otroci, {estina otrok pa je bila v skupinah, kjer je bilo otrok

ve~ kot 20.

Leta 1998 je komaj 6% {estletnikov obiskovalo osnovno {olo (grundskola). Skoraj vsi

ostali otroci so sodelovali v pred{olskih razredih (foerskolaklassen).
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Leta 1999 je bilo okoli ¾ vseh otrokmed 1-5 letom starosti vpisanih v foerskoleverksam-

het. Istega leta je bilo okoli 2/3 otrok starih od 6-9 let vpisanih v skolbarnsomsorg.

IV. ZAKLJU^EK

Skupni splo{ni cilj vseh dr`av ~lanic EU, pa tudi drugih evropskih dr`av na pred{olskem

podro~ju, je socializacija otrok oz. njihovo navajanje na `ivljenje v dru`bi in ob drugih

ljudeh. Obisk je neobvezen in brez formalnega ocenjevanja. Opazimo pa razlike, ko gre

za vlogo, ki jo dr`ave namenjajo pred{olskemu izobra`evanju in na~inih njegovega iz-

vajanja. Predvsem gre za kombinacijo varstva in izobra`evanja, s poudarkom na eni ali

drugi komponenti pred{olskih institucij. Zato nam pregled standardov in normativov

otro{kega varstva v izbranih evropskih dr`avah poka`e dokaj pestro sliko.

^e se pomudimo pri prostorskih zmogljivostih oz. {tevilu otrok v ustanovah ter skupi-

nah ugotovimo, da je to zelo odvisno od same vrste pred{olske institucije in namenov

ter ciljev, ki bi jih rada dosegla. Tako se npr. na Danskem {tevilo otrok v jaslih (30-60)

razlikuje od {tevila v otro{kih vrtcih (40-80) ipd.

Razli~no je tudi {tevilo otrok v posameznih starostnih skupinah, ki pa niso vedno stro-

go lo~ene. Na Nizozemskem so otroci treh navedenih starosti npr. zajeti v skupine po

12, 16 in 20 otrok. [tevilo otrok v skupini se na~eloma pove~uje z njihovo starostjo. Po-

dobno je z razmerjem u~itelj (vzgojitelj)/skupina, saj se {tevilo otrok na vzgojitelja po-

ve~uje z njihovo starostjo. Tudi {tevilo prostorov namenjenih otrokom, je odvisno od

vrste institucije in njenih zmogljivosti. Pravila dolo~ijo glede na velikost skupin, starost

otrok in {tevilo osebja. Ko gre za pedago{ko osebje, je zanj zahtevana ustrezna izobraz-

ba oz.usposobljenost. V Nem~iji npr. to delo opravljajo socialni pedagogi in vzgojitelji

ter pomo`no osebje. [olajo se na strokovnih {olah za socialno pedagogiko.

Po oceni strokovnjakov, ki se poklicno ukvarjajo s pred{olsko vzgojo, iz obstoje~ih

virov ter literature izhaja, da so v Sloveniji relativno visoki standardi in normativi za

pred{olsko vzgojo in izobra`evanje, ki so primerljivi s tistimi v drugih dr`avah.. V zako-

nu o vrtcih iz leta 1996 je ohranjenih ve~ina standardov in normativov, ki zagotavljajo

temeljne naloge in na~ela, ki jih zahtevajo stroke, ki se znanstveno primerjalno ukvarja-

jo s potrebami otrok, u~iteljev in star{ev v pred{olski vzgoji. Kljub morebitnim fi-

nan~nim te`avam, strokovnjaki in zainteresirana javnost poudarjajo, da velja ohraniti

obstoje~e standarde in normative, ker je to `ivljenjsko obdobje eno izmed najob~utlji-

vej{ih in hkrati predstavlja temelje za otrokovo bodo~nost.
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PREVERJANJE ZNANJA IN POGOJI VPISA V

IZOBRA@EVALNIH SISTEMIH DR@AV EVROPE*

I. UVOD

Naro~nik je `elel, da se pred razpravo o nekaterih predlaganih spremembah v zakonih

o osnovni {oli in gimnaziji opravijo primerjalne analize o usklajenosti predlaganih spre-

memb z ureditvijo v dr`avah Evropske unije. V izredno kratkem ~asu, ki nam je bil na

voljo, smo ob pomo~i ministrstva za {olstvo, znanost in {port ter strokovnjakov z ljub-

ljanske univerze, uspeli pridobiti podatke, ki omogo~ajo okvirno primerjavo.

Informacija o vpra{anjih, o katerih so `e bile opravljene analize – taka je problematika

zunanjega preverjanja znanja, - je popolnej{a od tistih, za katere bi jih bilo {ele potreb-

no opraviti. Za celovit odgovor na vpra{anje o vklju~enosti vzgojiteljskega kadra v delo

na za~etnih stopnjah osnovno{olskega izobra`evanja bi bilo treba opraviti celovitej{o

{tudijo (morda tudi analizo zakonskih ureditev), kar bi zahtevalo precej ve~ ~asa, zato

smo v nalogi predstavili le »ekspertno mnenje« strokovnjakov, ki so se pri svojem delu

`e sre~ali s to problematiko, ~eprav je {e niso posebej podrobno preu~evali. Primerjalni

pregled nekaterih ureditev v zvezi s prehodom iz poklicnega na visoko{olski program

pa smo opravili na podlagi nacionalnih poro~il o izobra`evalnih sistemih. Pri tem smo

posku{ali pokriti ~im {ir{i krog razli~nih ureditev, ki so odvisne predvsem od kultur-

no-zgodovinskega razvoja teh sistemov v posameznih dr`avah.

II. ZUNANJE PREVERJANJE ZNANJA

2.1 O preverjanju znanja - splo{no

V ve~ini evropskih dr`av dobijo u~enci ob koncu obveznega izobra`evanja spri~evalo

(certificate). V Franciji in Avstriji dobijo spri~evalo u~enci, ki so kon~ali splo{no ni`je se-

kundarno izobra`evanje. Na Nizozemskem podeljujejo spri~evala nekatere {ole, v

flamski Belgiji u~enci sploh ne dobijo spri~evala ob koncu ni`jega sekundarnega izo-

bra`evanja.
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V ve~ini dr`av se spri~evalo podeli vsaj delno na podlagi zaklju~nih izpitov. Samo na

podlagi ocen, ki jih dobijo u~enci med letom, se podeljujejo spri~evala v francoski in

nem{ki Belgiji, v ve~ini nem{kih de`el, Gr~iji, [paniji, Luxemburgu, Avstriji, Finski in

[vedski.

Ostale dr`ave imajo zaklju~ne izpite, pri katerih je vsaj en del pisen. Ustne in pisne teste

pripravijo lahko zunanji strokovnjaki ali {ola sama. Samo na Portugalskem in v Liech-

tensteinu so ti izklju~no interne narave. V Italiji je predsedujo~i izpitne komisije zunanji

~lan, ki daje mnenje o rezultatih testov (te pripravijo in popravijo u~itelji {ole) in nadzo-

ruje popravke in ocenitev.

Na Nizozemskem imajo zaklju~ni izpiti dva dela: interne teste (pisne in ustne, pripravijo

jih u~itelji {ole in jih tudi ocenijo) in eksterni del (ki ga pripravijo zunanji strokovnjaki in

popravijo u~itelji {ole po eksterno dolo~enih standardih). Islandci imajo ob koncu ob-

veznega izobra`evanja eksterne in interne izpite.

V ve~ini primerov u~itelji odlo~ijo o oceni v spri~evalu, kadar se spri~evalo podeljuje na

podlagi ocen, bodisi dobljenih med letom bodisi pri zaklju~nih izpitih. V nekaterih

dr`avah je ocena, ki jo da u~itelj, bodisi ponderirana z eksterno oceno (na primer, z re-

zultatom eksternega izpita) ali pa se o njej odlo~i na podlagi eksterno pripravljenih me-

ril. Na Irskem in v Veliki Britaniji (Angliji, Walesu in Severni Irski) dajo u~encem ocene

zunanji ocenjevalci.

Tudi v predpristopnih dr`avah (z izjemo ^e{ke in Slova{ke) dobijo u~enci na tej stop-

nji spri~evala. V Bolgariji, Poljski, Mad`arski in Sloveniji so ocene v teh spri~evalih re-

zultat u~en~evih prizadevanj med letom. Nasprotno pa v Estoniji, Latviji, Litvi, Romuniji

in Cipru upo{tevajo vsaj delno tudi rezultate pri zaklju~nih izpitih. Latvijci in Litvanci

imajo eksterno pripravljene zaklju~ne izpite, Ciper pa interno. V Estoniji imajo dva izpi-

ta, enega pripravi {ola, enega pa pripravijo eksterno. V Romuniji mora odobriti interno

pripravljene izpite eksterno strokovno telo na regionalni ravni.

V ve~ini predpristopnih dr`av o ocenah v spri~evalih odlo~ajo u~itelji, le v Romuniji

dajo te ocene zunanji ocenjevalci, v Latviji in Litvi pa ocenjujejo u~itelji po eksterno pri-

pravljenih ocenjevalnih shemah.
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2.2 Pregledni podatki za leto 1998/99

U~enci dobijo spri~evala na podlagi:

zaklju~nih izpitov
v nekaterih nem{kih de`elah (Realschule), Irska,
Nizozemska, Portugalska, Liechtenstein,
Romunija

ocen, dobljenih skozi vse leto

francoska in nem{ka Belgija, ve~ina nem{kih
de`el, [panija, Gr~ija, Luxemburg, Avstrija, Fin-
ska, [vedska, Bolgarija, Mad`arska, Poljska, Slo-
venija (osemletka)

zaklju~nih izpitov in ocen, dob-
ljenih skozi vse leto

Danska (zaklju~ni izpiti so neobvezni), Francija,
Italija, UK, Islandija, Norve{ka, Estonija, Latvija,
Litva, Ciper

^e so pisni izpiti, so pripravljeni

interno
Nizozemska, Portugalska, Islandija, Liechtenstein,
Estonija, Ciper

interno z zunanjim nadzorom Nem~ija (nekatere de`ele), Italija, Romunija

eksterno
Danska, Nem~ija (nekatere de`ele), Francija, Ir-
ska, Nizozemska, UK, Islandija, Norve{ka, Estoni-
ja, Litva, Latvija

^e je ustni izpit, ga izvede

interno
Danska, Nem~ija (nekatere de`ele), Nizozemska,
Islandija, Liechtenstein

interno z zunanjim nadzorom Italija, UK (SC), Norve{ka, Romunija
eksterno UK (Wales, Severna Irska), Latvija

Kon~no oceno dajo

samo u~en~evi u~itelji

Belgije, Nem~ija (ve~ina de`el), [panija, Gr~ija,
Luxemburg, Avstrija, Portugalska, Finska, [ved-
ska, Liechtenstein, Bolgarija, Mad`arska, Poljska,
Slovenija (osemletka), Ciper

u~itelji, ponderirano z zunanjo
oceno

Danska, Nem~ija (nekatere de`ele), Francija, Itali-
ja, Islandija, Norve{ka, Estonija

u~itelji na podlagi eksternih
meril

Nizozemska, Latvija, Litva

zunanji ocenjevalci Irska, UK, Romunija

Vir: Tatjana Plevnik, M[Z[
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III. PREHOD IZ POKLICNEGA V IZOBRA@EVANJE, KI SE LAHKO
NADALJUJE NA VISOKI [OLI – IZBRANI PRIMERI

Vpra{anje prestopa iz strokovnega v gimnazijsko izobra`evanje zaradi vpisa na univer-

zo je vpra{anje koncepta izobra`evalnega sistema v dolo~eni dr`avi. Za odgovor na to

vpra{anje je potrebno poznavanje celotne zgradbe izobra`evalnega sistema. V grobem

pa lahko re~emo, da nekatere dr`ave {tejejo svoje programe tehni{kega/strokovnega

izobra`evanja v splo{no izobra`evanje (ki je le nekoliko poklicno obarvano) in ki omo-

go~a splo{no neposredno prehodnost na univerzo, druge dr`ave spet {tejejo strokovne

programe v sfero poklicnega izobra`evanja, iz katere neposreden prehod na univerzo

ni mogo~, tretja skupina dr`av (med njimi tudi Slovenija) omogo~a prehodnost iz stro-

kovnega v univerzitetno izobra`evanje pod dolo~enimi pogoji (poklicna matura + do-

datni diferencialni izpit)

3.1 Avstrija

U~enci, ki kon~ajo Allgemeinbildendehöhereschule dobijo potrdilo o opravljenem izpi-

tu(Reifeprüfungszeugnis), ki omogo~a vpis na univerzo.

Vajenci dobijo le potrdilo o opravljenem te~aju za delo s skraj{anim delovnim ~asom.

Pred svetom predstavnikov delavcev in delodajalcev je mo`no opraviti tudi izpit »o kon-

cu vajeni{tva«. Z dodatnim izpitom (Lehrabschlussprüfungszeugnis) si zagotovijo

mo`nost opravljanja te~ajev za nekatere predstojni{ke, mojstrske in trgovske posle, za

opravljanje izpitov s katerimi si lahko dobijo poklicno spri~evalo ali smejo opravljati

te~aje ob delu, prav tako pa tudi mo`nost za opravljanje izpita, ki omogo~a splo{ni do-

stop do vi{jega izobra`evanja brez dodatnih poklicnih kvalifikacij, in Studienberechti-

gungsprüfung, izpit, s katerim si zagotovijo mo`nost obiskovanja dolo~enih {tudijskih

programov1.

U~enci, ki se udele`ujejo programov, ki trajajo 1-2 leti, dobijo spri~evalo o opravljenem

pred-poklicnem usposabljanju, tisti, ki se udele`ujejo 3-4 letnega usposabljanja pa mo-

rajo opraviti (pisni/prakti~ni in ustni) zaklju~ni izpit.
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1 Z njim se lahko vpi{ejo na visoke strokovne {ole, od koder je, po kon~ani diplomi, mo`no nadaljevati {tudij

tudi na podiplomski ravni, ali pa –ob nekaterih dodatnih preizkusih znanja – tudi na dolo~ene smeri univerzi-

tetnega {tudija.
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S tem spri~evalom dobijo pravico za opravljanje nekaterih predpisanih poklicev in tr-

govskih poslov. Omogo~a jim tudi nadaljnje izobra`evanje in pridobivanje kvalifikacij,

kot na primer Berufsreifeprüfung.

U~enci, ki se udele`ujejo 5 letnih programov, lahko opravijo Reife- und Diplom-

prüfung, ki vklju~uje pisni/prakti~ni in ustni izpit in omogo~a pridobivanje dvojne izo-

brazbe, ki sestoji iz dostopa do splo{ne vi{je izobrazbe in poklicne kvalifikacije. Slednja

zagotavlja neposreden dostop na raven srednjega managementa (priznana je EU di-

plomska raven).

Visoko{olsko izobra`evanje se izvaja na:

1. univerzah

2. visokih strokovnih {olah

3. (poklicnih) pedago{kih akademijah

4. akademijah za socialno delo

5. akademijah za paramedicinske poklice

Za {ole v alinejah 1, 3, 4 in 5 se zahteva Reifeprüfungszeugnis (ali Reife-und Diplom-

prüfungszeugnis, Berufsreifeprüfungszeugnis ali, za dolo~ene {tudijske programe,

Studienberechtigungsprüfungszeugnis). Za veliko {tevilo {tudijskih programov se po-

leg tega zahteva tudi dodatno preverjanje znanja.

Za vpis na visoke strokovne {ole (alineja 2) morajo kandidati ponavadi opraviti spre-

jemne izpite ter imeti opravljen Reifeprüfungszeugnis ali temu primerno poklicno

usposabljanje.

3.2 Velika Britanija

Na ravni {olanja, ki ni ve~ obvezna, je u~encem na razpolago cela vrsta razli~nih kvalifi-

kacij. V Angliji, Walesu in Severnem Irskem so najbolj obi~ajne: splo{no spri~evalo o na-

daljnjem izobra`evanju (General Certificate of Education Advanced level - GCE A-ra-

ven), splo{no nacionalno strokovno spri~evalo (General National Vocational Qualifi-

cations - GNVQ) in nacionalno poklicno spri~evalo (National Vocational Qualifica-

tions - NVQ). Stopnja dose`ene izobrazbe je odvisna od organa, ki podeljuje spri~evala,

lahko pa vsebuje tudi ustni, pisni ali prakti~ni preizkus znanja. Samo za pridobitev na-

cionalnega poklicnega spri~evala (NVQ) ni potreben preizkus znanja, temve~ se zahte-

va le delovno usposobljenost za dolo~ene naloge.
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Visoko{olsko izobra`evanje:

V Veliki Britaniji so leta 1992 ukinili tradicionalno razlikovanje med politehni{kim in

univerzitetnim {tudijem, kljub temu pa {e vedno obstajajo dolo~ene razlike med poklic-

nim in strokovnim usposabljanjem. Vse visoko{olske organizacije so avtonomne in

same dolo~ajo svoje lastne politike in zahteve. Za razli~ne programe usposabljanja zah-

tevajo razli~ne kvalifikacije, te pa se razlikujejo od ene institucije do druge. Najbolj po-

gosto sta za vpis potrebna splo{no spri~evalo o nadaljnjem izobra`evanju (GCE A-ra-

ven) ali splo{no nacionalno strokovno spri~evalo (GNVQ).

3.3 Mad`arska

Ob koncu usposabljanja na splo{nih in poklicnih srednjih {olah (Gimnázium,

Szakközépiskola) morajo u~enci opraviti zaklju~ne izpite (érettségi), ki so pogoj za vpis

na vi{jo stopnjo izobra`evanja.

Na poklicnih {olah (Szakközépiskola) je mo`no dobiti tudi spri~evalo o poklicni uspo-

sobljenosti. Druge vrste poklicnih {ol podeljujejo le »poklicna spri~evala« (érettségi bi-

zonyítvány), ki ne {tejejo kot srednje{olska spri~evala.

Za vpis v visoko {olo se zahteva srednje{olsko spri~evalo. Za vpis na nekatere progra-

me se zahteva tudi dodatna znanja: na primer potrdilo o znanju tujih jezikov ter nekate-

rih dodatnih specializacij ali kvalifikacij.

3.4 Nem~ija

V Nem~iji odgovornost za izobra`evalni sistem pogojuje federalna ureditev dr`ave. To

pomeni, da skladno s temeljnim zakonom (Grundgesetz) {olska zakonodaja in admini-

stracija spadata v pristojnost posameznih zveznih de`el. Gre za sistem de`elnih ministr-

stev, lokalnih oblasti in njihovih {olskih uradov. Nem~ija pozna zelo razvejan {olski si-

stem od osnovne {ole, vrste ni`jih in vi{jih srednjih {ol do visoko{olskega izobra`eva-

nja. Obvezno {olanje zajema obdobje od {estega do petnajstega oz. {estnajstega leta

-odvisno od posamezne de`ele in je brezpla~no.

Po kon~ani osnovni {oli ali Grundschule, ki traja od {estega do desetega oz. dvanajstega

leta (Berlin& Brandenburg), se otroci lahko odlo~ajo med razli~nimi ni`je-srednje{ol-

skimi programi:

• Orientirungsstufe od desetega do dvanajstega leta, predstavlja nekak{no orientacij-

sko fazo znotraj razli~nih vrst {ol ali posebno organizacijsko enoto;
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• Gymnasium/Realschule/Hauptschule/Gesamtschule od dvanajstega do petnajstega

oz. {estnajstega leta so {ole, ki ponujajo razli~ne smeri izobra`evanja;

Prehod je povezan z raznimi uredbami oz. pravili, ki temeljijo na zakonodaji posamez-

ne zvezne de`ele. Za vrsto {ole se odlo~ijo star{i na podlagi uspeha, ki ga je posameznik

dosegel v osnovni {oli. Sam vpis na razne srednje {ole pa je pogojen s tem, v kak{ni meri

u~enec izpolnjuje postavljene kriterije in/ali z odlo~itvijo pristojnih {olskih organov.

Nadaljnje izobra`evanje poteka na vi{jih srednjih {olah: Gymnasium/Berufliches

Gymnasium/ Fachgymnasium/Gesamtschule, ter Berufsfachschule, Fachoberschule,

Duales System. Pri vpisu na vi{jo gimnazijo Gymnasiale Oberstufe mora kandidat pred-

lo`iti odhodno spri~evalo, ki zadostuje dolo~enim merilom uspeha. Vpisni pogoji pri

poklicnem izobra`evanju so odvisni od vrste izbrane {ole. Zgoraj omenjeni dvojni si-

stem (Duales System) deloma predstavlja poklicno izobra`evanje, deloma pa izobra`e-

vanje na delovnem mestu. Ta je odprt za vse, ki so zapustili ni`jo srednjo {olo ne glede

na rezultate.

Po opravljenemmaturitetnem izpitu (Abiturprufung), dobijo dijaki splo{no spri~evalo o

zrelosti za visoko{olski {tudij. Poklicne smeri oz. {ole pa pripravijo dijake za specifi~ne

poklice ali omogo~ajo dostop do nadaljnjega visoko{olskega izobra`evanja.

Kandidati `e omenjenega dualnega sistema pa opravljajo zaklju~ni izpit pred izpitno

komisijo interesne ustanove (zbornice trgovine in industrije, svobodnih poklicev, itd.)

in prejmejo odhodno spri~evalo.

Visoko{olsko izobra`evanje poteka na t.i. Univesitaten, Hochsculen, Kunstschulen,

Musikhochschulen in Fachhochschulen (uporabno znanje). Za vpis na univerzo ali ek-

vivalentne druge visoke {ole, umetnostne ali glasbene akademije, potrebuje kandidat

`e omenjeno splo{no spri~evalo(Allgemeinen hochschulreife) ali pa strokovno spri~e-

valo(Fachgebundenen hochschulreife) o zrelosti za visoko{olski {tudij. Umetnostne in

glasbene akademije seveda lahko zahtevajo tudi dolo~ene umetni{ke talente oz. spo-

sobnosti. Za vpis na Fachhochscule pa morajo kandidati imeti enega od zgoraj omenje-

nih spri~eval ali pa posebno t.i. Fachhochschulreife.

^e {tevilo pro{enj za sprejem presega zmogljivosti oz. {tevilo mest, se upo{tevajo ocene

in ~akalna doba posameznika za mesto v izbrani ustanovi.

3.5 Danska

Izobra`evanje na Danskem je v glavnem v pristojnosti ministrstva za {olstvo. Ministrstvi

za delo in socialne zadeve sta odgovorni za nekatera podro~ja pred{olskega in poklic-

nega izobra`evanja odraslih, ministrstvo za kulturo pa pokriva nekatere umetni{ke izo-
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bra`evalne programe. Obvezno {olanje zajema obdobje 9 let (od sedmega do {estnaj-

stega leta.) Veliko institucij na tem nivoju (osnovno in ni`je srednje{olsko izobra`eva-

nje) pa ponuja mo`nost dodatnega leta (do sedemnajstega leta). Ob koncu u~enci opra-

vijo izpite iz najve~ desetih predmetov. Ministrstvo za {olstvo pripravi pisne naloge,

u~itelji pa preverjajo znanje na ustnih izpitih. U~enci prejmejo odhodno spri~evalo z na-

vedenimi predmeti, ocenami letnega dela in rezultati izpita.

Po kon~anem obveznem {olanju se u~enci lahko odlo~ijo za razli~ne oblike vi{jih

srednjih {ol kot so:

• Aalmengymnasiale uddannelser- Gymnasium, triletne univerzitetno naravnane smeri

po devetih letih obveznega {olanja; (od {estnajstega do devetnajstega leta)

• dvoletne splo{ne smeri (HF) po desetletnem obveznem izobra`evanju pripravljajo za

visoko{olsko izobra`evanje; (od {estnajstega do devetnajstega leta)

• bolj poklicno orientirane triletne smeri (HTX,HHX), ki pripravljajo dijake za vstop na

visoke {ole in usposabljajo za dolo~en poklic.(od sedemnajstega do devetnajstega

leta)

• smeri, ki kombinirajo poklicno usposabljanje z izobra`evanjem na delovnemmestu.

• specializirane {ole za kmetijstvo, pomorstvo ter dru`boslovne in zdravstvene smeri

(vse od {estnajstega do devetnajstega leta)

Vpis na gimnazijo je odvisen od spri~evala in priporo~il u~iteljskega zbora. Za-

klju~ne gimnazijske izpite dijaki opravljajo iz desetih predmetov. Pisne izdelke oceni-

jo eksterni izpra{evalci, ki jih imenuje minister za {olstvo. Kon~ne ocene so odvisne

tudi od glavne pisne naloge, ki jo morajo izdelati. Uspe{ni prejmejo spri~evala z oce-

nami iz posameznih predmetov, kot tudi za celoletno delo. Na poklicnih {olah imajo

zaklju~ni izpit. Zaklju~na ocena je se{tevek pisnega in ustnega dela. Na {olskih sme-

reh HTX in HHX morajo kandidati poleg pisnih in ustnih izpitov izdelati tudi glavno

pisno nalogo.

Izobra`evanje poteka na univerzah z {tudijem splo{nej{ih smeri in na drugih speciali-

ziranih visoko{olskih ustanovah, kjer se {tudentje pripravljajo za bolj dolo~ene poklice.

Dotok bodo~ih {tudentov na~eloma ni omejen, izjema so nekatera podro~ja kot npr.

medicina.

Za vpis potrebujejo bodisi gimnazijsko spri~evalo (Studentereksamen), bodisi spri~e-

valo ene od razli~nih oblik zgoraj omenjenih smeri (HF,HHX,HTX). Druge ustanove ne

zahtevajo nujno teh spri~eval, imajo pa lahko svoje lastne vstopne zahteve oz. pogoje.
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3.6 ^e{ka

Ministrstvo za {olstvo, mladino in {port je odgovorno za ve~ino administrativnih dejav-

nosti in pripravo obvezujo~ih predpisov v zvezi z vzgojo in izobra`evanjem, ter za raz-

deljevanje finan~nih sredstev iz dr`avnega prora~una. Obvezno {olanje (Zakladni {ko-

la, Gymnazium -ni`ja gimnazija) zajema obdobje od {estega do petnajstega leta. Izbira

{ole je svobodna. U~enci so ocenjeni na podlagi ustnih in pisnih prispevkov ter do-

ma~ih nalog. Rezultati stalnega ocenjevanja so povzeti v spri~evalu na koncu vsakega

semestra.

U~enci lahko nadaljujejo izobra`evanje na razli~nih vrstah {ol, kot so npr. gimnazije

(Gymnazium) od petnajstega do devetnajstega leta, tehni~ne srednje {ole (Stredni od-

borna {kola) od petnajstega do sedemnajstega oz. osemnajstega ali devetnajstega leta,

poklicne {ole (Stredni odborne ucili{te) od petnajstega do sedemnajstega oz. osemnaj-

stega ali devetnajstega leta. Tu so {e vi{je tehni~ne {ole (Vy{{i odborna {kola) od devet-

najstega do enaindvajsetega oz.dvaindvajsetega leta in Ucili{te od petnajstega do se-

demnajstega leta. Prvi pogoj za sprejem je uspe{no zaklju~eno osnovno {olanje in us-

treznost glede na sprejemne pogoje. Vsebino sprejemnih izpitov- pisnih in ustnih-do-

lo~i izbrana {ola. Vse ustanove imajo zaklju~ni izpit, katerega naziv je odvisen od vrste

{ole npr. maturitni zkou{ka za {tiriletne smeri, zaverecna zkou{ka za dve ali triletne

smeri, ter absolutorium na vi{ji tehni~ni {oli. Ta po zaklju~ku podeli naslov diplomira-

nega specialista (DiS). Na poklicnih in tehni~nih {olah je del izpita tudi prakti~en.

Visoko{olsko izobra`evanje na tem nivoju vklju~uje univerze in ne-univerzitetne us-

tanove. Maturitetni izpit je minimalna kvalifikacija za vpis, vsaka institucija definira svo-

je vstopne kriterije in dolo~a vsebino sprejemnih izpitov.

IV. IZOBRAZBA KADRA, KI JE VKLJU^EN V PEDAGO[KI
PROCES NA ZA^ETNIH STOPNJAH OSNOVNO[OLSKEGA
IZOBRA@EVANJA

Za poimenovanja kadra, ki je vklju~en v vzgojno-izobra`evalni sistem, se v Evropi upo-

rablja izraz u~itelj. U~itelji so torej vsi strokovni delavci, ki pou~ujejo po nekem u~nem

na~rtu (tudi vzgojitelji/ce, ki pou~ujejo v {oli). Da bi odgovorili na vpra{anje, ali so stro-

kovni delavci, ki jih pri nas imenujemo vzgojitelji/ce vklju~eni/e tudi v izobra`evalni

proces na za~etnih stopnjah strokovnega izobra`evanja, bi torej morali opraviti raziska-

vo o tem, kak{ne diplome imajo u~itelji v za~etnem razredu obveznega izobra`evanja v
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evropskih dr`avah. V {tudijah, ki so na voljo, ni najti kak{ne posebne argumentacije za

diplomante/ke vzgojiteljskega programa2.

Po dostopnih podatkih sode~ tega vpra{anja v evropskih dr`avah ne re{ujejo na stro-

go predpisan zakonski na~in3. Pogosto imajo ravnatelji “na razpolago” neko dodatno

{tevilo mest, ki jih lahko uporabijo v ta namen, predvsem pa vklju~ujejo v ni`je razrede

pomo`ne u~ne mo~i (“helpers”), ki imajo lahko povsem dolo~en status (na [kotskem

gre za posebnega u~itelja - “bilingual support teacher”, ki dolo~eno {tevilo ur na teden

dela z u~enci, ki jim angle{~ina ni materni jezik), lahko pa preprosto pomagajo kot asi-

stenti (na Finskem jih na primer {ola zaposli preko javnih del).

V {kotskih {olah je pri{lo do vklju~evanje dodatnih u~iteljev tudi z integracijo otrok s

posebnimi potrebami, poznajo pa tudi institut tako imenovanega “peripatetic curricu-

lum specialist”, ki ga pla~ujejo lokalne {olske oblasti in je nekak{en “potujo~i” u~itelj, ki

na ve~ (manj{ih) {olah sodeluje z razrednim u~iteljem pri posameznih predmetih (npr.

tuji jezik, glasba, {portna vzgoja).

V nekaterih dr`avah (Anglija in Wales, [kotska, tudi Danska) pogosto vklju~ujejo tudi

star{e, npr. brezposelne matere, v~asih tudi matere, ki si na tak na~in pridobivajo iz-

ku{nje, s katerimi lahko kasneje konkurirajo pri vpisu na pedago{ki {tudij, kjer se kot

dodatni kriterij pri vpisu odraslih to upo{teva.

V. ZAKLJU^EK

Primerjalni pregled izobra`evalnih sistemov v dr`avah Evrope ka`e na raznolikost pri

ureditvi posameznih vpra{anj kot so preverjanje znanja, vpisni pogoji, prehod iz poklic-

nega v visoko{olsko izobra`evanje, vpra{anje kadra v procesu izobra`evanja, vloga

dr`ave itd. Kljub temu pa je mogo~e posamezne dr`ave razvrstiti v nekaj skupin oz. mo-

delov urejevanja posameznih segmentov v {olstvu.

Tako je pri preverjanju znanja poleg pisne ali ustne oblike zaklju~nih izpitov pomem-

ben tudi na~in izvedbe, ki je lahko interen, eksteren ali interen z zunanjim nadzorom.

Podlago za podelitev spri~evala predstavljajo trije kriteriji in sicer zaklju~ni izpiti
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2 Ker letos na M[Z[ delajo {tudijo o u~iteljih, bi lahko omre`je posebej vpra{ali o vzgojiteljskih diplomantkah

in diplomantih, vendar z odgovorom ni mogo~e pohiteti, kot bi si `eleli.

3 Pri nas smo se odlo~ili za zakonsko podlago, ker pri na{em sistemu

financiranja in tudi sicer glede na na{o kulturo ni veliko verjetnosti, da bi dosegli re{itve, ki jih poznajo drugod

(razen pri vklju~evanju otrok s posebnimi potrebami)
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npr.(Nizozemska, Portugalska, nekatere nem{ke de`ele, itd.), ocene dobljene skozi vse

leto ([panija, Gr~ija, Luxemburg, Avstrija, ve~ina nem{kih de`el itd.) in kombinacija

obeh navedenih kriterijev (Danska, Francija, Islandija, Norve{ka itd.)

Tudi pri vpra{anju prehoda iz poklicnega v visoko{olsko izobra`evanje se nam raz-

krijejo vsaj tri skupine dr`av in sicer tiste, ki {tejejo tehni{ko/strokovno izobra`evanje v

splo{no izobra`evanje, ki omogo~a prehod, spet druge ga obravnavajo kot izrazito po-

klicno izobra`evanje iz katerega neposreden prehod na univerzo ni mogo~, ter tiste kjer

je prehod omogo~en pod dolo~enimi pogoji. Evropske dr`ave se razlikujejo tudi pri

vpra{anju kadra, ki sodeluje pri za~etnih stopnjah izobra`evanja. Re{ujejo ga bodisi z

pomo`nimi u~nimi mo~mi, ki imajo poseben status, bodisi z asistenti, v nekaterih dr`a-

vah (Velika Britanija, Danska) pa vklju~ijo tudi star{e.

LITERATURA IN VIRI
National summary sheets on education system, http://www.mss.edus.si/eurydice/organ/fiches.htm

Plevnik, Tatjana: Kaj se dogaja ob koncu ni`jega sekundarnega izobra`evanja v evropskih dr`avah?, Eurydi-

ce Slovenija, Ministrstvo za {olstvo znanost in {port (arhiv raziskovalnega sektorja).

Razdev{ek Pu~ko, Cveta, ekspertno mnenje o u~iteljih v za~etnih stopnjah osnovno{olskega izobra`evanja,

Pedago{ka fakulteta Univerze v Ljubljani
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OBLIKE FINANCIRANJA [TUDENTOV V DR@AVAH

EVROPSKE UNIJE*

I. UVOD

Zna~ilnost visoko{olskih izobra`evalnih sistemov v Evropi so precej{nje finan~ne pod-

pore {tudentom. Te sku{ajo zagotoviti dostop do visoko{olske izobrazbe ~im ve~jemu

{tevilu mladih. Po podatkih za leto 19991 je od 11 milijonov evropskih {tudentov, kar 30

odstotkov prejemalo {tipendije, 12 odstotkov pa posojila. V povpre~ju so dr`ave Evrop-

ske unije za to podro~je porabile letno vsoto, ki predstavlja petino vseh stro{kov viso-

kega izobra`evanja. V teh dr`avah poznajo razli~ne sisteme oz. oblike finan~ne pomo~i

{tudentom. Prav na~elo enakega dostopa je bilo od 60-tih let dalje temeljnega pomena

pri uvajanju razli~nih oblik pomo~i, ki jih v skladu z naro~ilom predstavljamo v primer-

jalnem pregledu.

Na kompleksni vpra{anji o vezanosti {tipendij na premo`enjski cenzus ter trg delovne

sile bomo sku{ali implicitno odgovoriti s predstavitvijo razli~nih sistemov financiranja

{tudentov na dodiplomskem {tudiju po posameznih dr`avah Evrope. Pri tem smo se v

prvi vrsti oprli na primerjalni pregled Key Topics in Education podatkovne baze Eurydi-

ce, ki ponuja najbolj celovit pregled evropskih izobra`evalnih sistemov.

II. SISTEMI IN OBLIKE FINAN^NE POMO^I [TUDENTOM V
EVROPSKI SKUPNOSTI

2.1 Oblike financiranja visoko{olskega izobra`evanja

Glede na oblike financiranja visoko{olskega izobra`evanja lahko po podatkih za leto

1997/98 dr`ave Evropske unije razdelimo na tri skupine:
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486



• v prvo skupino sodijo dr`ave, kjer so tako dr`avne kot tudi zasebne visoko{olske us-

tanove financirane s strani dr`avnih oblasti in ne iz naslova vpisnin ali {olnin. Sem so-

dijo Danska, Gr~ija, Luksemburg, Avstrija, Finska in [vedska. Na Norve{kem manj{i

del zasebnih ustanov ob precej{nji dr`avni pomo~i lahko zara~unava malenkostno

{olnino. Vse druge ustanove z majhno dr`avno podporo pa poznajo visoke {olnine,

• v drugi skupini dr`av vse institucije delujejo po enakimi pogoji - po eni strani dobiva-

jo dr`avno podporo, na drugi strani pa so financirane s pomo~jo zasebnih skladov.

Tak je polo`aj v Veliki Britaniji, kjer visoko{olske institucije prejemajo precej{en dele`

privatnih sredstev - deloma izhajajo iz {olnin. Podobno je v Belgiji in na Nizozem-

skem, kjer so {olnine podobne tako v dr`avnih, kot tudi v zasebnih institucijah,

• tretja bolj raznolika skupina dr`av vklju~uje Nem~ijo, [panijo, Francijo, Irsko, Italijo,

Portugalsko in Islandijo. V Franciji npr.dr`avne institucije zara~unavajo precej ni`je

{olnine kot zasebne, ~eprav slednje prav tako prejemajo dr`avne dotacije. V [paniji in

na Portugalskem so zasebne institucije financirane s strani dr`ave posredno - v obliki

denarne pomo~i ({tipendij) {tudentov za kritje stro{kov. V Italiji je avtonomija institu-

cij, ko gre za finan~ne zadeve odprla pot precej{njemu pove~anju {olnin v dr`avnih

ustanovah.

2.2 Oblike finan~ne pomo~i {tudentom

Na splo{no lahko govorimo o naslednjih skupinah oblik finan~ne pomo~i in sicer:

• zni`anje ali oprostitev pla~ila vpisnin in {olnin, {tipendije ter posojila,

• pomo~ dru`inam {tudentov v obliki denarnih doklad in dav~nih olaj{av za star{e,

• specifi~na oblika finan~ne pomo~i, ki je namenjena nastanitvi prehrani, prevozu in

zdravstveni skrbi {tudentov,

• druge oblike pomo~i, ki jo dr`ave namenjajo za {tudij v tujini ali za pomo~ tujim

{tudentom.

Sistemi pomo~i se po posameznih dr`avah razlikujejo. Tako npr. v nekaterih dr`avah

vklju~ujejo le eno ali dve od prej na{tetih oblik, v drugih pa kombinacijo ve~ oblik pod-

pore. Glede na na{tete oblike finan~ne podpore, lahko dr`ave razdelimo na {tiri kate-

gorije oz. skupine:

• v prvo sodijo dr`ave, ki nudijo {tudentom {tipendije (grants) in posojila (loans). Sem

sodijo Finska, [vedska, Danska, Norve{ka in Islandija,

• v drugi skupini so dr`ave, kjer oblike {tipendij in posojil kombinirajo s podporo pri

pla~ilu {olnine. Sem spadajo Nizozemska, Irska in Velika Britanija,
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• v tretji skupini {tipendije in posojila kombinirajo z dru`inskimi dokladami in dav~ni-

mi olaj{avami za dru`ine {tudentov. V tej skupini so Nem~ija, Avstrija, Gr~ija in

Luksemburg,

• v zadnjo skupino spadajo dr`ave s kombinacijo vseh razli~nih na~inov finan~ne pod-

pore. V tej skupini najdemo Belgijo, [panijo, Francijo, Italijo in Portugalsko.

Oblike finan~ne podpore {tudentom v bistvu dolo~ajo stro{ki samega izobra`evanja in

`ivljenjski stro{ki {tudentov. Obe razse`nosti lahko upo{tevamo oz. ocenimo skozi dva

vidika in sicer:

• celotno pokrivanje stro{kov s strani dr`ave, v nasprotju s prispevki dru`in ali

{tudentov,

• finan~no neodvisnost {tudentov v nasprotju z dol`nostjo dru`in, da krijejo `ivljenjske

stro{ke svojega {tudenta.

To razmerje nam poka`e naslednjo sliko:

Financiranje stro{kov izobra`evanja

Izklju~no s strani dr`ave Prispevki dru`in in {tudentov

Finan~na Danska, [vedska, Finska,

neodvisnost Norve{ka,

Vmesna situacija Nizozemska, Velika Britanija,

Odgovornost Nem~ija, Avstrija, Gr~ija, Belgija, [panija, Francija,

dru`ine Luksemburg, Irska, Italija, Portugalska,

2.3 Pomo~ pri pla~ilu vpisnin in {olnin

2.3.1 Osnovna modela pomo~i

Ko gre za stro{ke vpisnin in {olnin, lahko dr`ave lo~imo na dve skupini. V prvi skupini

dr`av morajo {tudentje prispevati k stro{kom izobra`evanja s pla~evanjem vpisnin in

{olnin. V tem primeru dr`ava prispeva finan~no pomo~ v obliki podpore za pla~evanje

vpisnine in {olnine, {tudenti pa so lahko tudi izvzeti iz pla~evanja. Ta oblika pomo~i je

namenjena predvsem za dolo~ene skupine {tudentov, ki izhajajo iz revnej{ih okolij

(Belgija, [panija, Francija, Italija, Portugalska), ali pa kombinirano s komponento {ir{e

podpore (Irska, Nizozemska). Vpisnina in {olnina ne predstavljata samo kritje stro{kov

izobra`evanja, temve~ imata tudi zna~aj redistribucije stro{kov. To pomeni, da dru`ine
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s povpre~nimi ali visokimi dohodki pla~ujejo relativno visoke vpisnine/{olnine, dru`i-

ne z ni`jimi dohodki pa so opro{~ene ali pa prejemajo podporo za pla~ilo. V tej skupini

so Belgija, [panija, Francija, Irska, Italija, Nizozemska, Portugalska in Velika Britanija. V

nekaterih dr`avah {tudentje prispevajo tudi za zdravstveno oskrbo - Francija, za {tu-

dentske organizacije ali regionalna telesa, ki skrbijo za {tudentske storitve - Italija. Na

Portugalskem se npr. vpisnina/{olnina porabi za pou~evanje in zastopanje {tudentskih

interesov, medtem ko so zdravstvene storitve in druge storitve brezpla~ne ali financira-

ne iz neobveznega prispevka.

V drugi skupini so dr`ave, kjer je dostop do visoko{olskega izobra`evanja brez-

pla~en. Dr`ava t.j. njeni davkopla~evalci, nosijo celotne stro{ke izobra`evanja. Tukaj so

institucije visoko{olskega izobra`evanja financirane neposredno s strani dr`ave. Med

temi dr`avami najdemo Dansko, Gr~ijo, Luksemburg, Avstrijo, Finsko in [vedsko. Tako

je tudi v Nem~iji z izjemo zveznih de`el Baden –Wuerttemberg in Berlin, kjer so bile

uvedene vpisnine. V nekaterih primerih {tudentje pla~ujejo le prispevke oz. ~lanarine

organizacijam, ki skrbijo za njihove storitve. Tako npr. v Nem~iji pla~ujejo prispevek za

organizacijo Studentenwerk, ki zagotavlja socialne storitve, in neodvisno organizacijo

Studentenschaft. V Avstriji pla~ujejo ~lanarino svoji {tudentski organizaciji, ki se v~asih

porabi za financiranje {tudentskih storitev. Na Finskem in [vedskem pla~ujejo prispev-

ke {tudentskim zvezam.

2.3.2 Vi{ina pristojbin in dele` {tudentov s podporo

Sistemi {olnin/vpisnin in drugih pla~il se po nekaterih dr`avah precej razlikujejo. Odvi-

sni so od smeri {tudija, od tega ali gre za redni ali izredni {tudij in od tega, ali poteka na

dr`avni oz.zasebni ustanovi. V dr`avah, kjer {tudentje pla~ujejo prispevek (~lanarine)

{tudentskim organizacijam, je njegova vi{ina relativno nizka. Tu gre predvsem za dr`a-

ve, ki poznajo brezpla~no visoko{olsko izobra`evanje. V dr`avah, kjer morajo {tudentje

pla~evati stro{ke vpisnine ali {olnine, pa se te razlikujejo. Tako so npr. na Irskem vpisni-

ne enake za vse, {olnine pa se razlikujejo glede na smer {tudija ali institucijo, ki jo obi-

skujejo. Na Nizozemskem in Portugalskem so pristojbine enake za {tudente, ki obisku-

jejo tako univerzitetne kot ne-univerzitetne institucije. Dele` {tudentov, ki so popolno-

ma ali deloma izvzeti iz pla~evanja pristojbin, je podoben v Belgiji, [paniji in Franciji.
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Tabela o odstotku {tudentov opro{~enih pla~ila oz. prejemnikov pomo~i pri vpisni-

ni/{olnini v letu 1997/98 nam ka`e naslednjo sliko:

Brez podpore Od 15 do 45% {tudentov Preko 70% {tudentov

opro{~enih pla~ila ali prejemnikov pomo~i

prejemnikov pomo~i

Prispevki {tud. Nem~ija, Avstrija,

organizacijam Finska, [vedska,

Vpisnina Francija, Irska

[olnina Irska, Nizozemska,

Velika Britanija

2.4 [tipendije in posojila za {tudente na dodiplomskem {tudiju

[tipendije in posojila predstavljajo dve glavni obliki podpore {tudentov. Zna~ilnost

prve je, da {tudentje sredstev ne vra~ajo, medtem ko morajo {tudentsko posojilo vrniti

po obdobju {tudija. Omeniti velja {e posebne {tipendije oz. nagrade (prizes), povezane

z {tudijskim uspehom, ki v nekaterih dr`avah predstavljajo finan~no pomo~ za izbrane

{tudente. Obi~ajno, npr. v Gr~iji, [paniji in na Portugalskem niso vezane na dohodke

{tudenta, temve~ se dodeljujejo na osnovi individualnih {tudijskih dose`kov.

Finan~na pomo~ za {tudente v dr`avah Evropske unije se lahko razlikuje: od iz-

klju~no {tipendijskih oblik do izklju~no posojilnih oblik. Najbolj raz{irjena oblika pod-

pore so {tipendije, vendar veliko dr`av nudi tudi posojila. Ta predstavljajo integralni del

sistema in skupaj z {tipendijami tvorijo kombinirani sistem. V bistvu gre za dopolnitev

{tipendijske pomo~i, ko {tudentje v ve~ini kombiniranih sistemov sami odlo~ajo o tem,

ali jo/ga bodo sprejeli. Izjema je Nem~ija, kjer {tudentje, upravi~eni do finan~ne po-

mo~i, prejemajo enaka dele`a {tipendij in posojil. Kot `e re~eno, sta sistema v nekaterih

dr`avah lo~ena, kar pomeni, da {tudentje, ki niso upravi~eni do {tipendij, lahko dobijo

posojila in obratno kot npr. v Franciji.

490

490



Tabela o {tipendijskih in posojilnih oblikah pomo~i za dodiplomski {tudij v letu

1997/98 ka`e naslednjo sliko:

Samo {tipendije V glavnem {tipendije [tipendije in posojila Samo posojila

z lo~enimi posojili

(manj kot 1%{tudentov) lo~eni kombiniran

sporazumi sistem

Belgija (flam. skup.) Belgija (fran. skup.) Velika Danska, Nem~ija, Islandija

Gr~ija, [panija, Irska, Francija, Italija, Britanija Luksemburg,

Avstrija, Portugalska Nizozemska,

Finska,[vedska

2.5 Pogoji za dodelitev {tipendije in/ali posojila

Splo{ni pogoji povezani s {tudentskim statusom, so podobni v vseh obravnavanih dr`a-

vah. Ti zahtevajo, da so prejemniki podpore vpisani na eno od priznanih visoko{olskih

ustanov oz. v njene programe ali smeri. V ve~ini dr`av je podpora omejena izklju~no na

redne {tudente. V nekaterih dr`avah mora biti prejemnik finan~ne pomo~i prvikrat vpi-

san na dodiplomski {tudij. To pomeni, da do nje ni upravi~en, ~e je `e pridobil viso-

ko{olsko kvalifikacijo. Z izjemo nekaterih dr`av (Luksemburg, Nizozemska,Velika Bri-

tanija) ve~ina pozna dolo~ene pogoje za dodelitev {tipendij/posojil. Podpora je name-

njena bodisi {tudentom z najni`jimi dohodki (glede na dohodke dru`ine in/ali {tuden-

ta), bodisi ve~ini {tudentov ob dolo~enem maksimumu {tudentovih dohodkov. Po

najbolj raz{irjenemmodelu {tudent ni upravi~en do finan~ne podpore, ~e neto dohodki

presegajo maksimalno vi{ino cenzusa oz. dobi polno podporo, ~e je znesek enak ali

ni`ji od fiksnega minimuma. Veliko dr`av pozna tudi vmesne kategorije oz. oblike, kjer

vsota podpore pada z rastjo dohodkov {tudenta.

[tudenti Danske, Nizozemske, Finske in [vedske, katerih prihodki so ve~ji od dovo-

ljenega zneska, morajo ob koncu leta vrniti vsoto, ki presega upravi~eni znesek. Neka-

tere dr`ave lo~ijo med {tudenti, ki `ivijo ali ne `ivijo s star{i. Vsota dodeljena slednjim je

vi{ja v Flamski skupnosti Belgije, na Danskem, Nem~iji, Luksemburgu, na Nizozem-

skem, Finskem in Veliki Britaniji. Pove~an znesek je namenjen tudi {tudentom, ki se

vpi{ejo na institucijo dale~ od uradnega prebivali{~a npr. v Italiji, Avstriji in na

Portugalskem.
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Tabela o pogojih za dodelitev finan~ne pomo~i za leto 1997/98:

Podpora povezana Podpora povezana Podpora

s prihodki star{ev in/ samo s prihodki brez povezave

ali {tud.(do 25leta) {tudenta z dohodki

Vsota {tipendij/ Nizozemska

posojil dolo~ena (dodatnaposojila).

neodvisno od doh. Velika Britanija

(posojila)

Vsota {tipendij ali Belgija, Gr~ija, [panija, Nizozemska

lo~enih posojil Francija, Irska, Italija, (osnovna {tip.)

pada z nara{~a- Nizozemska (dodatne {tip.) Finska

njem dohodkov Avstrija, Portugalska,

Vel. Britanija ({tipendije)

Celotna vsota pada Nem~ija [vedska

z rastjo dohodkov, (50% {tipendije) (28% {tipendije)

dele` {tip. in pos.

ostaja nespremenjen

Ve~ina dr`av upo{teva, da je {tudent odvisen od star{ev do 25 leta starosti. Izjema so

Danska, [vedska in Finska, ki upo{tevajo samo prihodke {tudenta `e od 20 leta starosti.

Podpora je dodeljena na podlagi precej visokega maksimalnega cenzusa prihodkov.

Posledica tega je velik dele` {tudentov, ki so upravi~eni do podpore.

Na Finskem ne poznajo podpore za deficitarne poklice v obliki {tipendij. Tudi v Veliki

Britaniji na splo{no ni {tipendij, s katerimi bi privabljali {tudente k {tudiju dolo~enih

smeri. V Angliji in Walesu pa kljub temu imajo posebno ureditev, ki naj bi pritegnila di-

plomirane {tudente k pou~evanju. Tako jim na podiplomskem {tudiju podeljujejo po-

sebne {tipendije - v Angliji150 funtov tedensko, prav tako pa tudi pla~ila novo kvalifici-

ranim u~iteljem dolo~enih smeri (matematika, tuji jeziki, doma~i jezik, tehnologija itd.),

ki uspe{no zaklju~ijo prvo leto pou~evanja.

V Luksemburgu, kjer npr. posojila dopolnjujejo {tipendije, sta relativna dele`a obeh

oblik pomo~i dolo~ena v razmerju z dohodki tako {tudentov, kot njihovih dru`in. Na

Nizozemskem se vi{ina osnovne {tipendije dolo~i samo v odnosu s {tudentovimi pri-

hodki, cenzus je dokaj visok. Dodatna {tipendija je namenjena samo {tudentom, katerih
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prihodki star{ev ne presegajo dolo~enega cenzusa. Dodatno posojilo lahko dobijo vsi

{tudentje, neodvisno od prihodkov njihovih star{ev. Vi{ina posojila je odvisna od zne-

ska dodatne {tipendije. Na Danskem, [vedskem in v Nem~iji, kjer sta dele`a {tipendij in

posojil konstantna, se celotna vsota podpore postopno zni`a, ko prihodki {tudenta ali

dru`ine prese`ejo dolo~eno maksimalno vsoto. Na Portugalskem je od leta 1997 v skla-

du z zakonom potrebno pri pro{nji za odobritev {tipendije oddati napoved dru`inskih

prihodkov.

2.6 Starostne omejitve

Veliko dr`av dolo~a najvi{jo starostno mejo za dodelitev finan~ne podpore, nekaj dr`av

pa dolo~a spodnjo starostno mejo, saj morajo upravi~enci v vsakem primeru kon~ati

srednje{olsko izobra`evanje. Zgornja starostna meja se od dr`ave do dr`ave zelo razli-

kuje. Tako lahko npr.{tudentje na Nizozemskem pod 27.letom starosti, prejemajo {ti-

pendijsko finan~no podporo (prestatiebeurs). Nad to starostno mejo lahko dobijo le

posojila. Ponekod je starostna meja mnogo vi{ja kot je razvidno iz naslednje tabele.

Za {tipendije Za lo~ena posojila Za kombinacijo

{tip. in posojil

Minimalna starost [panija, Irska, Finska Danska (18 let)

(17 let )

Zgornja meja za Belgija -Fr. Velika Britanija Nem~ija

oddajo pro{nje (pod 35 let) (pod 50 let) (pod 30 let)

Avstrija (pod 35 let)

Francija (pod 26 let )

Zgornja starostna Nizozemska [vedska

meja za pridobitev ( pod 27 let) (pod 45 let)

podpore

Brez starostne Belgija - Nz, Gr~ija, Finska Danska,

omejitve Italija, Portugalska, Luksemburg,

Vel.Britanija
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2.7 ^asovne omejitve prejemanja finan~ne pomo~i

V ve~ini dr`av zahtevajo od {tudentov, da bodisi uspe{no zaklju~ijo vsako leto znotraj

izbrane smeri, bodisi celotno smer v okviru dolo~enega {tevila let. Ponekod dovoljujejo

ponoven vpis letnika brez odvzema {tipendije. Ve~ina dr`av omejuje finan~no pomo~

({tipendije) na dolo~eno {tevilo let. V Belgiji, Franciji, na Irskem in Veliki Britaniji se {ti-

pendija podeli samo na osnovi uspe{nega zaklju~ka prej{njega leta. V primeru ponov-

nega vpisa se pomo~ odtegne, vendar ponekod lahko dobijo posojila (Francija,Velika

Britanija). V Gr~iji in Italiji pa o podpori odlo~ajo vsakoletno na osnovi najbolj{ih izpit-

nih rezultatov {olskega leta. V Nem~iji {tudentje prejemajo podporo za obdobje, ki se

ujema z dolo~enim nominalnim obdobjem {tudija. Vsi so upravi~eni do nje, dokler

vzdr`ujejo ustrezno raven {tudijske uspe{nosti. Po {tirih semestrih morajo za nadaljnje

prejemanje pomo~i dokazati, da normalno nadaljujejo s {tudijem. V [paniji, Luksem-

burgu in Avstriji so {tudentje upravi~eni do enoletnega dodatnega prejemka. Ta jim

omogo~a prejemanje {tipendije tudi v primeru ponavljanja letnika. Na Portugalskem

lahko od leta 1997/98 obdr`ijo {tipendijo za {e dve dodatni leti preko nominalne dol`i-

ne {tudija. Na Nizozemskem se {tudentom, ki dose`ejo v za~etnem letu vsaj polovico

vseh mo`nih to~k in nato uspe{no zaklju~ijo {tudij, posojilo spremeni v nevra~ljivo

{tipendijo.

Iz podatkov o povpre~ni letni vsoti {tipendij in posojil za leto 1995/96 je razvidno, da

je imela najvi{jo vsoto za {tipendije Avstrija in sicer pribli`no 3.400 ECU, vendar brez

podeljevanja posojil. Enako velja za Portugalsko, kjer je vi{ina {tipendij za leto1995/96

zna{ala 1.400 ECU. V Nem~iji je vi{ina {tipendije in posojila enaka glede na kombinirani

sistem in je zna{ala okoli 1.650 ECU, pribli`no enaki sta vsoti tudi na Nizozemskem in

sicer 2.020 ECU za {tipendije in 2120 za posojila.

2.8 Denarne ugodnosti za dru`ine s {tudenti

Vse dr`ave ~lanice Evropske unije so uvedle sisteme, s katerimi omogo~ajo star{em {tu-

dentov denarne ugodnosti ali dav~ne olaj{ave. Te obi~ajno niso neposredno povezane

z realnimi oz. dejanskimi izdatki, ki jih imajo dru`ine pri izobra`evanju otrok. Gre za

politi~no voljo, da se pove`e odgovornost dru`be in dru`ine pri vzgoji in izobra`evanju

ter vzdr`evanju otrok Ta pomo~ lahko poteka v obliki neposrednih izpla~il dru`inam,

ali pa v obliki zmanj{anega obsega oz. vi{ine davka dr`avi. Medtem, ko so si denarni

dodatki v razli~nih dr`avah precej podobni, pa imajo dav~ne olaj{ave razli~ne oblike.
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2.8.1 Dav~ne olaj{ave za dru`ine z odvisnimi {tudenti

Zmanj{anje dav~nih obveznostih najdemo v treh oblikah:

• dav~ne olaj{ave (tax allowances), pri katerih se dav~na osnova zmanj{a za dolo~en

znesek,

• dav~ne izjeme (tax exemptions), pri katerih se za dolo~ene storitve ali blago ne pla~a

davka na dodano vrednost in /ali je neobdav~ljiv dolo~en dohodek,

• dav~ni odpust (tax credit), pri katerem se davek, ki ga je potrebno pla~ati, zmanj{a za

dolo~eno vsoto.

2.8.2 Pogoji za dostopnost ugodnosti

V vseh dr`avah imajo pogoj, da {tudentovi dohodki ne presegajo dolo~enega zneska.

Kriteriji zanj, pa se po posameznih dr`avah razlikujejo. Pojavijo se lahko tudi dodatne

omejitve kot npr. starost {tudenta oz. drugi pogoji.

Tako je npr. v Nem~iji pogoj starost {tudenta do 27 let, v Gr~iji do 25 let ter vpis na eno

od priznanih institucij doma ali tujini, v Franciji do 25 let, v Avstriji do 26 let, {tudentov

prihodekmora biti manj{i od 3.740 ATS in njegov {tudij lahko traja maksimalno eno leto

dlje od normalnega trajanja {tudija. Na Portugalskem je starost {tudenta omejena do 25

let, mora biti otrok ali posvojenec davkopla~evalca, njegov prihodek pa ne sme prese-

gati povpre~nega nacionalnega dohodka. V nordijskih dr`avah, na Nizozemskem in v

Veliki Britaniji ni zmanj{evanja dav~nih obveznosti, ker imajo polnoletne osebe za fi-

nan~no neodvisne. Polnoletnost oseb/finan~na neodvisnost se pokriva z za~etkom

{tudija.

V Nem~iji dru`ine mese~no dobivajo t.i. Kindergeld, ki je izvzet iz dav~ne osnove oz.

pomeni davno olaj{avo. Gre za relativno visoka sredstva s strani dr`ave. Dru`ine z vi{ji-

mi dohodki dobivajo t.i. Kinderfreibetrag, kar pomeni zmanj{anje dav~ne osnove, za

dolo~en znesek. Na Portugalskem je znesek, ki je od{tet od dav~ne osnove v povezavi z

dejanskimi letnimi izdatki. Poznajo tudi odpust davka, katerega vi{ina je odvisna le od

{tevila odvisnih {tudentov v dru`ini. V Avstriji pa poznajo t.i. Kinderabsetzbetrag oz.

odpust davka v dolo~enem znesku. ^e je dav~na osnova tako majhna, da je skupni da-

vek manj{i od dovoljenega dav~nega odpusta, se prese`ek dav~nega odpusta nepo-

sredno izpla~a dru`ini.
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2.8.3 Dru`inske denarne doklade

Ko gre za denarne dodatke, lahko dr`ave evropske skupine razdelimo na dve skupini.

V prvi skupini so nordijske dr`ave, Nizozemska, Velika Britanija, ki upo{tevajo `e ome-

njeno na~elo polnoletnosti-neodvisnosti, zaradi katerega ne izpla~ujejo denarne po-

mo~i dru`inam z odvisnimi {tudenti. V Franciji npr. podeljujejo denarni dodatek do do-

se`enega 20. leta starosti {tudenta. Druge evropske dr`ave smatrajo izpla~evanje

dru`inskega dodatka za upravi~eno, dokler otrok ne dose`e resni~ne finan~ne neodvi-

snosti. V vseh dr`avah gre za mese~na pla~ila star{em ali direktno {tudentu, skupna

omejitev je starostna meja, ki se razlikuje. Dodani pa so lahko tudi drugi pogoji. V Belgi-

ji {tudent ne sme delati ve~ kot 80 ur mese~no, za otroke, ki jih vzgajajo izven dr`ave, ni

denarnih dodatkov. V Nem~iji poznajo t.i. Kindergeld, {tudent mora biti star do 27 let. V

Avstriji {tudentje ne smejo imeti lastnih zaslu`kov nad dolo~eno vsoto, ki je bila leta

1997 3.740 ATS mese~no.

Razlike v vi{ini dodatka so odvisne od razli~nih elementov, npr. starosti otroka, kateri

po vrsti se je rodil, dohodkov star{ev itd. Zaradi tega je te`ko primerjati zneske pomo~i

v posameznih dr`avah. Tabela o povpre~nih vi{inah letnih dodatkov za standardne

dru`ine z dvema otrokoma v letu 1997/98, nam ka`e naslednjo sliko:

Nacionalna valuta Povpre~na vi{ina v ECU

Belgija BEF 129.228 3.236

Nem~ija DEM 4.800 2.192

Gr~ija GRD 96.000 429

Francija FRF 17.988 2.526

Irska IEP 720 987

Luksemburg LUF 172.752 4.013

Avstrija ATS 44.400 3.016

Portugalska PTE 100.800 760

2.9 Druge socialne ugodnosti za {tudente

Druge socialne ugodnosti predstavljajo: pomo~ pri nastanitvi {tudentov, sofinanciranje

njihove prehrane, pomo~ zaradi izdatkov prevoza in nudenje zdravstvene oskrbe.

2.9.1 Pomo~ pri nastanitvi {tudentov

Ko gre za nastanitev {tudentov, so stro{ki mo~no povezani z njegovo nastanitvijo. De-

le` {tudentov, ki prebivajo pri star{ih, je odvisen od ve~ dejavnikov: npr. gostote prebi-
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valstva, mo`nosti izbire in sprejema na institucijo v bli`ini doma~ega kraja, starosti in

neodvisnosti {tudentov itd. Tako npr. v Italiji ve~ina {tudentov `ivi doma in se vozi na

{tudij za razliko od Finske, kjer manj{ina {tudentov `ivi doma.

[tudentski domovi so lahko financirani iz dr`avnih sredstev, lahko pa delujejo na po-

budo posameznih visoko{olskih institucij. V slednjem primeru institucije, ki del sred-

stev dobijo od dr`ave, del pa iz privatnih sredstev, odlo~ijo ali jih bodo namenile za fi-

nanciranje {tudentov. Tako je npr. v Belgiji in Veliki Britaniji, pa tudi v [paniji in Irski - v

dolo~enih institucijah. V [paniji so t.i. Colegios mayores v upravljanju visoko{olskih us-

tanov in zasebnih organizacij, druge domove pa upravljajo zasebniki.

Kriteriji za sprejetje {tudentov v {tudentske domove se precej razlikujejo. Lahko gre za

dru`inski ali {tudentov prihodek, razdaljo med domom in ustanovo, ali {tudijske uspe-

he. Osnovni kriterij v Gr~iji, Italiji in na Portugalskem je vi{ina prihodka star{ev, na Por-

tugalskem ga dopolnjuje {e oddaljenost ustanove od stalnega bivali{~a. Kriterij razdalje

se upo{teva tudi na Nizozemskem in Danskem, v Avstriji pa je pomemben u~ni uspeh.

V [paniji in Belgiji kriterije dolo~ajo visoko{olske ustanove. Sprejeti so lahko dodatni

kriteriji kot npr. prioriteta za {tudente v okviru programa Erasmus. V [paniji ima pomo~

pri nastanitvi obliko {tipendije, katere podelitev pa je neodvisna od splo{nega sistema

{tipendij. V Nem~iji, Luksemburgu in na [vedskem nastanitev ni povezana s posebnimi

kriteriji in ni odvisna od tega, ali {tudent prejema {tipendijo ali posojilo. V nekaterih

dr`avah je podpora pri stro{kih nastanitve integralen del sistema {tipendij, v drugih

(npr. Francija, Finska), pa se podeljuje lo~eno. Na Finskem {tudentje, ki niso upravi~eni

do dodatka za nastanitev, lahko zaprosijo za splo{no podporo pri nastanitvi, ki pokriva

80% mese~ne najemnine. Te podeljujejo institucije socialnega zavarovanja.

2.9.2 Subvencioniranje prehrane

V dr`avah, kot so npr. Nem~ija, Gr~ija, Francija, Italija, Avstrija, Portugalska in Finska,

dr`ava podpira slu`be, ki po zni`anih cenah nudijo hrano za {tudente. V drugi skupini

dr`av prehrano subvencionirajo institucije iz lastnih sredstev kot npr. v Belgiji in Veliki

Britaniji. Same se financirajo deloma iz javnih, deloma iz privatnih sredstev.

Na splo{no je subvencionirana prehrana na voljo vsem {tudentom. Izjemo predstavljata

[panija in Italija. V [paniji pomo~, ki jo zagotavljajo visoko{olske ustanove temelji na fi-

nan~ni situaciji in u~nem uspehu {tudentov. V Italiji je pomo~ v obliki obrokov po

zni`ani ceni podeljena na osnovi dru`inskih dohodkov.
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2.9.3 Pomo~ pri izdatkih prevoza {tudentov

Ta oblika pomo~i ne vklju~uje posebnih oblik prevoza, temve~ izkori{~a `e obstoje~e.

V prvi skupini dr`ava nima neposredne vloge, pa~ pa prevozna podjetja nudijo {tuden-

tom cenovno ugodna potovanja. Cenovne ugodnosti lahko tvorijo del pogodbe med

dr`avo in podjetji, ali pa se ta sama odlo~ijo, da bodo nudila ugodne tarife za {tudente

kot npr. v Nem~iji. V Franciji dolo~ajo tarife lokalne oblasti. Prevozna podjetja npr. v

Belgiji, Italiji in Veliki Britaniji. nudijo cenovne ugodnosti vsem mladim do dolo~ene

starosti. Ponekod so {tudentske organizacije uvedle sistem izkaznic, ki {tudentom omo-

go~ajo cenej{e prevoze npr.na Finskem, Irskem in [vedskem. V drugi skupini imajo

dr`ave neposredno vlogo, bodisi s pla~ilom kompenzacij prevoznim podjetjem, bodisi

z dodatki {tipendijam za kritje stro{kov prevoza. V [paniji sta v uporabi oba ukrepa.

2.9.4 Pomo~ pri zdravstvenih storitvah

V nekaterih dr`avah (v Skandinaviji), imajo {tudentje dostop do brezpla~nih zdravstve-

nih storitev. Ponekod npr. v Belgiji, Nem~iji, Franciji, Luksemburgu in na Nizozem-

skem, socialni sistem temelji na pla~evanju osebnih prispevkov. Njihova pravica do

zdravstvenih storitev sloni na prispevkih star{ev.

2.9.5 Pomo~ pri {tudiju v tujini

V dr`avah poznajo razli~ne sisteme podpore za {tudij v tujini, razlikuje pa se tudi odsto-

tek {tudentov, ki {tudirajo v tujini. Specifi~en primer predstavlja Luksemburg, kjer je ta-

kih {tudentov preko 74 odstotkov. Precej visoko {tevilo imajo tudi na Irskem in v Gr~i-

ji-skoraj 10 odstotkov {tudentov. V drugih ~lanicah Evropske unije - predvsem v ve~jih

dr`avah kot so npr. Nem~ija, [panija, Francija, Italija in Velika Britanija, velika ve~ina

{tudentov {tudira doma. Glavne oblike t.i. prenosnosti podpore so:

• prenosnost podpore za celotno obdobje {tudija v tujini, vendar v enakem obsegu kot

traja v doma~i dr`avi. Ta na~in podpore je uveljavljen v skandinavskih dr`avah (Dan-

ska, Finska, [vedska in Norve{ka),

• prenosnost podpore za celotno obdobje {tudija v tujini, ki pa je omejena na dolo~ene

institucije, dr`ave in populacijo. Tako lahko npr. {tudenti danske manj{ine v Nem~iji

prejmejo podporo za celoten {tudij na Danskem, ~e dolo~ene {tudijske smeri ni v

nem{kih visoko{olskih ustanovah. To je omogo~eno tudi nekaterim skupnostim ni-

zozemskih {tudentov (Flamska skupnost v Belgiji in nekaterih nem{kih zveznih

de`elah),

498

498



• prenosnost podpore za {tudij v tujini, ki je le del celotnega {tudijskega programa. To

obliko poznajo v Belgiji, Nem~iji, [paniji, Franciji, Italiji, na Nizozemskem, v Avstriji in

Veliki Britaniji,

• brez prenosnosti podpore za {tudij v tujini. Nacionalni sistemi ne vsebujejo tovrstne

podpore na Portugalskem in v Gr~iji.

Omejitve prenosnosti {tudija v tujini so lahko povezane z ~asovnimi omejitvami kot

npr. v Nem~iji, kjer ne sme trajati dalj od enega leta oz. dveh semestrov, ali {tiri semestre

v Avstriji. Omejitve se lahko nana{ajo tudi na dr`avo ali institucijo, ki gosti {tudente.

Tako npr. [panija zahteva, da se ustanova gostiteljica nahaja v dr`avi ~lanici Evropske

unije. Tretja vrsta omejitev pa se nana{a na samo smer {tudija. Tako je treba npr. na Dan-

skem, v [paniji, Franciji, na Nizozemskem, v Avstriji in deloma na Finskem dokazati, da

je {tudij v tujini del doma~ega {tudijskega programa. V Nem~iji je potrebno dokazati ob-

vladovanje jezika dr`ave gostiteljice.

Ve~ina dr`av zagotavlja za {tudij v tujini posebno podporo ali zvi{ane {tipendije. ^a-

sovno obdobje, za katero se te podeljujejo, se lahko v nekaterih primerih tudi podalj{a,

npr. na Danskem za ve~ kot {tiri leta, v Nem~iji na dve leti in pol. Podpora lahko zajema

tudi stro{ke potovanja, kot npr. na [vedskem. V Avstriji pa {tudentje lahko dobijo po-

ve~ano {tipendijo za kritje dodatnih stro{kov {tudija v tujini za deset mese~no obdobje.

III. ZAKLJU^EK

Pregled sistemov finan~ne pomo~i {tudentom v dr`avah EU nam ka`e precej{njo razno-

likost. Kljub {tirim splo{nim skupinam podpore se te v dr`avah uporabljajo bodisi kom-

binacijsko, bodisi le v eni ali dveh oblikah. Skupno pa jim je to, da jih dolo~ajo `ivljenj-

ski stro{ki in stro{ki izobra`evanja {tudentov, in ne nazadnje tudi oblike financiranja vi-

soko{olskega izobra`evanja. Tako pri pla~ilu vpisnin in {olnin dr`ava lahko pomaga

{tudentom iz revnej{ih okolij - dru`in z ni`jimi dohodki - s podporo ali oprostitvijo

pla~ila. Sistemi {olnin/vpisnin se razlikujejo in so odvisni od smeri {tudija ter ustanov

(dr`avnih/zasebnih), na katerih {tudij poteka. Nekatere dr`ave kot so Belgija, Danska,

Nem~ija in [vedska, uporabljajo sistem {olnin/vpisnin za vse priznane smeri {tudija, v

drugih dr`avah, pa je vpis na specifi~ne smeri povezan z visokimi {olninami.

Na razli~en pristop naletimo tudi na {tipendijsko - posojilnem podro~ju ob nekaterih

podobnostih, ko gre za splo{ne pogoje. Tako je npr. tovrstna podpora v ve~ini dr`av

omejena na redne {tudente, poznajo pa tudi razli~ne starostne in ~asovne omejitve.

Podpora je namenjena bodisi {tudentom z najni`jimi dohodki (dru`ine in/ali {tudenta),

bodisi ve~ini {tudentov z dolo~anjem maksimuma dohodkov. V zbranem gradivu ni
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bilo mo~ najti podatkov o {tipendijah za deficitarne poklice. V Angliji in Walesu pozna-

jo posebne ureditve, s katerimi sku{ajo pritegniti diplomirane {tudente k pou~evanju.

Na koncu omenimo {e denarne ugodnosti za dru`ine v obliki denarnih doklad ali

dav~nih olaj{av ter druge oblike socialne ugodnosti kot so pomo~ pri nastanitvi, prevo-

zu, zdravstvenih storitvah, {tudiju v tujini itd.

Iz primerjalne {tudije Key topics on Education izhaja, da bo trend potrebe po znanju

in usposobljenosti nara{~al, in zelo verjetno vodil k ve~anju razli~nih oblik finan~ne

podpore, kot tudi zanje namenjenih prora~unskih sredstev v Evropi.

LITERATURA IN VIRI
Key topics in education, Volume 1: Financial support for students in higher education in Europe - Trends and

debates 1999, Eurydice-The information network on education in Europe.

Informacija o podeljevanju {tipendij za dolo~ene poklice v Veliki Britaniji, posredovana s strani Ministrstva

za {olstvo, znanost in {port, september 2001.

Informacija o podpori za deficitarne poklice na Finskem, pridobljena ob {tudijskem obisku na Finskem, sep-

tember 2001.
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JAMSTVENI SKLAD*

I. UVOD

V Raziskovalnem sektorju smo v obdobju 1999/20001 `e izdelali primerjalno analizo o

pravicah delavcev v primeru ste~aja, s poudarkom na nem{ki ureditvi. Tokrat predstav-

ljamo delo jamstvenega sklada, ki pokriva podobno problematiko. Ustanovitelj sklada

je Republika Slovenija, delovati pa je za~el 3.novembra 1997 kot samostojna pravna

oseba. Zakon o jamstvenem skladu je dr`avni zbor sprejel `e 9.maja istega leta (Ur.l.

25/97). Z zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvenem skladu (Ur.l.

53/99) se je ta preoblikoval v Jamstveni in pre`ivninski sklad RS. Osnovni namen oz.

cilj delovanja sklada je varovanje pravic delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje

zaradi insolventnosti delodajalca.

II. KRATKA ZGODOVINA

Ste~aji in prisilne poravnave so se v ve~jem {tevilu pri~eli v za~etku devetdesetih let.

Razlogi so bili predvsem prestrukturiranje gospodarstva, lastninsko preoblikovanje

podjetij oziroma prerazdelitev premo`enja. Vplivali so tudi izguba tr`i{~, strukturne

spremembe in {tevilni drugi vzroki.

Izpeljava ste~ajev je pripeljala gospodarstvo v agonijo in povzro~ila propad nekaterih

dejavnosti skoraj v celoti, razpadli so nekateri gospodarski sistemi, podjetja so izgubila

trge, uveljavljene blagovne znamke so izgubile svoj pomen, svojo razpoznavnost in meri-

lo kakovosti ipd. Vendar so to le posledice gospodarskega zna~aja. Ob vsem tem pa se je

pove~ala tudi socialna ogro`enost delavcev, ki bi se ji, pomnenju nekaterih, morda lahko

izognili z druga~nim pristopom in programiranimi sanacijami podjetij, s katerimi bi lahko

ohranili {tevilna delovna mesta in ~asovno prerazporedili negativne socialne posledice2.
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1 Posledice in pravice delavcev zaradi prenehanja delovnega razmerja pri metodi finan~ne reorganizacije, v

bazi interni podatkov DZ objavljeno 14.3.2000, v zborniku raziskovalnega sektorja 1999/2000, str.202-211

2 glej: Janez Urbas, 1997
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Socialna ogro`enost delavcev je zaradi polo`aja gospodarstva zahtevala tudi druga~no

ureditev socialne varnosti in njeno re{evanje zunaj podjetja.

Ob koncu leta 1994 je ustavno sodi{~e sprejelo odlo~bo {t. U- I- 17/94, s katero je ugo-

tovilo neskladnost 51. ~lena zakona o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji z Ustavo

RS, ker zakonodajalec s posebnim zakonom ni uredil pravic delavcev, ki jim je na pod-

lagi te dolo~be prenehalo delovno razmerje, ~eprav ga k temu zavezuje 8. ~len citirane-

ga zakona.

Odlo~itev ustavnega sodi{~a je narekovalo dejstvo, da je zakon v postopku prisilne po-

ravnave predvidel poseben institut finan~ne reorganizacije podjetja. V okviru tega insti-

tuta je kot ena izmedmetod predvideno tudi zmanj{anje {tevila pri dol`niku zaposlenih

delavcev.

Omenjeni, 51. ~len zakona prizadete delavce vsebinsko opredeljuje kot trajne pre-

se`ke, pri ~emer pa jim odreka pravice iz naslova trajno prese`nih delavcev ter predvi-

deva ureditev njihovega pravnega polo`aja oziroma pravic s posebnim zakonom.

Ustavno sodi{~e je zakonodajalcu naro~ilo, da tak zakon sprejme v roku {estih mese-

cev, v obrazlo`itvi pa je izrecno opozorilo, da se morajo pravice delavcev zagotoviti iz

posebnih finan~nih virov in ne iz sredstev podjetja.

Ker Dr`avni zbor v nalo`enem roku ni sprejel ustreznega zakona, je ustavno sodi{~e z

odlo~bo {t. U - I - 114/95 z dne 7.12.1995 prepovedalo uporabo 51. ~lena zakona o pri-

silni poravnavi, ste~aju in likvidaciji. Ob tem pa je opozorilo {e na to, da bo moral novi

zakon pravice delavcev, odpu{~enih zaradi insolventnosti, urediti retroaktivno in sicer

od dneva uveljavitve zakona o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji, dalje.

Taka odlo~itev sodi{~a je seveda {e bolj zaostrila vpra{anje, kako oziroma iz katerih vi-

rov zagotoviti denar za financiranje teh pravic. V okviru razli~nih vladnih resorjev je bilo

v zvezi s pripravo zakona kar nekaj pogovorov, pa tudi mo`nih nosilcev za izdelavo za-

konodajnega gradiva. Slednji~ pa se je zakona lotilo ministrstvo za delo, dru`ino in so-

cialne zadeve, ki je pred ~asom pripravilo pregled primerjalne pravne ureditve te prob-

lematike v drugih evropskih dr`avah (glej poglavje V).

III. POSLOVANJE IN USTANOVITEV SKLADA

Poslovanje sklada ureja zakon o jamstvenem skladu Republike Slovenije. Objavljen je v

Uradnem listu Republike Slovenije {tevilka 25/97 z dne 9. maja 1997. Zakon ureja usta-

novitev in poslovanje jamstvenega sklada (v nadaljevanju sklad ), vrsto in obseg pravic,

ki se pokrivajo iz sredstev sklada ter roke in postopek za njihovo uveljavitev.
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Sklad je ustanovila Republika Slovenija. Po statusu je sklad pravna oseba javnega prava,

ki, skladno s sprejetim statutom, deluje na Glin{ki 12 v Ljubljani. Naslov se lahko spre-

meni le s sklepom upravnega odbora in s soglasjem vlade Republike Slovenije.

Nad skladom ni mogo~e za~eti ste~ajnega postopka. ^e sklad ne bi mogel poravnati ob-

veznosti oziroma terjatev, za pla~ilo le teh odgovarja Republika Slovenija solidarno.

Status sklada in njegovo dejavnost, organizacijo in na~in poslovanja, pristojnosti in

na~in odlo~anja organov sklada, zastopanje in predstavljanje ter sredstva sklada po-

drobneje ureja statut sklada. S skladom upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo pred-

sednik in osem ~lanov, od katerih tri ~lane imenujejo organizacije delodajalcev, repre-

zentativne za obmo~je dr`ave, tri ~lane sindikati, reprezentativni za obmo~je dr`ave, in

tri ~lane Vlada Republike Slovenije, od tega dva predstavnikaministrstva, pristojnega za

delo, in enega predstavnika ministrstva, pristojnega za finance. Upravni odbor spreje-

ma bistvene odlo~itve o poslovanju sklada. Direktor zastopa in vodi poslovanje sklada.

Imenuje ga upravni odbor s soglasjem vlade za dobo {tirih let. Strokovne, administrativ-

ne in tehni~ne naloge za sklad opravlja republi{ki zavod za zaposlovanje. V izvajanje

nalog vklju~uje vse svoje organizacijske enote.

Sredstva za kritje obveznosti sklada z naslova pravic po zakonu ter sredstva za delo

sklada zagotavljajo delodajalci in Republika Slovenija. Republika Slovenija zagotavlja

sredstva iz prora~una, delodajalci pa zagotavljajo sredstva v okviru prispevka za zapo-

slovanje. Del sredstev bo sklad pridobival od izterjanih terjatev od ste~ajnih dol`nikov.

Sredstva, ki so bila pridobljena z izpla~ilom terjatev na podlagi subrogacije3, so priho-

dek prora~una Republike Slovenije.

Terjatve upravi~enca, ki jih je namesto ste~ajnega dol`nika oziroma delodajalca, popla~al

sklad, preidejo v vi{ini izpla~anih sredstev od delavca na sklad z dnem izvr{itve odlo~be o

priznanju pravic- subrogacija terjatve. S tem prehodom vstopi sklad v razmerju do delo-

dajalca oziroma ste~ajnega dol`nika v polo`aj delavca kot upnika do vi{ine sredstev, iz-

pla~anih na podlagi odlo~be. O prehodu terjatve in vstopu sklada v polo`aj delavca kot

upnika sklad nemudoma obvesti delodajalca oziroma ste~ajnega dol`nika.

IV. DELOVANJE SKLADA

Kot re~eno, sklad varuje pravice delavcev, ko pride do insolventnosti delodajalca. Pra-

vico do izpla~ila prejemkov iz jamstvenega sklada imajo delavci:
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3 subrogacija – nadomestitev z drugo osebo; zamena, zamenjava (osebe, dolo~il, pravic…); prenos pravic
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• ki so izgubili delo zaradi uvedbe ste~ajnega postopka ali prisilne poravnave s fi-

nan~no reorganizacijo v obdobju po 2.1.1994,

• ki so bili pred prenehanjem delovnega razmerja pri istem delodajalcu zaposleni ne-

prekinjeno najmanj tri mesece (gre za delovna razmerja za nedolo~en ali dolo~en ~as,

ne pa za dela, ki temeljijo na pogodbi o delu ali kak{ni drugi civilno pravni pogodbi),

• ki so svoje pravice prijavili v rokih in na na~in dolo~en v zakonu o prisilni poravnavi,

ste~aju in likvidaciji oziroma zahtevali varstvo svojih pravic v rokih in na na~in do-

lo~en v predpisih, ki urejajo delovno razmerje,

• ki {e niso bili popla~ani najmanj v vi{ini, ki jo pokriva jamstveni sklad.

Zbiranje in oddaja vlog:
Postopek za uveljavitev pravic se vedno za~ne na zahtevo upravi~encev. Ti morajo svo-

je vloge oddati na obmo~no enoto Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer

ima sede` podjetje, nad katerim se je za~el ste~ajni postopek ali prisilna uprava. Rok za

oddajo vlog je 90 dni od datuma prenehanja delovnega razmerja4.

Izdaja odlo~b:
Jamstveni sklad izdaja odlo~be v zakonsko dolo~enih rokih. Za upravi~ence, ki jim je

delovno razmerje prenehalo v obdobju med 2.1.1994 in 3.11.1997, je zakon o jamstve-
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4 Bistvene spremembe, ki jih je prinesla novela zakona iz leta 1998 (Ur.L. 10/98) so:

1. Skraj{ala se je gostota zaposlitve, ki je potrebna, da lahko delavec uveljavlja svoje pravice pri jamstvenem

skladu. Pred spremembo je zakon zahteval, da je bil delavec pri delodajalcu zaposlen neprekinjeno najmanj

{est mesecev, po noveli pa zadostujejo `e trije meseci predhodne zaposlitve.

2. Spremenila se je vi{ina iz naslova neizpla~anih pla~, nadomestil pla~, neizrabljenega letnega dopusta ter od-

pravnine. Pravice, katerih izpla~ilo je bilo dotlej omejeno na vi{ino minimalne (oziroma do sredine leta 1995

zajam~ene) neto pla~e, dolo~ene za obdobje, za katero se zahteva izpla~ilo, so se pove~ale, saj se njihova vi{i-

na ve`e na vi{ino minimalne neto pla~e, znane oziroma veljavne na dan izdaje odlo~be o priznanju pravice.

3. Podalj{an je bil rok za vlo`itev zahtevka. Postopek za uveljavitev pravice se za~ne na zahtevo upravi~enca,

ki se vlo`i na posebnem obrazcu pri enoti republi{kega zavoda za zaposlovanje, pristojni po sede`u delodajal-

ca. Obrazci so predpisani in objavljeni skupaj s Pravilnikom o postopku uveljavljanja pravic iz zakona o Jams-

tvenem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 59/97). Zahteva mora biti vlo`ena v roku, ki je bil pred

spremembo zakona 60, sedaj pa je 90 dni od prenehanja delovnega razmerja.

4. Odpravljena je bila nejasnost, ki je nastala v zvezi z uveljavljanjem pravice do odpravnine in nadomestila

pla~e za ~as neizrabljenega dopusta, za delavce, ki jim je delovno razmerje prenehalo v obdobju od 2. 1. 1994,

torej od uveljavitve zakona o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji pa do uveljavitve zakona o jamstvenem

skladu Republike Slovenije. Zakon o jamstvenem skladu dolo~a pogoje, pod katerimi lahko upravi~enci
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nem skladu dolo~il rok {estih mesecev od vlo`ene popolne zadeve. V teko~ih ste~ajih

in prisilnih poravnavah pa veljajo roki, ki jih dolo~a zakon o splo{nem upravnem po-

stopku. Pri svojem delu sklad upo{teva naslednje kriterije, ki veljajo za postopke od-

lo~anja:

• datum vlo`itve popolne zahteve,

• enakomerno pokrivanje vseh obmo~ij po Sloveniji,

• celovito obravnavanje podjetij zaradi prijave terjatev v ste~ajnih postopkih oziroma

prisilnih poravnavah,

Upravi~enec ima pravico prito`be na prejeto odlo~bo v roku 15 dni od prejema od-

lo~be.

Izpla~ilo zneskov
Jamstveni sklad zagotavlja izpla~ilo upravi~encem najkasneje v 30 dneh po dokon~no-

sti odlo~be. ^e se upravi~enec ne prito`i, je odlo~ba dokon~na v 15 dneh po prejemu

odlo~be. Upravi~enci od jamstvenega sklada lahko prejmejo sredstva v vi{ini najve~ 4,5

minimalne pla~e
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uveljavljajo svoje pravice. Eden od pogojev za pridobitev pravic je, da je upravi~enec v zakonitem roku in na

na~in, dolo~en v zakonu o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji, prijavil svojo terjatev. Ob za~etku izvajanja

zakona se je izkazalo, da tega pogoja v celoti ne izpolnjujejo delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje zara-

di insolventnosti delodajalca v ~asu od 2. 1. 1994 do dneva za~etka poslovanja sklada, oziroma do uveljavitve

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji (Uradni list RS, {t.

39/97). Ti delavci so v ste~ajnem postopku oziroma v postopku prisilne poravnave uveljavljali le pravice do

neizpla~anih pla~ ali neizpla~anih nadomestil pla~, ne pa tudi pravice do odpravnine ter pravice do nadome-

stila pla~e za ~as neizrabljenega letnega dopusta. Dejstvo je, da pravnega temelja za uveljavljanje obeh na{tetih

pravic delavci, v ~asu do spremembe zakona o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji, niso imeli. Tak temelj je

vzpostavila omenjena novela v 31. ~lenu. Izrecno pa se te pravice urejajo tudi s predlogom novega zakona o

delovnih razmerjih.

Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve je sicer `e pred spremembo zakona tolma~ilo, da pripadata

tako odpravnina kot nadomestilo za neizrabljeni letni dopust delavcem ne glede na to, da teh dveh pravic niso

izrecno uveljavljali v ste~ajnempostopku (~e so v postopku prijavili in uveljavljali druge terjatve kot sta pla~a in

nadomestilo pla~e). Nedvoumno in dokon~no pa je bilo to vpra{anje re{eno z dopolnitvijo 30. ~lena zakona.
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V. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED NEKATERIH TUJIH
UREDITEV

Ob upo{tevanju smernice Evropske unije {t. 80/987 z dne 20.10.1980 ima ve~ina evrop-

skih dr`av urejeno varstvo pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca na po-

doben na~in, bodisi s prednostnim popla~ilom terjatev delavca do delodajalca iz ste~aj-

nemase do dolo~enega limita, bodisi z zakonsko zajam~eno pravico delavca do izpla~il

iz sredstev za to posebej ustanovljene jamstvene institucije. Pravni sistemi posameznih

dr`av se na navedenem podro~ju medsebojno razlikujejo predvsem v na~inu definicije

insolventnosti delodajalca, dolo~itvi relevantnega datuma za pridobitev pravice do po-

pla~il iz sredstev jamstvene institucije ter nastopa pravnih posledic ste~aja oziroma pri-

silne poravnave.

Za varovanje pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca je na DANSKEM

ustanovljen poseben jamstveni sklad (Lonmodtagernes Garantifond) kot pravna oseba

javnega prava. Sklad upravljajo posebni skladi dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Sklad se financira iz prispevkov delodajalcev, ki se vpla~ujejo v dr`avni prora~un, iz ka-

terega se potrebna sredstva nakazujejo skladu trimese~no. Iz sredstev sklada se porav-

navajo terjatve delavcev iz naslova neizpla~anih pla~, odpravnine ter nadomestilo za

neizkori{~eni dopust. V skladu z mo`nostjo, ki jo nudi navedena smernica Evropske

unije, so pravice do izpla~il iz sredstev sklada omejene na terjatve v obdobju 6 mesecev

pred nastankom insolventnosti in ne smejo prese~i zneska 75.000 danskih kron (nave-

dena omejitev se ne uporablja pri izpla~ilu nadomestila za neizkori{~eni dopust).

Z zakonom o delovnih razmerjih je v FRANCIJI jamstvena ustanova za varovanje pra-

vic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca posebno zdru`enje za upravljanje za-

varovanja terjatev zaposlenih (Association pour la gestion du regime dassurance des

creances salaries - A.G.S.), ki so ga ustanovili delodajalci na pobudo Dr`avnega sveta

francoskih podjetnikov. Sistem jamstva A.G.S. izvajajo in vodio organi zavarovanja za

primer brezposelnosti, skupnosti za zaposlovanje in dr`avno poklicno zdru`enje na

podlagi skupne konvencije. Zdru`enje se financira iz prispevkov delodajalcev. Iz sred-

stev navedene jamstvene institucije se pokrivajo terjatve iz naslova neizpla~anih pla~,

odpravnine, udele`ba na dobi~ku, ~e je dogovorjena, ter izpla~ila za primer pred~asne

upokojitve. Obseg terjatev, ki se poravnavajo iz sredstev sklada je omejen v skladu z za-

konom o delovnih razmerjih (13-kratnik oziroma 3-kratnik mese~ne osnove za pla~ilo

prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti).

Za varstvo pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca je v GR^IJI ustanov-

ljen avtonomen sklad - Sklad za varovanje pravic delavcev v primeru insolventnosti de-

lodajalca. Navedeni sklad se financira iz prispevkov delodajalcev in iz dr`avnega pro-
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ra~una. Prispevek delodajalcev se pla~uje v vi{ini 0,15%, prispevek iz dr`avnega pro-

ra~una pa do vi{ine 500 mio drahm. Vi{ina prispevka delodajalcev in vi{ina zneska, ki

se pla~uje iz dr`avnega prora~una, se lahko pove~ata. Iz sredstev sklada se pokrivajo

terjatve iz naslova neizpla~anih pla~ v obdobju zadnjih treh mesecev pred objavo skle-

pa o za~etku ste~ajnega postopka. Pla~ilo iz sredstev sklada je omejeno na znesek

3-kratne mese~ne pla~e dolo~ene s kolektivno pogodbo.

V ZDRU@ENEM KRALJEVSTVU se terjatve delavcev v primeru insolventnosti deloda-

jalca poravnavajo iz sredstev Nacionalnega zavarovalnega sklada, kot posebne jams-

tvene institucije, organizirane pri ministrstvu za delo, ki upravlja in nadzoruje poslova-

nje sklada. Sklad se financira iz prispevka delodajalcev (obvezno zavarovanje). Iz sred-

stev sklada se pokrivajo terjatve delavcev do delodajalcev iz naslova pla~ za obdobje

najve~ osem tednov, pla~ za ~as odpovednega roka, nadomestilo za neizkori{~eni letni

dopust za najve~ {est tednov, minimalno pla~ilo od{kodnine za neupravi~eno odpoved

delovnega razmerja ter od{kodnina, ~e je dolo~ena. Vi{ina terjatev, ki se lahko izpla~ajo

iz sredstev sklada je omejena na 210 funtov na teden. V pristojnosti ministra, pristojnega

za delo, je da dolo~i vi{ino denarnega limita za izpla~ila iz sredstev sklada.

V okviru uskladitve svoje zakonodaje s smernico Evropske unije o varstvu pravic de-

lavcev v primeru insolventnosti delodajalca je v ITALIJI z zakonom ustanovljen poseben

jamstveni sklad (Fondo di garanzia), ki se financira iz prispevkov delodajalcev v vi{ini

0,05%. Iz sredstev sklada se izpla~ujejo terjatve iz naslova pla~, ki se nana{ajo na ob-

dobje zadnjih treh mesecev trajanja delovnega razmerja v obdobju enega leta pred na-

stankom insolventnosti delodajalca. Izpla~ila iz sredstev sklada ne smejo presegati tri-

kratnega zneska najvi{jega (posebej dogovorjenega) mese~nega zaslu`ka, zmanj{ane-

ga za davke in prispevke.

V [PANIJI je z zakonom o delovnih razmerjih ustanovljen Sklad za zagotovitev iz-

pla~ila pla~ (Fondo de garantia salarial), ki je samostojna pravna oseba. Nadzor nad po-

slovanjem sklada opravlja ministrstvo za delo in socialno varstvo. Sklad se financira iz

prispevkov delodajalcev, ki zna{a 0,4%. Osnova za obra~un navedenega prispevka je

enaka osnovi, od katere se obra~unava prispevek za nezgodno zavarovanje in zavaro-

vanje za primer poklicne bolezni. Iz sredstev sklada se izpla~ujejo terjatve iz naslova

pla~ in nadomestila za prenehanje oziroma odpoved delovnega razmerja. Iz sredstev

sklada se krijejo terjatve iz naslova pla~ za obdobje najve~ 120 dni, vi{ina izpla~ila iz

sredstev sklada pa je omejena na 2-kratni znesek minimalnega dnevnega zaslu`ka, do-

govorjenega med panogami, za najve~ 120 dni.

V AVSTRIJI je s posebnim zakonom o zagotovitvi izpla~il delojemalcem ob insolvent-

nosti delodajalca pri zveznem ministrstvu za socialne zadeve ustanovljen Sklad za iz-

pla~ilo pla~ delojemalcem ob insolventnosti delodajalca, ki ima status pravne osebe.
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Sklad se financira iz prispevka delodajalcev, ki zna{a 0,5% prispevka za zavarovanje za

primer brezposelnosti, iz popla~ila terjatev, ki so pre{le na sklad na podlagi navedene-

ga zakona ter iz dr`avnega prora~una. Iz sredstev sklada se pokrivajo terjatve iz naslova

nadomestila zaradi izgube pla~e, odpravnine ter od{kodnine za neizkori{~eni letni do-

pust. Zahteve v zvezi z navedenim nadomestilom zaradi izgube pla~e ne smejo prese-

gati dvojnega zneska, ki je dolo~en kot najvi{ja osnova za pla~evanje prispevka za po-

kojninsko zavarovanje.

VI. ZAKLJU^EK

Direktiva EU

^lanice Evropske unije urejajo poravnavo zajam~enih pravic delavcev v skladu z Direk-

tivo {t. 80/987 o prilagajanju predpisov ~lanic unije o varstvu pravic delavcev v primeru

insolventnosti delodajalca. Omenjena direktiva predvideva za kritje teh obveznosti po-

sebno jamstveno institucijo, posamezne dr`ave pa s svojo zakonodajo dolo~ijo njeno

statusno obliko, upravljanje, financiranje in poslovanje. Direktiva dopu{~a dr`avam

~lanicam veliko svobode pri organiziranju in pri financiranju jamstvenih ustanov.

Skladno s 5. ~lenom direktive se morajo spo{tovati le tri na~ela :

• neodvisnot obratnega kapitala delodajalcev, tako, da se ne more premo`enje institu-

cije zajeti v postopku proti delodajalcu v primeru njegove pla~ilne nesposobnosti;

• obveznost prispevka delodajalcev, ~e dr`ava ne podpira oziroma ne prevzame jams-

tva v celoti;

• med pla~evanjem prispevkov in obveznostjo jamstvene institucije, da krije pravice, ni

oziroma ne sme biti neposredne povezave.

Nekaj koristnih poudarkov:

• pravice do izpla~ila iz jamstvenega sklada so osebne pravice in se postopek za njiho-

vo uveljavljanje pri~ne na zahtevo upravi~enca;

• delodajalec je insolventen, ~e je nad njim za~et ste~ajni postopek oziroma, ~e je sklep

o potrditvi prisilne poravnave postal pravnomo~en;

• zahteve se vlagajo na predpisanih obrazcih pri enotah Republi{kega zavoda za

zaposlovanje;

• podatki o izpla~anih pla~ah in nadomestilih dobi upravi~enec pri delodajalcu oziro-

ma ste~ajnem dol`niku - ste~ajnem upravitelju. Dokazila zbira upravi~enec sam;
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• uveljavljanje pravic je pogojeno - delavec je moral biti najmanj tri mesece pred prene-

hanjem delovnega razmerja neprekinjeno zaposlen pri delodajalcu oz. ste~ajnemu

dol`niku;

• delavec je moral prijaviti svoje terjatve v ste~ajnem postopku oz. zahtevati varstvo

pravic, ~e mu je delovno razmerje nezakonito prenehalo v postopku prisilne

poravnave;

• rok za vlo`itev zahteve je 60 dni od datuma prenehanja delovnega razmerja. ^e je

upravi~encu prenehalo delovno razmerje v obdobju od 2. 1. 1994 do 3. 11. 1997, je

rok za vlo`itev zahteve 90 dni od 3. 9. 1997;

• roki za uveljavljanje pravic so prekluzivni. Po poteku roka upravi~enec ne more uve-

ljavljati pravic pri jamstvenem skladu;

• pravice do izpla~ila po jamstvenem skladu so dolo~ene in omejene na mnogokratni-

ke minimalne oz. zajam~ene pla~e v nominalnem znesku;

• upravi~enec izgubi pravico, ~e je bila terjatev popla~ana najmanj v vi{ini, ki je dolo~e-

na z zakonom, ~e je dal neresni~ne podatke glede izpolnjevanja pogojev za pridobi-

tev pravic in ~e ni sporo~il sprememb, ki vplivajo na obseg in pridobitev pravic.
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SOCIALNA VKLJU^ENOST INVALIDOV V DR@AVAH

^LANICAH SVETA EVROPE*

I. MEDICINSKA OBRAVNAVA IN REHABILITACIJA

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

V Sloveniji ureja obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zakon o zdravs-

tvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Vendar zakon opredeljuje njihov obseg

le okvirno. Za podrobnej{o opredelitev pravic in postopkov njihovega uresni~evanja je

pooblastil in zadol`il Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod). Ta je leta

1994 v ta namen sprejel Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je pozneje

nekajkrat spremenil in dopolnil. Sestavni del dokumentov, ki urejajo pravice iz obvez-

nega zdravstvenega zavarovanja, so tudi drugi akti Zavoda, ki urejajo podro~je zdravil,

medicinskih pripomo~kov, listin za uresni~evanje zdravstvenega zavarovanja in

podobno.

@e zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pri opredeljevanju

pravic posebej obravnava nekatere skupine invalidov. Poleg vseh pravic do zdravstve-

nih storitev imajo ti {e nekatere ugodnosti. Tako imajo v celoti in brez dopla~ila zago-

tovljene vse storitve ob zdravljenju in rehabilitaciji paraplegije, tetraplegije, multiple

skleroze in mi{i~nih ter `iv~no-mi{i~nih bolezni. To pa so stanja, pri katerih gre pre-

te`no za invalidne osebe. Zakon posebej dolo~a, da imajo invalidi (in druge osebe), ki

jim je priznana pomo~ druge osebe za opravljanje ve~ine ali vseh `ivljenjskih funkcij ter

invalidi z najmanj 70 odstotno telesno okvaro, po predpisih o pokojninskem in invalid-

skem zavarovanju, ter osebe s stalnim prebivali{~em v Republiki Sloveniji, ki prejemajo

nadomestilo po zakonu o dru`benem varstvu du{evno in telesno prizadetih oseb, zago-

tovljeno nujno zdravljenje brez dopla~il ali prostovoljnega zavarovanja. Pri tem je to

nujno zdravljenje v pravilih opredeljeno dokaj {iroko in izklju~uje le nekaj podro~ij kot

so zobna protetika, zdravili{ko zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolni{ni~nega zdravlje-

nja, o~ala, nekatere pripomo~ke, nenujne prevoze in nekatera druga.
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Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja omogo~ajo nekaterim skupinam inva-

lidov tudi udele`bo na skupinski obnovitveni rehabilitaciji. V okviru te jim je omogo~e-

na na ra~un obveznega zavarovanja strokovno utemeljeno fizioterapijo in del stro{kov

bivanja v kraju, kjer se ta rehabilitacija izvaja. Med pravicami, ki jih imajo invalidne ose-

be, so posebej pomembni medicinski in tehni~ni pripomo~ki. Obseg teh pravic je pri

nas dokaj {irok in primerljiv tudi z gospodarsko razvitej{imi dr`avami. Zavod na tem

podro~ju posve~a ~edalje ve~jo pozornost kvaliteti in funkcionalni primernosti pripo-

mo~kov. Od dobaviteljev pripomo~kov, ki imajo z Zavodom sklenjeno posebno po-

godbo, zahteva, da dajejo v promet le pripomo~ke, ki po kvaliteti ustrezajo standardom

in dajo zavarovancem garancijo za pripomo~ke ter zagotovijo ustrezen servis za vzdr`e-

vanje in popravila pripomo~kov. To podro~je, pravno in v praksi, {e ni povsem urejeno.

Prizadevanja Zavoda pa gredo v smeri zagotavljanja sodobnih in kvalitetnih pripo-

mo~kov vsem zavarovanim osebam, med katerimi prevladujejo invalidne osebe, pri ~e-

mer naj bi bil poudarek na prepre~evanju zaslu`karstva nekaterih dobaviteljev in na

~im racionalnej{i rabi razpolo`ljivih sredstev. Zato tudi uvaja sistem izposojanja pripo-

mo~kov. Cilj te izposoje je, ob obvezi zagotavljanja pripomo~kov vsem, ki jih potrebu-

jejo, ravnati po na~elu dobrega gospodarja in usposobiti ter dati vse pripomo~ke, ~e se

jih le da in ne za vsak posami~ni primer kupovati novega.

Glede fizi~ne dostopnosti Zavodove slu`be invalidom so bili `e pred leti sprejeti us-

trezni ukrepi. Na njihovi podlagi so bile, na direkciji in v vseh desetih obmo~nih enotah

Zavoda, opravljene adaptacije in gradbena dela, s katerimi je invalidnim osebam omo-

go~en dohod in dostop do slu`b Zavoda, ko urejajo svoje dokumente ali uveljavljajo

svoje pravice. Potrebe invalidnih oseb, {e zlasti tistih, ki so na invalidskih vozi~kih, je

Zavod upo{teval tudi pri postavitvi samopostre`nih terminalov za potrjevanje kartic

zdravstvenega zavarovanja. Pri tem je glede fizi~ne dostopnosti terminalov (arhitekton-

ske ovire, vi{ina, preglednost ekrana) v celoti ravnal skladno s standardi, ki veljajo tudi

drugje v Evropi in s tem omogo~il invalidom njihovo uporabo pri potrjevanju kartic in

~itanju informacij, ki jih ponujajo zavarovanim osebam.

Sicer Zavod vseskozi posve~a precej{njo pozornost vpra{anjem invalidov, kar se

odra`a v mnogih aktivnostih Zavoda. Pri tem aktivno sodelujejo v organih upravljanja

Zavoda (skup{~ina, upravni odbor) tudi predstavniki invalidov, ki prena{ajo na seje

tudi probleme, potrebe in zahteve invalidov.

Preventivno zdravstveno varstvo razvojno in vedenjsko motenih otrok.

Preventivno zdravstveno varstvo razvojno in vedenjsko motenih otrok, vklju~enih v

redne oddelke, razvojne vrtce in zavode, po programu, predpisanem za vse otroke, iz-
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vaja izbrani osebni zdravnik (specialist pediatrije ali {olske medicine, dodatno uspo-

sobljen za delo z razvojno in vedenjsko motenimi otroki). Ta program se dopolnjuje s

programom razvojnih ordinacij, ki ga v krajih, kjer ni razvojnih ordinacij, izvaja za~asno

eden od specialistov pediatrije ali {olske medicine, podiplomsko usposobljen za delo z

razvojno in vedenjsko motenimi otroki pristojnega dispanzerja.

Pregled praviloma poteka v prostorih zdravstvenega zavoda (razen za te`ko prizadete,

ko ga zdravnik lahko opravi tudi na domu). Pregled opravi strokovno usposobljen tim,

najmanj pa zdravnik in zdravstveni tehnik.

Namen sistemati~nega preventivnega spremljanja je celostna obravnava otroka z raz-

vojno ali vedenjsko motnjo, prilagojeno zdravstvenovzgojno delo, kakor tudi tesno so-

delovanje z dru`ino prizadetega (svetovanje in seznanjanje s pravicami iz zdravstvene-

ga in socialnega varstva, servisnih uslug, pridobivanja pripomo~kov itd.) in z vzgojno

izobra`evalnimi ustanovami ter dru{tvi.

Zdravstveno varstvo odraslih v dejavnosti splo{ne medicine

Domovi starej{ih ob~anov in posebni socialni zavodi morajo imeti poobla{~enega

zdravnika s pripadajo~im timom (zdravstveni tehnik in medicinska sestra), ki je odgo-

voren za izvedbo obveznega preventivnega programa zdravstvenega varstva in progra-

mirane zdravstvene vzgoje.

Zdravstveno varstvo za varovance obravnavane v patrona`nem varstvu

Pravico do patrona`nega varstva na primarni ravni, uveljavljajo varovanci v poobla{~e-

ni patrona`ni slu`bi zdravstvenega zavoda svojega dolo~enega zdravstvenega ob-

mo~ja. Navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni

predpisujejo osem patrona`nih obiskov v starosti do enega leta, en obisk v drugem in

en obisk v tretjem letu starosti otroka. Navodila dovoljujejo {e dva dodatna patrona`na

obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 7 do 25 let, ki

so v doma~i oskrbi.

Zavarovane osebe, stare 25 let in ve~

Dva patrona`na obiska na leto v dru`ini bolnika z aktivno tuberkulozo. Dva patrona`na

obiska na leto pri bolniku z mi{i~nimi, `iv~no-mi{i~nimi boleznimi, paraplegijo, tetra-

plegijo, multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, osebah z motnjami v razvoju, invalidih

in kroni~no bolnih osebah ter osebah, ki so stare ve~ kot 65 let in so osamele in socialno

ogro`ene.
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Naloga patrona`nega varstva je spremljanje kroni~nega bolnika in izvajanje zdravstve-

ne nege po planu. Spremljanje se opravlja ob dvakratni letni obravnavi. V primeru ugo-

tovljene potrebe po poglobljeni zdravstveni negi se na podlagi strokovne presoje medi-

cinske sestre v sodelovanju z zdravnikom opravi potrebno {tevilo preventivnih

obravnav.

Kurativna patrona`na zdravstvena nega

Ko invalidi potrebujejo patrona`no zdravstveno nego na domu, dobijo patrona`ne me-

dicinske sestre naro~ilnico izbranega zdravnika, da lahko izvr{ijo obisk.

II. IZOBRA@EVANJE

V Sloveniji je po podatkih Ministrstva za {olstvo, znanost in {port RS okoli 2 % otrok in

mladostnikov od celotne populacije vklju~enih v specializirane ustanove, glede na vr-

sto in stopnjo primanjkljaja.

Dr`ava, zardi nove {olske zakonodaje, pravkar nove statisti~ne evidence, ki bodo po-

kazale natan~no {tevilo otrok in mladostnikov, ki so vklju~eni v redne oblike vzgoje in

izobra`evanja. Ocenjuje se, da je vsaj toliko otrok in mladostnikov kot jih je v instituci-

jah, vklju~enih tudi v redne oblike.

Specialne institucije so v Sloveniji v stalni povezanosti z rednimi {olami na vseh stop-

njah izobra`evanja (skupno izobra`evanje u~iteljev, mobilne obravnave).

V {olskem letu 2000/01 je bilo v 268 oddelkih 32 osnovnih {ol s prilagojenim progra-

mom vklju~enih 1864 otrok, ter v 122 oddelkih za otroke s te`jimi okvarami 686 otrok. V

73 oddelkih s prilagojenim programom pri 17 rednih {olah je vklju~enih 464 otrok.

V Sloveniji deluje 17 zavodov za vzgojo in izobra`evanje otrok s posebnimi potreba-

mi, kamor je bilo v tem {olskem letu vklju~enih 1, 263 otrok. Od tega v 26 oddelkih

pred{olske vzgoje 115 otrok, v 83 oddelkih osnovne {ole 422 otrok, v 61 oddelkih sred-

nje {ole 453 mladostnikov. V 7 oddelkov vzgoje in izobra`evanja za otroke z zmerno in

te`ko motnjo v du{evnem razvoju je vklju~enih 31 otrok.

V 82 vzgojnih skupinah je vklju~enih 716mladostnikov, ki obiskujejo tudi redne srednje

in poklicne {ole.

Posebne institucije se vse spreminjajo in uvajajo nove oblike dela, ki omogo~ajo us-

pe{nej{e vklju~evanje v redne oblike vzgoje in izobra`evanja.
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III. DOSTOP DO USPOSABLJANJA IN ZAPOSLITVE

Nacionalna zakonodaja spodbuja zaposlovanje invalidov. Koncepcija razvojne strategi-

je invalidskega varstva, sprejeta v letu 1991, poudarja zaposlovanje kot tisto dejavnost,

ki pri invalidih {e posebej vpliva na njihove ekonomske in socialne razmere ter druge

`ivljenjske mo`nosti. Po koncepciji morajo ukrepi ekonomske, socialne, fiskalne,

dav~ne in druge politike temeljiti na naslednjih na~elih:

• zagotoviti polno zaposlenost za nekatere, prilagojeno zaposlitev za ve~ino, delovno

dejavnost za vse invalide,

• uveljaviti pluralizem oblik zaposlovanja in torej zagotoviti ~im pestrej{o ponudbo

programov,

• s prednostno pravico pri zaposlitvi, ki ne pomeni diskriminacije pri zaposlitvi, in s se-

lektivnimi programi naj se invalidom zagotovijo enake mo`nosti na trgu dela in zna-

nja in s tem tudi poklicna in zaposlitvena mobilnost, pri ~emer naj bi bila dana pred-

nost poklicni rehabilitaciji, s katero se utrjuje konkuren~nost invalida na trgu dela in

znanja,

• s sodobnim strokovnim pristopom pri medicinski rehabilitaciji in poklicnem uspo-

sabljanju zagotavljati maksimalen razvoj invalidovih sposobnosti,

• pri oblikovanju in izvajanju aktivne politike zaposlovanja potrebujejo invalidi raz-

li~ne sistemske ukrepe,

• spodbujanje oprostitve davkov, prispevkov, carin in finan~ne dotacije iz dr`avnih ter

vzajemnostnih skladov delodajalcem, podjetjem, skupinam ter posameznikom za

spodbujanje zaposlitev in dela invalidov,

• odpravo omejitev pri zaposlovanju

• obligacije spodbujanja zaposlovanja s kvotnim sistemom in spremljajo~imi spodbuje-

valnimi ukrepi.

Razen kvotnega sistema so uveljavljeni vsi ukrepi. Pravne podlage za zaposlovanje in-

validov so opredeljene v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel-

nosti, Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, Pravilniku o izvajanju

ukrepov aktivne politike zaposlovanja in Pravilniku o merilih za nadomestitev dela

stro{kov invalidskim podjetjem. Vlada je v letu 1999 sprejela Program usposabljanja in

zaposlovanja invalidov v Republiki Sloveniji do leta 2002.

Po podatkih za leto 2000 je bilo v Sloveniji pribli`no 30.000 invalidov zaposlenih v

obi~ajnih podjetjih, 5.840 pa v invalidskih. V letu 2000 je bilo na Zavodu za zaposlova-

nje prijavljenih 17.179. brezposelnih invalidov.
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Olaj{ave, ki jih zagotavlja dr`ava za invalide:

• invalidsko podjetje pridobi za vsakega invalida subvencijo, katere vi{ina je odvisna

od stopnje prizadetosti invalida in dele`a invalidov med zaposlenimi. Prispevki za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevki za zdravstveno varstvo se inva-

lidskim podjetjem obra~unavajo in izlo~ajo na poseben ra~un in se kot odstopljena

sredstva uporabljajo za materialni razvoj podjetja. Enako velja za obra~unavanje pris-

pevka za porodni{ko varstvo. Invalidska podjetja so opro{~ena tudi pla~ila davka na

izpla~ane pla~e in davka na dobi~ek;

• v okviru sredstev aktivne politike zaposlovanja so na voljo finan~na sredstva za sub-

vencioniranje pla~e invalidov, ki so vklju~eni v programe.

Dodatni ukrepi Zavoda za zaposlovanje RS:

• programi usposabljanja in izobra`evanja,

• prilagoditev delovnih mest, asistenca,

• sofinanciranje skladov dela, javna dela,

• sofinanciranje izobra`evanja vodilnih kadrov v invalidskih podjetjih,

• programi poklicne rehabilitacije: rehabilitacijsko ocenjevanje sposobnosti za delo,

predpoklicna rehabilitacija, delovno usposabljanje, program delovne in socialne

vklju~enosti.

Za{~itno zaposlovanje (invalidska podjetja)

Po podatkih za leto 2000 je v Sloveniji delovalo 142 invalidskih podjetij, v katerih je bilo

zaposlenih 5.840 invalidov. Podjetja strokovno usposabljajo in zaposlujejo invalide, ki

jim je to ote`eno zaradi posledic nezgod, bolezni ali drugih vzrokov. Invalidsko podjet-

je mora med celim poslovnim letom zaposlovati najmanj 40 % invalidnih oseb od vseh

zaposlenih. Predhodno mora pridobiti soglasje Vlade RS.

Ukrepi podpore na delovnem mestu

Svetovanje, socialna in psiholo{ka pomo~ se zagotavlja v okviru Zavoda za zaposlova-

nje in Centrov za rehabilitacijo. V okviru desetih obmo~nih enot delujejo uradi za delo,

ki z neposrednim stikom zagotavljajo pravice s podro~ja zaposlovanja, svetovanja in {ti-

pendiranja. [tirje centri za rehabilitacijo delujejo v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru.
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Usklajenost sistema dr`ave blaginje z zaposlenostjo

V primeru, da invalid izgubi delo, mu je na voljo socialna pomo~, v primeru, da izpol-

njuje pogoje za upokojitev pa invalidska pokojnina. Centri za socialno delo so povezani

z Zavodom za zaposlovanje, da so zagotovljene vse potrebne informacije za prehod.

Poklicno usposabljanje je odprto za vse vrste invalidov. Izhodi{~a pri samem izboru

programov so vedno sposobnosti in znanje, ki ga ima posameznik. Gradi se na (preo-

stalih) zmo`nostih, ne na omejitvah. Pri oblikovanju rehabilitacijskega na~rta ima poleg

rehabilitacijskega svetovalca specialista pomembno vlogo tudi zdravni{ka svetovalna

slu`ba in strokovne komisije za ugotavljanje lastnosti invalidne osebe.

Programi poklicne rehabilitacije vsebujejo naslednje programske sklope:

• rehabilitacijsko ocenjevanje sposobnosti za delo,

• predpoklicna in psihosocialna rehabilitacija

• delovni trening

• svetovanje in spremljanje

• delovna in socialna vklju~enost

Cilj poklicne rehabilitacije je pomagati invalidom, da pridobijo oziroma obdr`ijo zapo-

slitev, da napredujejo v svoji poklicni karieri in se jim tako omogo~i vklju~itev oziroma

ponovna vklju~itev v dru`bo.

Pravne podlage za zaposlovanje invalidov niso neugodne. Zakonodaja s podro~ja de-

lovnih razmerij delavcem zagotavlja trajnost zaposlitve. Manj pa tak{na ureditev spod-

buja delodajalce, da invalide zaposlujejo. Bolj kot na normativni ravni je vzrok za za-

skrbljenost pri dejanskem uveljavljanju in uresni~evanju pravic invalidnih oseb. Inva-

lidne osebe ~edalje te`e dobijo zaposlitev, saj jih tr`ne zakonitosti ponudbe in pov-

pra{evanja po delovni sili izrivajo s trga dela. Invalidi imajo v povpre~ju ni`jo stopnjo

izobrazbe kot drugi iskalci zaposlitve, zato so na trgu dela manj konkuren~ni, njihova

mobilnost pa je majhna. Korelacija med izobrazbo in nezaposlenostjo je zelo visoka.

Dele` invalidov v strukturi vseh brezposelnih je `e ve~ji od 15 %! Zlasti velik upad zapo-

slovanja invalidov Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve opa`a na obi~ajnem

trgu dela. Po drugi strani so zahteve delodajalcev ~edalje ve~je. Zato programi aktivne

politike zaposlovanja temeljijo na izobra`evanju in usposabljanju.
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IV. DRU@BENO VKLJU^EVANJE IN VSAKDANJE OKOLJE

Dostopnost

V skladu s Pravilnikom o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni

list RS, {t. 92-4361/1999) morajo biti objekti v Sloveniji projektirani tako, da omogo~ajo

dostop in uporabo vsem ljudem ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmog-

ljivosti. Vsak objekt mora biti projektiran tako, da:

• se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo po njem,

• elementi objekta ne pomenijo nevarnosti pri gibanju po objektu,

• je v vseh eta`ah funkcionalno oviranim osebam omogo~en dostop do prostorov, ki so

namenjeni javni rabi,

• so na vratih razlo~no vidne, dosegljive in uporabne kljuke,

• je omogo~eno pri`iganje lu~i z invalidskega vozi~ka,

• je za funkcionalno ovirane osebe na voljo ustrezen in dostopen sanitarni prostor,

• je v dvoranah za prireditve z nepremi~nimi vrstami sede`ev dolo~en tudi prostor za

osebe na invalidskih vozi~kih, do katerega je omogo~en neoviran dostop,

• ima urejen sistem komunikacijskih oznak za pomo~ in orientacijo v stavbi osebam z

okvaro sluha in vida, vklju~no z oznakami zasilnih izhodov in potmi evakuacije.

V stanovanjih, ki so namenjena bivanju funkcionalno oviranih oseb, morajo biti vsi pro-

stori dovolj veliki, da omogo~ajo gibanje z invalidskim vozi~kom in prilagoditev opre-

me, napeljav in naprav posebnim potrebam funkcionalno oviranih oseb.

Hoteli in moteli, dija{ki, {tudentski in samski domovi morajo imeti najmanj 3% sob, ven-

dar najmanj eno, prilagojenih za potrebe funkcionalno oviranih oseb.

Splo{na ocena je, da `e zgrajeni objekti pred sprejemom pravilnika `al niso v okviru

vseh standardov, ki jih novi pravilnik zahteva, stara mestna jedra so invalidom marsikje

nedostopna, in zavarovana zaradi kulturne dedi{~ine in tako za{~itena pred

spremembami.

[tevilne televizijske oddaje na nacionalni televiziji so podnaslovljene, dostopno litera-

turo in ~asopis zagotavlja zveza slepih v zvo~ni obliki, mobilni operater omogo~a na-

kup mobilnih telefonov prilagojenih za gluhe, internet pa v veliki meri uporabljajo izo-

bra`eni invalidi.
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Nastanitev

Natan~en podatek o odstotkih vseh invalidov, ki `ivijo v specializiranih ustanovah, do-

ma~i oskrbi z asistenco, neustreznih razmerah itd. je te`ko dati, ker se statistike o raz-

li~nih kategorijah invalidov zbirajo lo~eno in na razli~ne na~ine. Podatki o vklju~enosti

invalidnih ({oloobveznih) otrok v specializirane ustanove so na primer podani v odgo-

voru na vpra{anje {tevilka II., podatki o {tevilu centrov za rehabilitacijo so vklju~eni v

statistike o delovnem usposabljanju in podobno. Vendar je mo~ z gotovostjo re~i, da ve-

lika ve~ina invalidov `ivi doma, saj se ka`ejo precej{nje potrebe po dodatnih tovrstnih

zmogljivostih. Tak{no stanje je na eni strani posledica omejenih finan~nih zmogljivosti

dr`ave, na drugi strani pa – predvsem v zadnjih letih – zavestne politike, ki naj bi spod-

bujala vklju~evanje invalidov v strukture vsakdanjega `ivljenja.

Zato nacionalni program socialnega varstva za obdobje do leta 2005 predvideva po-

ve~anje storitev za invalide na podro~ju dnevnega varstva in zaposlitve pri zagotavlja-

nju mo`nosti za njihovo ~im bolj neodvisno bivanje, kar je podlaga za razvoj nacional-

nih mre` dopolnilnih programov stanovanjskih skupin, bivalnih skupnosti in drugih

programov, s katerimi bi omogo~ili ~im bolj neodvisno `ivljenje invalidov.

Invalidi imajo prednost pri pridobitvi socialnih stanovanj v najem. Posebna skrb pri

uporabi prora~unski sredstev dr`ave in lokalnih skupnosti je namenjena financiranju

stanovanjskih skupin za invalide in je planirana tudi za v naprej. Trenutno primanjkuje

pribli`no 300 stanovanj za invalide in osebe z dolgotrajnimi te`avami v du{evnem

zdravju. V letu 2001 je Ministrstvo za delo dru`ino in socialne zadeve za potrebe invalid-

skih stanovanjskih skupnosti namenilo 44.000.000,00 SIT.

Transport

V skladu s Pravilnikom o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni

list RS, {t. 92-4361/1999) mora dostopna pot do objektov za promet in komunikacije

(avtobusne in `elezni{ke postaje ter postajali{~a javnega prometa, letali{ke in prista-

ni{ke zgradbe za potnike, postaje nihalnih kabinskih `i~nic in po{te) omogo~ati varen

in neoviran dostop do objekta z vsake povr{ine, ki pripada objektu, vklju~no s parki-

ri{~em. Imeti mora utrjeno povr{ino, biti mora dovolj {iroka, da se na njej lahko uporab-

lja invalidski vozi~ek, in posebej ozna~ena. Pri nivojskih razlikah terena mora biti poleg

stopnic tudi polo`na klan~ina ali mehanska dvi`na naprava. Stopnice in klan~ine mora-

jo biti opremljene z ro~aji. Svetla {irina klan~ine mora biti najmanj 90 cm. V objektih se

morajo vse storitve, povezane s sporazumevanjem s strankami oziroma njihovim ob-

ve{~anjem, opravljati tako, da lahko informacije sprejemajo tudi osebe z okvaro sluha
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in vida. Na prehodih za pe{ce morajo biti plo~niki poglobljeni na nivo cesti{~a in poglo-

bitve kontrastno ozna~ene. V naseljih morajo biti semaforizirana kri`i{~a glavnih mest-

nih cest z glavnimi in zbirnimi mestnimi cestami ter kri`i{~a zbirnih mestnih cest med

seboj opremljena z zvo~no signalizacijo za slepe in slabovidne.

Parkirne hi{e, skupinske gara`e in parkiri{~a, ki pripadajo objektom, morajo imeti 5%

parkirnih mest, vendar najmanj eno parkirno mesto, namenjenih vozilom oseb z inva-

lidskimi vozi~ki. Ta parkirna mesta morajo biti ustrezno ozna~ena, omogo~ati morajo

manevriranje z invalidskim vozi~kom in biti ~im bli`e objektu, ki mu pripadajo.

Letalski prevoz

Potniki na invalidskih vozi~kih lahko z Ljubljanskega letali{~a neovirano poletijo »v

svet«. Sama arhitektura Ljubljanskega letali{~a je enonivojska. Ob {iritvi parkiri{~a za

osebna vozila so invalidom namenili 6 parkirnih prostorov na parkiri{~u {t. 2, desno od

dovozne ceste. Na letali{~u so zanje uredili tudi posebne toaletne prostore. Invalid lah-

ko zaprosi »zemeljsko« stevardeso, da mu pomaga pri prijavi na let, preko carine, kon-

troli potnih listin, skozi izhod do letala. Prenos potnika na invalidskem vozi~ku v letalo

je bil v preteklosti poseben problem. Aerodrom Ljubljana se je zato odlo~il za nakup po-

sebnega vozila, ki sprejme potnike na invalidskih vozi~kih na izhodnih vratih letali{ke

stavbe, jih pripelje do letala, dvigne na potrebno vi{ino ter jih na posebnih vozi~kih

(prirejenih za prevoz po ozki letalski kabini) pripelje do njihovega sede`a. V pokritem

in ogrevanem prostoru so urejena pritrdilna mesta za 6 invalidskih vozi~kov ter enome-

sto za potnika na nosilih.

Slovenski letalski prevoznik Adria Airways na svoje lete sprejme popolnoma nepre-

mi~ne potnike na invalidskih vozi~kih, potnike na nosilih, bolne potnike, za katere zah-

teva spremstvo zdravnik in dojen~ke v inkubatorju. Njihov spremljevalec mora biti star

vsaj 18 let. Poznati mora zdravstveno stanje pacienta, ~e je potrebno mu mora nuditi

prvo pomo~, pomagati mu mora pri odhodu in uporabi WC-ja. Fizi~no mu mora poma-

gati pri zasilnih pristankih ali evakuaciji v sili.

Potniki z omejeno mo`nostjo gibanja, slepi, gluhi potniki, ter potniki z eno ali obema

nogama v mav~ni oblogi pa lahko potujejo brez spremljevalca. Osnovno pravilo varno-

sti pravi, da {tevilo potnikov na nosilih, oziroma popolnoma nepremi~nih potnikov na

letalu, ne sme presegati {tevila zasilnih izhodov na letalu, skozi katerega se lahko ta no-

sila oz. potnika evakuira. [tevilo invalidov pa ne sme presegati {tevila vseh zasilnih iz-

hodov na letalu.

Adria Airways na svoje lete ne sprejema potnikov z nalezljivimi boleznimi ali tistih, ka-

terim se zdravstveno stanje med letom lahko znatno poslab{a.

519

519



Drugi prevozniki

V avtobusnem in `elezni{kem prometu se {ele v zadnjih letih pove~uje {tevilo prilagoje-

nih vozil.

Kultura, {port in zabava

V dvoranah in drugih objektih za prireditve z nepremi~nimi vrstami sede`ev morajo biti

zagotovljeni prostori za obiskovalce na invalidskih vozi~kih, najmanj{ih dimenzij 90 cm

x 140 cm, in sicer: - najmanj {est prostorov za invalidske vozi~ke ali 2% od {tevila se-

de`ev v dvoranah in drugih objektih za prireditve z ne ve~ kot 1000 sede`i, - najmanj

dvajset prostorov za invalidske vozi~ke ali 1% od {tevila sede`ev v dvoranah in drugih

objektih za prireditve z ve~ kot 1000 sede`i. ^e je v stavbi ve~ dvoran, veljajo zahteve za

{tevilo prostorov za invalidske vozi~ke za vsako dvorano posebej. V skladu s Pravilni-

kom o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir Uradni list RS, {t.

92-4361/1999 morajo biti gledali{~a, kinodvorane, dvorane za koncertne in druge kul-

turne prireditve ter konferen~ne dvorane opremljene z napravami, ki omogo~ajo dober

sprejem zvoka tudi ljudem, ki uporabljajo slu{ne aparate.

[portni objekti in igri{~a v njihovi sestavi morajo biti projektirani tako, da omogo~ajo

dostop do nivoja igri{~ tudi funkcionalno oviranim osebam. Javna kopali{~a, igri{~a in

drugi prostori za {port in rekreacijo morajo imeti za preobla~enje vsaj eno kabino, ki

mora biti projektirana tako, da:

• je omogo~en dostop z invalidskim vozi~kom,

• ima razlo~no vidne, dosegljive in uporabne kljuke na vratih ter sta omogo~eni odpira-

nje in zapiranje kabine s posebnim klju~em tudi z zunanje strani,

• so vrata dovolj {iroka za vstop z invalidskim vozi~kom in s spremljevalcem,

• je kabina tako velika, da jo lahko uporablja oseba na invalidskem vozi~ku,

• je obe{alnik za obleko dosegljiv z invalidskega vozi~ka, in

• je opremljena s klicno napravo, ~e je potrebna pomo~. ^e so v objektih tudi prhe,

mora biti najmanj ena prilagojena in opremljena tako, da jo lahko uporablja oseba na

invalidskem vozi~ku.

Splo{na ocena: pred kulturno, {portno ali kako drugo ustanovo ponavadi je dostopno

parkiri{~e za invalide, invalidi imajo popust pri nakupu vstopnic ali celo brezpla~ni og-

led prireditve, ve~inoma jim je omogo~en neoviran vstop, slab{e pa je z dostopnimi

sanitarijami.
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Socialne, ekonomske in zakonske pravice in za{~ita

Temeljne pravice dr`avljanov in naloge dr`ave na podro~ju socialnega varstva so do-

lo~ene z Ustavo RS. Ve~ina pravic, tesno povezanih s podro~jem socialnega varstva, iz-

haja neposredno iz poglavja o ~lovekovih pravicah in temeljnih svobo{~inah. Med naj-

pomembnej{e sodijo:

• pravica do osebnega dostojanstva in varnosti;

• pravica invalidov do posebnih oblik varstva, usposabljanja in izobra`evanja;

• pravica otrok do posebnega varstva in skrbi;

• pravica do socialne varnosti pod pogoji dolo~enimi z zakonom;

• pravica do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev.

Socialno politiko v o`jem smislu opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti

posameznika. Socialno varnost dolo~ajo na~ela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku

omogo~ajo, da se vklju~i in ostane vklju~en v dru`beno okolje in v njem aktivno deluje.

Pri tem dr`ava zagotavlja materialne in socialne pravice, posameznik pa prispeva v ob-

liki davkov in drugih obveznih dajatev.

Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve ter Urad Vlade RS za invalide priprav-

ljata delovne teze Zakona o integraciji invalidov, ki bo temeljil na na~elu, da je invalid-

nost stanje, ki ne izhaja le iz omejitve posameznika, ampak tudi iz odnosa okolja, ki od-

lo~ilno vpliva na omejitev posameznika. Predlagane re{itve v zakonu imajo namen:

• urediti podporne ukrepe v okolju invalidov,

• urediti posebne pravice za vse invalide, ki nimajo priznanega statusa in zato nobenih

pravic iz naslova invalidnosti na podlagi zavarovanj ali po drugih predpisih,

• ureditev posebnih storitev, namenjenih predvsem najte`jim invalidom ne glede na

status.

Pogoj za pridobitev posebnih storitev in pomo~i po tem zakonu naj ne bi bila invalid-

nost sama, temve~ oviranost pri enakopravnem vklju~evanju v vsakdanje `ivljenje. De-

lovne teze Zakona o integraciji invalidov predvidevajo: uzakonitev sodobnih pristopov

in metod dela na podro~ju invalidskega varstva, individualno financiranje storitev in

ureditev ustreznega na~rtovanja ukrepov in storitev, da bi invalidom omogo~ili

mo`nost izbire.

Dobri primeri

Slovensko zdru`enje invalidnih {tudentov

Leta 2001 je imelo zdru`enje ve~ kot 70 ~lanov – invalidnih {tudentov. Nekateri med nji-

mi so vklju~eni `e v podiplomski {tudij (Univerza v Ljubljani ima 33,500 rednih dodi-
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plomskih {tudentov). Zaradi vse ve~je ozave{~enosti med invalidi in prizadevanj

zdru`enja, da bi invalidne dijake spodbudili k nadaljevanju {tudija na univerzi, je {tevilo

invalidnih {tudentov dejansko naraslo. Zdru`enje jim sku{a olaj{ati izbiro {tudija in po-

magti pri premagovanju dvomov o sposobnosti za {tudij. Odprlo je tudi svetovalnico,

kamor lahko {tudentje pridejo po nasvet in pomo~, ko so soo~eni z dolo~enimi te`ava-

mi (na primer: urejanje statusa invalidnega {tudenta, pridobivanje {tipendije in fi-

nan~ne pomo~i za nakup ortopedske, medicinske in tehni~ne pomo~i, za pomo~ pri

osebni higieni, nekateri pa prosijo za pomo~ kasneje, pri iskanju zaposlitve ali pa ko

posku{ajo re{iti svoje stanovanjske probleme).

VIRI
Pri pripravi naloge nam je bil - s podatki, materiali, ustnimi informacijami in Poro~ilom o izvajanju invalid-

skega varstva v Sloveniji (http://www.gov.si/uzi/) - v izdatno pomo~ Urad Republike Slovenije za invalide in

bolnike. Dodatno smo si pomagali tudi s pisnimi konzultacijami z ministrstvom za zdravstvo, ministrstvom

za delo, dru`ino in socialne zadeve ter ministrstvom za {olstvo, znanost in {port, ter njihovimi delovnimi

gradivi.
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NADLEGOVANJE NA DELOVNEM MESTU*

I. UVOD

Nadlegovanje na delovnem mestu je tema, o kateri se v slovenski javnosti precej raz-

pravlja in pi{e, bolj malo pa se to odra`a v zakonodaji. Najpogosteje je predmet razpra-

ve spolno nadlegovanje, o drugih oblikah, ki jih zajema slovenski pojem {ikaniranje, pa

se sli{i razmeroma redko. ^eprav nas je komisija evropskega parlamenta za zaposlova-

nje in socialne zadeve prosila za informacijo v zvezi z nadlegovanjem (na delovnih me-

stih v Sloveniji) nasploh, se prete`ni del odgovora vendarle nana{a na spolno nadlego-

vanje, saj je najve~ storjenega ravno na tem podro~ju.

II. PRAVNA UREDITEV

Slovenija je sopodpisnica {tevilnih mednarodnih aktov, ki se v sklopu varstva ~loveko-

vih pravic nana{ajo tudi na za{~ito pred nadlegovanjem na delovnem mestu. To so, ~e

za~nemo z akti Organizacije zdru`enih narodov: Splo{na deklaracija o ~lovekovih pra-

vicah, Mednarodni pakt o dr`avljanskih in politi~nih pravicah in Mednarodni pakt o

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Tu velja omeniti tudi konvencije Medna-

rodne organizacije dela, {e posebno tiste, ki so pomembne s stali{~a zagotavljanja ena-

kopravnosti `ensk: Konvencija o pravicah `ensk, Konvencija o dr`avljanstvu poro~enih

`ensk in Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije `ensk. Slovenija je ratificirala

tudi Spremenjeno evropsko socialni listino iz leta 1996, ki dopolnjuje Evropsko kon-

vencijo ~lovekovih pravic.

Ustava Republike Slovenije v 49. ~lenu dolo~a, da je vsakomur zagotovljena svoboda

dela, prosta izbira zaposlitve in dostopnost do vseh delovnih mest pod enakimi pogoji.

Zoper nadlegovanje na delovnem mestu se uporabljajo nekatere dolo~be kazenskega

zakonika. Storilec kaznivega dejanja lahko odgovarja zaradi prisiljenja (142. ~len: »Kdor

koga s silo ali resno gro`njo prisili, da kaj stori, opusti ali trpi, se kaznuje z zaporom do

enega leta. Pregon se za~ne na predlog.«), grdega ravnanja (146. ~len: »Kdor z grdim rav-

nanjem prizadene telesno ali du{evno celovitost drugega, se kaznuje z denarno kaznijo

ali z zaporom do {estih mesecev. Pregon se za~ne na predlog.«) ali pa kr{itve spolne ne-
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dotakljivosti z zlorabo polo`aja (184. ~len: »Kdor zlorabi svoj polo`aj in tako pripravi

osebo drugega ali istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu

ob~evanju, ali da stori oziroma trpi kak{no drugo spolno dejanje, se kaznuje z zaporom

do treh let.«)

Poleg ustave, ki dolo~a temeljne pravice glede enakopravnosti mo{kih in `ensk na

podro~ju zaposlovanja, vpra{anja v zvezi z zaposlitvijo podrobneje urejajo: Temeljni

zakon o pravicah iz delovnega razmerja, ki se uporablja kot republi{ki predpis, Zakon o

delovnih razmerjih, Splo{na kolektivna pogodba za gospodarstvo in Kolektivna pogod-

ba za negospodarske dejavnosti, ki s svojimi dolo~ili zagotavljajo tudi enake mo`nosti

pri sklepanju delovnega razmerja ne glede na spol. V zakonodaji s podro~ja delovnih

razmerij ni zaenkrat nobenih dolo~il v zvezi z nadlegovanjem, a je v predlogu novega

zakona o delovnih razmerjih, ki je trenutno v parlamentarni obravnavi, predviden tudi

~len o varovanju delav~eve osebnosti, ki vsebuje dve dolo~ili:

• delodajalec mora varovati in spo{tovati delav~evo osebnost ter upo{tevati in {~ititi

delav~evo zasebnost.;

• delodajalec si mora prizadevati, da noben delavec ni `rtev spolnega nadlegovanja in

da nih~e ni `rtev nadlegovanja zaradi tega, ker se je prito`il proti razlikovanju med

spoloma.

III. DRUGE VRSTE UKREPOV

K splo{nemu dvigu ob~utljivosti na razli~ne oblike nadlegovanja, ki smo mu pri~a v

zadnjih letih, prav gotovo najve~ prispeva javno izpostavljanje problema. Okrogle

mize, strokovna sre~anja, publicisti~na dejavnost in medijska pozornost do tak{nih do-

godkov, so odlo~ilno prispevale tudi k porastu {tevila prijavljenih tovrstnih dejanj. Naj-

bolje, tudi z uradnimi statisti~nimi podatki (glej tabelo), je podprt vidik spolnega

nadlegovanja

Tabela; Izvle~ek iz tabele: Nekatera kazniva dejanja zoper spolno nedotaklji-

vost in dele` `ensk, `rtev teh dejanj v letih 1996 do 2000

Kaznivo dejanje 1996 1997 1998 1999 2000

Vsa
[t
`ensk

%
`ensk

Vsa
[t
`ensk

%
`ensk

Vsa
[t
`ensk

%
`ensk

Vsa
[t
`ensk

%
`ensk

Vsa
[t
`ensk

%
`ensk

Kr{itev spolne
nedotakljivosti z
zlorabo polo`aja

10 8 80 15 12 80 21 21 100 14 11 78,5 20 20 100

Vir: Podatki MNZ - Policije /13.3.2001/
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Urad za enakemo`nosti `ensk inmo{kih pri Vladi Republike Slovenije je (poleg plakata

in zlo`enke na isto temo) izdal tudi zbornik z naslovom Kako se spopasti s spolnim nad-

legovanjem na delovnem mestu, ki prina{a pregled ureditev v drugih dr`avah, definici-

je in podroben opis oblik spolnega nadlegovanja na delovnemmestu, prikazuje pa tudi

razli~ne primere in seznanja z mo`nimi ukrepi, ki jih bomo morali po sprejetju ustrez-

nega zakona sprejeti tudi pri nas1.

Nadlegovanje na delovnem mestu je obdelano tudi z vidika nekaterih poklicev, pri ka-

terih se z njimi soo~ajo zaradi svojih specifi~nih polo`ajev. V tej zvezi lahko omenimo

poklic medicinskih sester (glej npr. Zbornik ~lankov s strokovnega sre~anja z medna-

rodno udele`bo Dru{tva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Ljubljani z dne

4.12.1999) in sodnikov, zoper katere bi se lahko zlorabil institut disciplinskega postop-

ka, v primerih, ko njihova mnenja niso skladna z `eljami politi~nih voditeljev (glej: Za-

lar, 2000).

IV. ZAKLJU^EK

Pomemben akter pri za{~iti delavcev pred nadlegovanjem na delovnem mestu so tudi

sindikalne organizacije. Tako so, denimo, predstavniki sindikatov obvezno ~lani disci-

plinskih komisij. Kljub temu pa lahko re~emo, da bi bilo za prepre~evanje tovrstnega

nadlegovanja potrebno razviti ve~ pravnih in drugih mehanizmov, pri ~emer bi bili lah-

ko sindikati bolj dejavni. Prav nasprotno pa velja za `enske organizacije, ki jim je uspelo

dose~i, da je postal problem spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v javnosti bolj

prisoten, ~eprav je {tevilo tovrstnih neprijavljenih dejanj po ocenah strokovnjakov {e

vedno zelo veliko (glej npr.: Dobnikar, Le{nik Mugnaioni, Plaz, 2000). Prav zaradi vse

vi{je zavesti o prisotnosti problema, bo po vsej verjetnosti `e v bli`nji prihodnosti pri{lo

tudi do sprememb v zakonodaji.
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1 Vsebina je razdeljena v dva dela. Prvi je priro~nik za izvajanje Pravil ravnanja Evropske komisije pod naslo-

vom “Kako se spopasti s spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu”. Drugi del pod naslovom “Spolno nad-

legovanje” pa vsebuje primerjalno analizo Pravno informacijskega centra avtorice Tatjane Strojan.)
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ZDRAVLJENJE NEPLODNOSTI IN POSTOPKI OBMP*

I. UVOD

S sprejemom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti

in postopkih umetne oploditve z biomedicinsko pomo~jo (v nadaljevanju OBMP) so do

zdravljenja neplodnosti postale upravi~ene tudi `enske brez stalnega partnerja. (glej

ZZNPOB-A: Pregled sprejetih amandmajev v okolju Lotus Notes, 26.04.2001). Odlo~i-

tev je vzbudila {iroko javno in politi~no debato, zaradi katere je bil, na pobudo 34 po-

slancev, razpisan tudi naknadni zakonodajni referendum (glej odlok z dne 3. maja

2001).

Poleg splo{nega pregleda o zakonski urejenosti tega vpra{anja v EU, je naro~nico na-

loge zanimalo predvsem, na kak{en na~in lahko to pravico udejanijo (zdrave) `enske

brez partnerja. Po podatkih, ki jih je zbrala Jeane Mattes, ustanoviteljica zdru`enja Sin-

gle Mothers by Choise, gre pri tem za populacijo `ensk, ki so ponavadi stare od 35 do 45

let in so ve~inoma vi{je izobra`ene ter uspe{ne v poklicu, ki jim veliko pomeni. Pravilo-

ma zaslu`ijo ve~ od povpre~nega mo{kega. Od `ensk, ki se odlo~ijo za dru`ino brez

partnerja, jih pribli`no 20% za materinstvo poskrbi s posvojitvijo, pribli`no 65% pa z

umetno oploditvijo (Mattes, 2001).

Podatke smo zbrali iz razli~nih virov, zato si na nekaterih mestih tudi nasprotujejo

(kar je posebej poudarjeno). Pregled iz poglavij II. in III. je povzet po raziskavi Medna-

rodne federacije zdru`enj, ki se ukvarjajo s plodnostjo (IFFS - International Federation

of Fertility Societies) ki jo je leta 1998 izvedel NV Organon. Gre za zadnji celostni pre-

gled normativne urejenosti tega podro~ja v svetovnem merilu, ki smo ga v IV. poglavju

dopolnili s podatki iz drugih virov in se nana{ajo na vpra{anja, ki so posebej zanimala

naro~nico.

II. PREGLED DR@AV ^LANIC EVROPSKE UNIJE, KI IMAJO UMETNO
OPLODITEV UREJENO Z ZAKONOM ALI DRUGIMI AKTI

Pregled ureditev na podro~ju umetnega oplojevanja nam poka`e tri glavne oblike oz.

skupine dr`av. V prvo sodijo dr`ave, ki urejajo to problematiko z zakonodajo t.j. z zave-
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zujo~imi in na zakonih temelje~imi vladnimi predpisi (Avstrija, Danska, Francija,

Nem~ija, Nizozemska, [panija, [vedska, Velika Britanija). V nekaterih od teh dr`av po-

deljujejo tudi posebne koncesije embriolo{kim laboratorijem. V drugi skupini so dr`a-

ve, ki urejajo to podro~je z drugimi akti, vendar je ravnanje v skladu z njimi neobvezu-

jo~e (Finska, Irska, Italija). Ve~inoma gre za akte, ki prihajajo iz specializiranih t.j.

zdravstvenih krogov. Na Finskem npr. sledijo neobvezujo~im smernicam. Mnoge od

njih so v skladu z t.i. Nordijskimi smernicami, ki jih je sprejelo Nordijsko zdru`enje za

porodni{tvo in ginekologijo. V tretjo skupino dr`av pa spadajo tiste, ki za delo na tem

podro~ju ne uporabljajo predpisov ali smernic (Belgija, Gr~ija, Portugalska).

Tabela 1: Zakoni in drugi akti

Dr`ava Zakon Drugi akti
Ni urejeno s
predpisi

Avstrija +
Belgija +
Danska +
Finska +*
Francija +
Nem~ija +
Gr~ija +
Irska +
Italija +
Nizozemska +
Portugalska +**
[panija +
[vedska +
Velika Britanija +
* Neuradno
** Obstajajo smernice Dr`avnega eti~nega sveta za znanosti `ivljenja

Vir: Surveillance, NV Organon, 1998

V prvi skupini dr`av so na splo{no zadovoljni z obliko nadzora, izra`ena pa je bila za-

skrbljenost glede vsebine posameznih predpisov. Nekoliko manj jasno je stanje v drugi

skupini dr`av, ker je stopnjo upo{tevanja oz. ravnanja v skladu s smernicami te`je do-

kumentirati. Precej nezanesljivih podatkov govori o raz{irjenem kr{enju. Posledi~no se

ka`e interes oz. `elja po nekem skupnem standardu, ki bi ga sprejele posamezne dr`a-

ve. V zadnji skupini dr`av ponekod `e pripravljajo posebne predpise, dr`ave kot npr.

Gr~ija in Portugalska (kjer sicer deluje Dr`avni eti~ni svet za znanosti `ivljenja, ki
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opredeljuje na~ine izvajanja postopkov in izvajalce, ne pa tudi upravi~encev) pa izra`a-

jo `eljo po njih.

III. OSEBNA RAZMERJA @ENSK IN PRAVICA DO UMETNE
OPLODITVE

Pravica do umetne oploditve je le v dveh dr`avah EU (Gr~ija, Irska) omejena samo na

zakonske pare, v ve~ini dr`av (Avstrija, Francija, Nem~ija, Norve{ka, Portugalska, [ved-

ska) pa na zakonske pare in stabilna partnerstva, pri ~emer se za stabilno razmerje po-

navadi smatra zveza, ki traja najmanj dve leti (npr. Francija). Dve dr`avi (Finska, [pani-

ja) priznavata to pravico tudi samskim `enskam, dve (Francija, Danska) pa jo izrecno

prepovedujeta lezbi~nim oziroma homoseksualnim parom. Ostale dr`ave (Belgija, Ita-

lija, Nizozemska, Velika Britanija) ne dolo~ajo posebej osebnih razmerij, v kak{nih bi

morali ali ne smeli `iveti bodo~i star{i.

Tabela 2: Zahteva partnerstva

Dr`ava Zakon Drugi akti Zahteva partnerstva
Avstrija + stabilno razmerje
Belgija ni zahtevano

Danska +
ni zahtevano, prepoved za
lezbijke

Finska
stabilno razmerje, samske
`enske

Francija +
poroka,
stabilno razmerje

Nem~ija + stabilno razmerje
Gr~ija poroka
Irska + poroka
Italija + ni zahtevano
Nizozemska + ni zahtevano
Norve{ka + stabilno razmerje
Portugalska + stabilno razmerje

[panija +
ni zahtevano,
`enske nad 18 let

[vedska + stabilno razmerje
Velika Britanija + ni zahtevano

Vir: Surveillance, NV Organon, 1998
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V ve~ini dr`av EU je, zaradi religioznih in drugih kulturnih vplivov, zakonodaja bolj us-

merjena v podporo heteroseksualnim dru`inam, manj pa »alternativnim« oblikam

star{evstva. Kljub temu je dostop do postopkov umetne oploditve omogo~en vse ve~je-

mu {tevilu `ensk, ki ne `ivijo v heteroseksualnih parih, vendar to podro~je {e ni ustrez-

no raziskano (za dodatne podatke o tej problematiki glej tudi zaklju~ek).

IV. PODROBNEJ[I PREGLED UREDITVE V DR@AVAH, KJER
IMAJO PRAVICO DO POSTOPKOV OBMP TUDI @ENSKE BREZ
STALNEGA PARTNERJA

Ob podrobnej{em pregledu ureditve v dr`avah EU, kjer je po podatkih iz raziskave IFFS

lezbi~nim parom ali/in samskim `enskam omogo~eno uporabljati postopke OBMP,

smo pri{li do naslednjih podatkov:

4.1 Belgija

V nasprotju s podatkom iz omenjene raziskave, da v Belgiji ni predpisov, ki bi urejalo to

podro~je, smo s sektorja za mednarodno sodelovanje Ministrstva za zdravje RS izvedeli,

da ga urejata dva podzakonska akta – kraljeva odloka, ki dolo~ata norme in kriterije za

medicinske postopke »reprodukcije«. Poleg tega je bil leta 1987 sprejet tudi zakon, ki

dolo~a, da o~e otroka, ki je sogla{al z njegovim spo~etjem s pomo~jo semena donatorja,

ne more postaviti svojega o~etovstva pod vpra{aj (Infertility: Medical and Social Choic-

hes, str. 347).

Odsotnost posebnega zakona o postopkih OBMP je posledica blokade zaradi globoke

razklanosti med privr`enci rimokatoli{ke cerkve in ostalimi. Leta 1987 je vlada pripravi-

la dva kolokvija, z namenom, da bi razre{ili nekatera tehni~na, medicinska, pravna in

eti~na vpra{anja, vendar so bila nasprotja tako velika, da v poro~ilu o stanju zdravja in

bioetiki, ki je bilo predlo`eno vladi leta 1990, ni bilo mogo~e podati zaklju~ka, ki bi bil

sprejemljiv za zadovoljivo ve~ino.

4.2 Danska

NaDanskem je `e leta 1953 komisija, ki jo je imenovaloministrstvo za pravosodje, pred-

lagala sprejem ustreznega zakona, vendar je do tega pri{lo {ele leta 1997. V danskem

zakonu o oploditvi z medicinsko pomo~jo smo zasledili formulacijo, da »naj bi bila«

(ang.: shall be) oploditev z medicinsko pomo~jo dostopna le poro~enim `enskam ali ta-
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kim, ki z njim `ivijo v de facto razmerju (3. odstavek 2. ~lena), in le s spermo, ki pripada

njihovim partnerjem (5. odstavek 2. ~lena). Izvajanje postopkov nadzoruje nacionalna

eti~na komisija.

4.3 Italija

V Italiji imajo `e dolga leta v parlamentarni proceduri ve~ zakonskih predlogov, vendar

{e noben ni bil sprejet. Leta 1984 je minister za zdravje imenoval komisijo za normativ-

no ureditev umetne oploditve pri ljudeh, ki je raziskala uporabo reproduktivnih tehno-

logij in leta 1985 izdala poro~ilo pod imenom Santosuosso Report. V poro~ilu je bilo

predlagano, naj se dopusti umetna oploditev s semenommo`a ali donatorja, vendar le v

primeru, ~e v roku {estih mesecev ni ugodeno pro{nji po posvojitvi. Leta 1987 je vlada

izdala uredbo, ki zahteva da se vsi donatorji podvr`ejo pregledu za hepatitis in spolno

prenosljive bolezni, leta 1997 pa odlok, ki prepoveduje trgovanje z gameti, zarodki ali

drugim genetskim materialom.

^eprav je praksa na tem podro~ju zelo raznolika in odvisna od politike posameznih

struktur, je ministrstvo za zdravje pripravilo enoten register vseh javnih in zasebnih kli-

nik, kjer se izvajajo umetne oploditve, obstaja pa tudi banka podatkov o rezultatih teh

postopkov.

Leta 1984 je skupina italijanskih ginekologov in raziskovalcev pripravila tudi seznam

priporo~il za izvajanje OBMP, med katerimi je tudi priporo~ilo, naj bi bil par poro~en.

4.4 Nizozemska

Zakon o splo{nem enakem obravnavanju, ki je v veljavi od leta 1994, prepoveduje ne-

posredno ali posredno diskriminacijo zaradi vere, `ivljenjske filozofije/ideologije, poli-

ti~nega prepri~anja, rase, spola, narodnosti, civilnega statusa, in spolne naravnanosti.

Komisija za enako obravnavanje, ki skrbi za uveljavljanje tega zakona, lahko za~ne s

preiskavo, bodisi na podlagi prito`be ali pa na lastno pobudo. Njena presoja ni pravno

zavezujo~a, a se lahko uporablja v pravnih postopkih.

Leta 1998 je komisija, zaradi poro~ila nizozemskega sveta za zdravje, na lastno pobudo

za~ela s preiskavo o mo`ni diskriminaciji samskih `ensk in lezbi~nih parov pri postop-

kih umetne oploditve na 12. klinikah. Ob preiskavi se je izkazalo, da so na osmih klini-

kah samske `enske izklju~ili iz postopka umetne oploditve, v preostalih {tirih, kjer so

postopek izvajali, pa so jih podvrgli stro`jim merilom kot pare. Lezbi~ni pari so bili iz-

klju~eni iz postopka na {tirih od dvanajstih klinik. Neporo~eni heteroseksualni pari

niso bili izklju~eni, ~eprav so klinike postopek pogojevale s stabilnim razmerjem.
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^eprav so klinike na izsledke odgovorile s pojasnilom, da postopki OBMP za hetero-

seksualne pare niso primerljivi z istimi postopki za homoseksualne pare ali samske `en-

ske, ker morajo te vedno uporabiti seme donatorja, je komisija presodila, da so samske

`enske in lezbi~ni pari s heteroseksualnimi pari primerljivi, ker se njihovi otroci ne mo-

rejo roditi brez medicinskega posega. Tudi za kliniko, kjer postopka niso izvedli zato,

ker nikoli ne uporabljajo semena donatorjev, je komisija presodila, da izvaja posredno

diskriminacijo, ker so s tem samske `enske in lezbi~ne pare postavili v slab{i polo`aj.

Komisija prav tako ni sprejela razlage o zavrnitvi postopka zaradi dobrobiti otroka, ker

so raziskave pokazale, da ni razloga za strah, da bi bili otroci neznanega o~eta zaradi

tega prikraj{ani (Reuters, 28.10.2000).

Sprejeli so le razlago, ki se dr`i na~ela »~e si v dvomu, raje ne stori«, s katero so nekatere

klinike utemeljevale svojo odlo~itev, da teh postopkov ne bodo opravljale, ker ni doka-

zov, da odra{~anje v enoroditeljski dru`ini za otroka ni {kodljivo.

4.5 [panija

Prva spermna banka v [paniji je bila ustanovljena `e leta 1978. Z nara{~ajo~im {tevilom

umetnih oploditev so se pojavila tudi prizadevanja, da bi se uredila s tem povezana

pravna in eti~na vpra{anja. Zato je leta 1986 ministrstvo za pravosodje izdalo poro~ilo v

zvezi s postopki OBMP, istega leta pa je bila ustanovljena parlamentarna komisija za

raziskovanje postopkov OBMP. Komisija je predlo`ila 155 priporo~il, na podlagi katerih

sta bila leta 1988 sprejeta zakon o tehnikah umetne reprodukcije in zakon, ki ureja do-

natorstvo, uporabo embrijev, fetusov in prepoveduje pridobitni{ko trgovanje s ~lo-

ve{kimi embrionalnim tkivom. Na njeno priporo~ilo je bila leta 1997 ustanovljena tudi

nacionalna komisija za umetno oploditev ljudi.

Po podatkih Komisije za pravna vpra{anja in ~lovekove pravice pri Svetu Evrope, ki je

leta 2000 izvedla raziskavo o polo`aju gejev in lezbijk v dr`avah ~lanicah (SE), v [paniji

dejansko ni nobenih pravnih zadr`kov za postopke OBMP pri samskih `enskah, a se v

praksi na lezbi~nih `enskah ne izvajajo zaradi »zdravstvenih razlogov«.

4.6 Velika Britanija

V Veliki Britaniji je bil leta 1991 na osnovi Zakona o ~love{ki oploditvi in embriologiji iz

leta 1990 (Human Fertilisation and Embryology Act) ustanovljen poseben urad za oplo-

ditev in embriologijo, Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA). Gre za

prvo telo te vrste v svetu, ki temelji na zakonu. Njegova naloga je zagotavljanje in nad-

zor visokih zdravstvenih in profesionalnih meril na klinikah, ki se ukvarjajo z umetno
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oploditvijo, obenem pa posreduje informacije in svetuje. HFEA izdaja dovoljenja in

nadzoruje celotno raziskavo v zvezi z ~love{kimi zarodki.

Poseben pravilnik (Code of Practice on Enforcement) postavlja raven uslug in enotna

merila za delo tovrstnih klinik. V posebnem poglavju govori tudi o soglasju, ki ga posa-

meznik lahko da ali zavrne v zvezi s preiskavami in zdravljenjem. Tako brez pisnega so-

glasja `enske ne pride do zdravljenja. V njem so navedeni postopki in vrsta zdravljenja.

Le v izrednih primerih, ko je v nevarnosti klientovo `ivljenje, lahko pride do zdravljenja

brez predhodno pridobljenega soglasja. Posebne dolo~be govorijo tudi o soglasju

mo`a ali partnerja, hranjenju ter uporabi jaj~ec, sperme in zarodkov.

Vsaka od klinik, kjer zdravijo neplodnost, hranijo jaj~eca, spermo ali izvajajo embrio-

lo{ke raziskave, je po zakonu dol`na pridobiti koncesijo s strani HFEA in je podvr`ena

vsakoletni in{pekciji. Celotno politiko in odlo~anje o koncesijah izvaja 21 ~lanov tega

telesa, ki jih imenuje dr`avni minister za zdravstvo. ^lani niso predstavniki kak{ne spe-

cifi~ne skupine ali organizacije, pa~ pa so izbrani zaradi strokovnega znanja.

Zaradi upo{tevanja kar naj{ir{ih interesov in pogledov, ve~ kot polovica ~lanov tega te-

lesa ne prihaja iz medicinskih vrst ali s podro~ja raziskave ~love{kih zarodkov. O pode-

litvi koncesij odlo~ajo posebne komisije znotraj HFEA. V vsaki je pet ~lanov, ki odlo~ajo

o podelitvi, suspenzu ali preklicu koncesije. Prvotno so koncesije obnavljali letno, no-

vej{e ocene stanja pa dopu{~ajo triletno koncesijo za uveljavljene klinike.

V. ZAKLJU^EK

Kljub temu, da ve~ina dr`av, ki normativno ureja podro~je umetnega oplojevanja, {e

vedno prepoveduje ali na drug na~in ovira oplojevanje samskih `ensk in lezbi~nih pa-

rov, je mo`nosti za tovrstno oploditev vse ve~. Dr`ave EU, kjer imajo samske `enske

mo`nost izvesti postopekOBMP so: Belgija, Danska, Finska, Nizozemska, Italija, [pani-

ja in Velika Britanija.

Ker so se ti postopki za~eli izvajati v sedemdesetih letih prej{njega stoletja, so imeli me-

dicinci, psihologi, sociologi in pravniki do danes `e prilo`nost preu~iti posamezne vidi-

ke vpra{anj, ki se zastavljajo v zvezi s postopki OBMP.

Glede normativnega urejanja tega podro~ja ka`e, da se najbolj{i nadzor na podro~ju

umetnega oplojevanja izvaja s pravili in postopki, dolo~enimi v zavezujo~ih predpisih

oziroma zakonih. Podeljevanje koncesij in imenovanje posebnih agencij oz. slu`b za

podeljevanje, se je pokazalo kot dobro. Sociolo{ke razisikave so pokazale, da se oblike

star{evstva v razvitih dru`bah izredno hitro spreminjajo (glej Single Parenting, 1999; v

zvezi s tem in liberalizacijo zakonodaje na podro~ju OBMP glej tudi priporo~ilo {t. 1074
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Parlamentarne skup{~ine Sveta Evrope iz leta 1988). Vse ve~ parov odlaga poroko in

star{evstvo v zrelej{a leta, v ZDA pa se `e tretjina otrok rodi samskim `enskam (ASRM

Bulletin, 2000). Zadnje {tudije tudi ka`ejo, da je za zdrav psiholo{ki razvoj otroka, bolj

kot {tevilo star{ev, pomembna stabilnost in kvaliteta dru`inskih odnosov (Mattes,

2001). Za mladostni{ke otroke (12 do 18 let) mam, ki niso bile nikoli poro~ene, se je iz-

kazalo, da so bolje prilagojeni kot pa mladostniki iz lo~enih ali kasneje osnovanih dvo-

star{evskih dru`in. To velja celo v primeru, ko imajo slednje vi{ji skupni dohodek

(Demo, 1997)! Druge raziskave so razkrile, da tudi otroci, ki so odra{~ali v dru`inah z is-

tospolnima star{ema, niso zaradi tega v ni~emer prikraj{ani (Breawaeys, 1997, Enlert,

1994) (glej tudi dodatno literaturo s tega podro~ja v Virih).

Posebno vpra{anje zadeva vlogo razli~nih vrst komisij in podobnih teles (eti~nih,

strokovnih, parlamentarnih, vladnih…), ki so povezana z odlo~anjem o postopkih

OBMP. Njihove sestave in pristojnosti se zelo razlikujejo. Poleg tovrstnih teles v dr`a-

vah, ki smo jih omenjali v nalogi (Danska, Italija, Nizozemska, Portugalska, [panija, Ve-

lika Britanija), katerih vloge in pristojnosti smo `e omenili (najbolje je razdelan pravil-

nik HFEA, ki ga predlagamo kot vzor~nega: www.hfea.gov.uk), smo ugotovili, da imajo

tovrstne komisije tudi v Franciji in Nem~iji (za ostale dr`ave EU do datuma oddaje nalo-

ge `al nismo dobili podatka). Poglavitni vlogi teh komisij sta predpisovanje priporo~il

in meril ter podeljevanje licenc posameznim izvajalcem, nismo pa zasledili, da bi katera

od teh komisij dajala soglasje k vsakemu posami~nemu postopku.
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INTEGRACIJA OKOLJA V VSE SEKTORJE RAZVOJA*

I. UVOD

Problematika okoljske integracije v vse sektorje razvoja je bistven element za doseganje

trajnostnega razvoja. Naloga je bila pripravljena kot predstavitev Slovenije s tega po-

dro~ja za posvet GLOBE-[vedska v so-organizaciji GLOBE-EUROPE in GLOBE-Interna-

tional. Na to konferenco je bila povabljena Slovenija, da poka`e svoj primer preko Par-

lamentarne skupne GLOBE-Slovenija. Zato je originalen tekst na voljo v arhivu Sektorja

za raziskave v Dr`avnem zboru RS. V tej predstavitvi pa je zajeto:

• razvoj ideje o integraciji okolja in trajnostni razvoj,

• opis pomembnih mednarodnih in nacionalnih mejnikov,

• vidiki in stanje vklju~evanja okolja v vse sektorje razvoja za Slovenijo.

Ta tema je aktualna zato, ker naj bi bile predstavljene usklajene strategije z urniki, ukre-

pi in indikatorji za dosego ciljev ter Strategija trajnostnega razvoja EU na Vrhu v Goten-

burgu (junij 2001) ob koncu {vedskega polletnega predsedovanja EU.

II. RAZVOJ IDEJE O INTEGRACIJI OKOLJA IN TRAJNOSTNI
RAZVOJ

Novej{e teorije izvirajo predvsem iz naslednjih del: The Ecology of Commerce (1994),

kjer je obdelana trgovina in okoljski elementi ter predlagane okoljske olaj{ave oziroma

davki, Factor Four: Doubling Wealth, Halving Resource Use (1995), ki navaja petdeset

(50) primerov, kjer bi ljudje lahko `iveli vsaj dvakrat bolje in bi pri tem porabili polovico

manj resursov in njihova produktivnost bi bila vi{ja za faktor {tiri. Najstarej{i od treh av-

torjev Ernest von Weiszcaeker je ~lan GLOBE-Germany in hkrati soustanovitelj nepro-

fitnega in{tituta za okolje v Wupertatalu in Rocky Mountain institute v Koloradu ter

hkrati tudi poslanec nem{kega parlamenta. Obe navedeni knjigi usmerjata privatni sek-

tor k okoljskim re{itvam v proizvodnih procesih in uslu`nostnih dejavnostih. Natural

Capitalism (1999) je naslednja faza. Zgoraj navedena dela in politi~ne razmere oziroma

napredek zakonodaje, celo vklju~itev podro~ja okolja v Pogodbo z EU, ki jo zahteva ra-

tificirana Amsterdamnska pogodba so vse teoreti~ne in zakonodajne osnove za prak-
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ti~no uporabo teh idej, ker je bilo jasno, da podjetniki, vlade in gospodarstva kot celote

potrebujejo neke vrste »biolo{ki oziroma socialni okvir« za preobrazbo gospodarstev.

Gre za odklon od ~love{ke produktivnosti k produktivnosti naravnih resursov, ki so

opredeljeni prav v knjigi »o kapitalizmu narave«.

Integracija okoljskih vsebin v posamezne relevantne sektorje je bila prioriteta EU `e od

Rio Konference o okolju in razvoju leta 1992 in je eden temeljnih mehanizmov za imple-

mentacijo 5. Okoljskega programa EU (Towards Sustainability 1993-2000) in eden stra-

te{kih elementov novega 6. Okoljskega akcijskega programa EU (Environment 2010:

Our Future, Our Choice).

Evropski Svet v Luxemburgu (december 1997) je nalo`il Evropski Komisiji, da pripravi

strategijo o okoljski integraciji. Le-ta je bila pripravljena do Evropskega Sveta v Cadriffu

(junij 1998), ko je bilo nekaterim relevantnim sektorjem - Svetom nalo`eno, da pripravi-

jo svoje - sektorske strategije okoljske integracije (Transport, Energy, Agriculture). Ka-

sneje so k pripravi integracijskih strategij povabili {e druge sektorje - Svete (Develop-

ment, Internal Market, Industry, General Affairs, Ecofin in Fisheries).

Helsin{ki Evropski Svet (december 1999) je pregledal stanje priprave sektorskih strate-

gij in potrdil odlo~enost glede trajnostnega razvoja in okoljske integracije. Nekateri Sve-

ti so pripravili osnutke strategij - transport, energetika, kmetijstvo, industrija, notranji

trg, razvoj.

Na Vrhu v Gotenburgu (junij 2001) naj bi bile predstavljene usklajene strategije in do-

kon~na verzija Strategija trajnostnega razvoja EU.

Ob besedah trajnostni razvoj najprej pomislimo na Deklaracijo iz Ria in Agendo 21.

Vendar so bili prvi temelji za proces v Riu polo`eni leta 1972 na prvi svetovni konfe-

renci o ~lovekovem okolju v Stockholmu. Leta 1983 je bila pri Zdru`enih narodih usta-

novljena Svetovna komisija za okolje in razvoj (t.i. Brundtlandova komisija - ime je do-

bila po svoji predsednici), ki je opredelila tudi definicijo trajnostnega razvoja, in sicer

“Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da pri tem

ogrozil zmo`nost prihodnjih generacij, da bi zadovoljevale svoje potrebe”. V svojem

poro~ilu iz leta 1987 z naslovom “Our Common Future” (Na{a skupna prihodnost) je

komisija opozorila na vedno ve~jo ogro`enost na{e Zemlje zaradi vedno huj{e rev{~i-

ne, degradacije okolja, bolezni in onesna`evanja. Pet let kasneje so bila s podpisom

Agende 21 junija 1992, na svetovni konferenci Zdru`enih narodov o okolju in razvoju

v Riu de Janeiru sprejeta na~ela trajnostnega razvoja in akcijski na~rt za njihovo ure-

sni~evanje.

Sporo~ilo iz konference Ria je jasno…"Gospodarskega razvoja ne moremo, in ne sme-

mo ustaviti, spremeniti pa moramo njegovo smer, da bo postal manj uni~ujo~ za okolje.

Varstvo okolja in doseganje trajnostnega razvoja si moramo deliti kot skupno odgovor-
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nost, pri tem pa so potrebne korenite spremembe, ~e `elimo spremeniti ne-trajnostne

vzorce proizvodnje in potro{nje. Koncept gospodarske rasti, kakr{no poznamo danes,

je nezdru`ljiv s konceptom trajnostnega razvoja, za katerega je potrebno ravnovesje v

dru`bi in okolju. Za uresni~itev na~el in sporazumov iz Ria je pripravljen program ukre-

pov, bolj znan pod imenomAgenda 21, ki poziva vlade vseh dr`av, naj sprejmejo nacio-

nalne strategije trajnostnega razvoja"(Rio Deklaracija).

Trajnostni razvoj je in ostaja aktualen tudi v Evropski uniji. @e prvi in drugi Evropski

okoljski akcijski program (1. Environmental Action Programme (1973), 2. EAP (1977 -

1981) sta vsebovala zametke trajnostnega razvoja. V programu, ki je strate{ki dokument

politike na tem podro~ju je bilo ugotovljeno, da spada varstvo okolja med najpomem-

bnej{e naloge Evropske skupnosti. Poudarjena je bila potreba po celoviti presoji vpli-

vov drugih politik na okolje - kar predstavlja `e prve zametke poznej{ega modela “traj-

nostnega razvoja”.

V tretjem in delno ~etrtem programu je pri{lo do politi~ne spremembe (3. EAP (1982 -

1986)

^etrti EAP (1987 - 1992), pri ~emer je bila okoljska politika podrejena ciljem, povezanim

z vzpostavitvijo skupnega notranjega trga.

Leto 1987 pa se omenja kot zasuk v evropski okoljski politiki. Okolju je bilo namenjeno

poglavje v Pogodbi o evropski skupnosti. Okolja ni bilo mogo~e ve~ razumeti kot ne-

kak{en dodatek, pa~ pa kot aktivnost, ki je sestavni del celotnega proizvodnega proce-

sa. S ~etrtim EAP se je za~el uveljavljati sektorski pristop - analiziran je bil u~inek gospo-

darskih sektorjev na okolje in okoljska politika je postala sestavni del pri sprejemanju

ekonomskih odlo~itev.

Trajnostni razvoj je tako v 90. letih postal normativno vodilo okoljske politike v EU.

V petem akcijskem programu (1992 - 1999) je trajnostni razvoj izrecno opredeljen

(opomba: naslov 5. EAP je “Towards sustainability”) s poudarkom na glavni usmeritvi,

to je vklju~evanje okoljske dimenzije v vse sektorje . Nov pristop je usmerjen k dogovar-

janju in doseganju konsenza med vsemi akterji na tem podro~ju.

Da se EU zavzema za izpolnjevanje sklepov ministrskega sre~anja o okolju in razvoju iz

Ria 1992 je ponovno potrjeno v Amsterdamski pogodbi iz leta 1997. Trajnostni razvoj je

bil potrjen kot prednostna naloga s skupnim ciljem povezovanja okoljske, ekonomske

in socialne politike z definiranimi ukrepi za njegovo pot (nadzor porabe naravnih virov,

preusmeritev sedanje politike subvencioniranja kmetijstva, prometa, energetike... v

bolj trajnostno smer, sprememba dav~ne politike v smer obdav~enja porabe naravnih

virov, postavitev visokih tehnolo{kih standardov).

Slovenija ima letos prvi~ mo`nost in dol`nost aktivno sodelovati in sooblikovati

okoljsko politiko EU, saj so priprave {estega evropskega okoljskega programa za na-
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slednje srednjero~no obdobje na vrhuncu. V obdobju veljavnosti 6. akcijskega progra-

ma (2000 - 2005) bo Slovenija predvidoma postala ~lanica EU in obveznosti tega progra-

ma bodo tudi na{e obveznosti.

Evropska unija intenzivno pripravlja tudi “Strategijo trajnostnega razvoja za EU”, ki bo

junija 2001 predstavljena na evropskem vrhu v Gothenburgu. Predstavljala naj bi nov iz-

ziv pri ustvarjanju pogojev za razvojno in socialno blaginjo ter za ~isto in zdravo okolje.

Posebej je pomembna za nove ~lanice EU, med katerimi je tudi Slovenija, ki mora na pot

trajnostnega razvoja ter sprejeti pomembno odlo~itev o pripravi slovenske strategije

trajnostnega razvoja.

III. POMEMBNI MEDNARODNI IN NACIONALNI MEJNIKI

Evropska komisija, [vedsko predsedstvo EU in Avstrijsko Stalno predstavni{tvo pri EU

ter ministrstva za okolje Avstrije, Nem~ije in Velike Britanije so 5.4.2001 v Bruslju pripra-

vili seminar na temo integracije okoljskih vsebin v vse sektorje. Na seminarju so bile

predstavljene 3 {tudije o evaluaciji t.i. okoljske integracije v EU skupaj s priporo~ili in

koraki v prihodnje in sicer:

• {tudija Avstrije, ki jo je izdelal - Sustainable Europe Research Institute,

• {tudija Nem~ije, ki jo je izdelal – Ecologic in

• {tudija Velike Britanije, ki jo je izdelal: Institute for European Environmental Policy.

Predstavljen je bil tudi delovni na~rt za pripravo osnutka EU strategije o trajnostnem

razvoju - EU Sustainable Development Strategy (SDS), ki je med drugim tudi nadgradnja

okoljskih integracijskih strategij posameznih sektorjev.

Mejniki, ki so zaznamovali razvoj ideje o integraciji in trajnostnem razvoju na{tevamo

taksativno. Med te mejnike smo vklju~ili tudi mednarodno pomembno dejavnost Parla-

mentarne skupine GLOBE-Slovenija.

Mejniki:

• 1972 - Stockholm – konferenca o okolju

• 1987 – OKOLJE – posebno podro~je v Pogodbi o EU

• 1992 – Rio – mejnik za trajnostni razvoj in integracijo

• 1993 – sprejet ZVO zakon o varstvu okolja

• 1995 - Protocol on biotski raznovrstnosti -GLOBE-Ljubljana meeting

• 1996 - Resolucija GLOBE-Slovenija

• 1996 – ratificiran Protokol o biotski raznovrstnosti

• 1997 -GLOBE-Slovenija predlaga 10% zni`anje TGP pred konferenco v Kyotu
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• 1997 – Amsterdamska pogodba EU – sistemati~no vklju~uje okolje v pogodbo EU

• 1998 – GLOBE –Slovenija aktivno sodeluje na konferenci v Aarhusu

• 1999 - sprejet NPVO Nacionalni program varstva okolja

• 2000 - izbrani v ZN Komisijo za trajnostni razvoj (CSD od 2001 do 2003)

• 2001 - zaklju~ena pogajanja Slovenije za EU- podro~je 22 - okolje

Tema je zelo aktualna, zato podrobno navajamo tudi spletne strani s tega podro~ja v vi-

rih z naslovom: Dokumenti o okoljski integraciji in trajnostnem razvoju na spletnih

straneh.

IV. VIDIKI IN STANJE VKLJU^EVANJA OKOLJA V VSE SEKTORJE
RAZVOJA ZA SLOVENIJO

Podro~je okolja se je zakonodajno za~elo razvijati od leta 1972 dalje in tu je Slovenija

dr`ala korak s svetom ne glede na to, da je bila v okviru Jugoslavije. Gospodarski sistem

je bil z dru`beno lastnino lahko re~emo celo naklonjen okolju, predvsem pa dejstvo, da

smo v industrijskem razvoju delno zaostajali in sre~na okoli{~ina za Slovenijo, da smo

razvijali koncept skladnega regionalnega razvoja v prostorskem smislu. Prostorski smi-

sel pa ena~imo z metodami prostorskega planiranja oziroma nacionalnega (dr`avnega)

planiranja. Zato so razli~ne oblike nacionalnega planiranja vezane na razli~ne kombi-

nacije spremenljivk sistema (Friedmann 1980), vklu~no z ravnijo ekonomskega razvoja,

obliko politi~ne organizacije in zgodovinsko pogojenih tradicij - identitete (B.Ber-

ce-Bratko 1990)

Slovenija kot »vro~a to~ka Evrope« (Mr{i~ 1997) je ena najbogatej{ih dr`av v svetu in

Evropi. Bogata je zaradi visoke stopnje biotske raznovrstnosti, saj predstavlja le 0.033%

svetovnega prebivalstva in ji pripada le 0, 004% celotne zemeljske povr{ine, vendar v

Sloveniji `ivi ve~ kot 1% vseh znanih `ivih bitij in ve~ kot 2% celinskih vrst. To uvr{~a

na{o de`elo med najbogatej{e, zato upravi~eno govorimo o Sloveniji kot o evropskem

biotskem parku.

Po letu 1991, nedvomno predstavlja mejnik sprejetje, kar sistemskega zakona o varstvu

okolja, ki skladno z Rio Deklaracijo vpeljuje trajnostni razvoj in tudi `e zahteva integra-

cijo. Zakon o varstvu okolja (1993) opredeljuje obveznost mestnih ob~in po pripravi Lo-

kalnih programov varstva okolja, ki jih je mogo~e smiselno raz{iriti v okviru Agende 21.

To je pomemben proces. Proces, v katerem posamezna lokalna skupnost v partnerstvu

z vsemi sektorji oblikuje akcijski na~rt za uresni~evanje trajnostnega razvoja na lokalni
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ravni, s ciljem izbolj{anja kvalitete `ivljenja lokalnih prebivalcev, ob upo{tevanju tako

okoljskega, kot tudi gospodarskega in socialno – zdravstvenega vidika razvoja.

Septembra 1999 je Slovenija sprejela Nacionalni program varstva okolja (NPVO), ki je

prav gotovo eden izmed pomembnih instrumentov trajnostnega razvoja v Sloveniji, ki

se `e izvaja. Osnovni cilj NPVO je bolj{e okolje za `ivljenje v RS ter uveljavitev okolja kot

omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja, prednostna usmeritev pa zasuk k

trajnostnemu razvoju. Skrb za trajnostni razvoj je izrecno opredeljena kot vse pomem-

bnej{a strate{ka naloga dr`ave, ki mora najti svoje mesto v okviru razvojnih usmeritev

vseh sektorjev in na vseh ravneh organiziranosti dru`be – od dr`ave do lokalnih

skupnosti.

NPVO je osnovni programski dokument varstva okolja v Republiki Sloveniji, ki je us-

merjen v zagotavljanje naslednjih ciljev v:

• obvladovanje problemov okolja v dr`avi in v celotnem kompleksu okoljske proble-

matike zagotavljanje prednostnega re{evanja najpomembnej{ih problemov. Posebna

skrb je namenjena podpori vklju~evanja v EU ter deloma tudi v tem kontekstu varstvu

specifi~nih potez in problemov dr`ave (kras, krajinska in biotska raznovrstnost,

pri~akovano pove~anje prometa preko dr`ave, demografsko praznjenje obse`nih ob-

mo~ij idr.),

• in{titucionalno krepitev uprave in lokalne samouprave kot temeljnega pogoja u~in-

kovitega varstva okolja v dr`avi in s tem zagotovitev organizacijske in ekonomske

predpostavke kot podlage za postopno uveljavljanje trajnostnega razvoja,

• uveljavljanje vseh v zakonu o varstvu okolja opredeljenih na~el varstva okolja,

• uveljavljanje ekonomskih in{trumentov in zagotavljanje virov sredstev za financiranje

programov varstva okolja,

• vklju~itev okoljske vsebine in na~el trajnostnega razvoja v programe posameznih

sektorjev,

• usmeritev doma~ih in tujih finan~nih virov na obmo~ja prednostnega interesa za za-

gotovitev ~im bolj{ih u~inkov glede na vlo`ena sredstva.

Trajnostni oziroma uravnote`en razvoj pa je mogo~e udejanjiti samo, ~e je vzpostavlje-

no {iroko sodelovanje na najrazli~nej{ih podro~jih znotraj in med posameznimi nivoji

uprave.

Naj{ir{e sodelovanje je pogoj za u~inkovito vklju~itev okoljskih vidikov v vsa podro~ja

sektorskih politik, med katerimi so: prostorsko planiranje, stanovanjsko gospodarstvo,

tehnologija, trg in cene, energetika, znanost, promet, fiskalna politika, kmetijstvo, pra-

vosodje oziroma izvr{na oblast, izobra`evanje, industrija idr.
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Od ustanovitve slovenske dr`ave 1991 do danes je parlament sprejel `e veliko {tevilo raz-

nih dokumentov razvojnega zna~aja (nacionalne programe, posebne razvojne zakone,

strate{ke usmeritve in strategije). Osnovna ugotovitev je, da dokumenti niso med seboj

usklajeni z vidika zahtev varstva okolja. Vsi dokumenti tudi {e ne upo{tevajo sprejetih us-

meritev Agende 21. Ministrstvo za okolje in prostor je po sprejetju NPVO (1999) aktivno

(finan~no in strokovno) pristopilo k pripravi lokalnih programov varstva okolja in njihovi

smiselni raz{iritvi v smislu Agende 21. Tu navajam primer Mestne ob~ine Maribor: Lokal-

na agenda 21 – program varstva okolja za Maribor, ki bo konec leto{njega leta predvido-

ma sprejet naMestnem svetu (30% sofinanciranjeMOP); pa Program varstva okolja za slo-

vensko Istro, v katerem so udele`ene vse tri ob~ine na obali (Koper, Izola, Piran) (40% so-

financiranje MOP); v pripravi so tudi indikatorji trajnostnega razvoja.

Problem usklajevanja posameznih razvojnih dokumentov je v celotni dr`avni upravi

in ne samo pri pripravi NPVO. Nekonsistentnost med programi ima lahko razli~ne po-

sledice, ki se ka`ejo bodisi preko zmanj{anega u~inka razpolo`ljivih virov bodisi preko

medsebojnega ogro`anja substance dejavnosti ali pa se izrazijo na politi~ni ravni, kar

praviloma vodi v poglabljanje nesorazmerij zaradi objektivno nujno izsiljenih re{itev.

Dolgoro~na re{itev tega problema je mogo~a samo na podlagi uveljavljanja prakse us-

klajenega programiranja razvojnih vizij sektorjev s potrebnimi in{titucionalnimi spre-

membami na ravni dr`avne uprave. Tudi in predvsem za dosego tega cilja je potrebno

zagotoviti u~inkovito delo Sveta za trajnostni razvoj Vlade Republike Slovenije, opraviti

revizijo sektorskih programov ter prevzetih mednarodnih obveznosti, pripraviti strate-

gije za posamezna podro~ja varstva okolja ter rabo naravnih virov, vpeljati sistem

spremljanja izvajanja specifi~nih in sektorskih programov ter vrednotenja stopnje ure-

sni~evanja trajnostnega razvoja z uporabo vnaprej opredeljenih indikatorjev.

Trajnostni razvoj mora potekati na vseh ravneh. Pri tem lokalne oblasti najprej zazna-

jo okoljske probleme in so tudi najbli`je dr`avljanom, ki jih re{itev problemov najbolj

zanima. Dr`avljani so torej eden klju~nih dejavnikov v procesu spreminjanja `ivljenja,

proizvodnje, porabe in prostorskih poselitvenih vzorcev. V evropskih dr`avah se uve-

ljavlja prepri~anje, da so mesta najve~ja enota, v okviru katere je mogo~e za~eti re{evati

{tevilna poru{ena ravnovesja na podro~ju urbane arhitekture, socialnega, ekonomske-

ga in politi~nega sistema na podro~ju naravnih virov ter okolja, in hkrati najmanj{e me-

rilo, ki omogo~a smiselno re{evanje problemov integrirano, celostno in trajnostno.

Prav tako je potrebno sodelovanje med oblastjo in ciljnimi skupinami ter z drugimi

dr`avami. Sodelovanje med razli~nimi nivoji oblasti ni nov pojav, tudi sodelovanje med

oblastmi in zasebnim sektorjem ne. Ob~ine in ob~inske uprave v Sloveniji imajo poseb-

no pomembno vlogo pri urejanju komunalnih problemov oziroma na podro~ju lokal-

nih javnih slu`b varstva okolja, najve~je pristojnosti ob~in pa so pri urejanju prostora.
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Povezovanje med ob~inami je {e posebej potrebno pri re{evanju okoljskih problemov.

Kot trenutno regionalna raven ne obstaja, ~eprav je za marsikatere okoljske probleme

nesporno potrebna (na primer ravnanje z odpadki, za{~ita in oskrba z vodo), je toliko

pomembnej{e sodelovanje ob~in pri skupnih problemih. Uvedba regionalne ravni

uprave bo pomenila tudi ve~jo decentralizacijo pristojnosti pri re{evanju okoljskih

problemov z dr`avne na regionalno raven.

Slovenija je bila leta 2000 izvoljena v Komisijo Zdru`enih narodov za trajnostni razvoj

(UNCSD). Na{e ~lanstvo se za~ne z letom 2001 in kon~a konec leta 2003. UNCSD for-

malno {teje 53 dr`av, vendar njena zasedanja vedno potekajo ob polni udele`bi delega-

cij dr`av ~lanic OZN. Razlika med formalnimi ~lani in ne~lani CSD je predvsem v tem,

da dr`ave ~lanice sodelujejo pri pripravi in vodenju zasedanj CSD, vloga preostalih pa je

omejena na sodelovanje v razpravi.

Slovenija redno poro~a Komisiji za trajnostni razvoj glede uresni~evanja Agende 21. Na

podlagi petletnega delovnega programa, ki ga je sprejela Generalna skup{~ina ZN se

poro~anje tudi v leto{njem letu nadaljuje, saj se je dosedanja priprava poro~il posamez-

nih dr`av pokazala kot zelo dragocena v smislu {irjenja informacij, tako na mednarod-

nem kot tudi na lokalnem nivoju. Zdru`eni narodi so tako `e razposlali vpra{alnik o

uresni~evanju Agende 21, ki je izredno zahteven in sega na podro~ja vseh sektorjev. ^e-

prav je vsega skupaj le nekaj vpra{anj, pa so tako sistemska, da ne omogo~ajo nobene-

ga sprenevedanja.

Slovenija doslej {e ni bila ~lanica CSD, zato smo na{o kandidaturo na~rtovali {e poseb-

no skrbno. Na{e ~lanstvo se bo raztezalo ~ez leto 2002, ki bo mednarodno leto gora in

mednarodno leto trajnostnega turizma. Slovenija kot ustvarjalka in pogodbenica Alpske

konvencije sodi med pe{~ico dr`av, ki so izoblikovale pravni instrument za zagotavlja-

nje trajnostnega razvoja na gorskem obmo~ju. Tak{na obmo~ja so kot {e posebno

ob~utljiva posebej obravnavana v 13. poglavju Agende 21. ^eprav se Alpska konvencija

sre~uje z dolo~enimi te`avami, pa je gledano v celoti {e vedno dober zgled za ostala ob-

mo~ja sveta. Prav bi bilo, da bi bile alpske dr`ave v mednarodnem letu gora {e posebno

dejavne in mi se na to vsekakor pospe{eno pripravljamo. Dogodek, ki bo v letu 2002 {e

pomembnej{i, pa je deseta obletnica Konference Zdru`enih narodov o okolju in razvo-

ju (UNCED 92) v Rio de Janeiru. Obele`itev naj ne bi potekala s slovesnostmi, niti z od-

piranjem vsebin Agende 21, ampak prvenstveno v delovnem duhu: z analizo dose`ene-

ga in zlasti tistega, kar ni bilo storjeno. O tem, ali bo to potekalo v obliki posebnega za-

sedanja Generalne skup{~ine ZN, ali v obliki svetovnega vrha, sklicanega nekje drugje,

sklep {e ni bil sprejet.

V Sloveniji je bil, po mnenju strokovnjakov (NPVO-ji, GLOBE) dose`en bistven na-

predek glede o uresni~evanja trajnostnega razvoja na vseh treh osnovnih elementih
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trajnostnega razvoja (gospodarski, socialno-zdravstveni, okoljski), kot jih opisuje

Agenda 21. Slovenija je tudi prva dr`ava kandidatka, ki je za~asno zaprla oziroma har-

monizirala pog~lavje 22 - podro~je okolja za vstop v EU. Vlada si prizadeva obstoje~e

aktivnosti na podro~ju uveljavitve trajnostnega razvoja v Sloveniji {e pospe{iti in inten-

zivirati v pri~akovanju desete obletnice Konference o okolju in razvoju, ki bo leta 2002.

Parlamentarna skupina GLOBE-Slovenija je mednarodno zaznamovala Protokol o biot-

ski raznovrstnosti, saj je bil posvet GLOBE le en mesec pred Konferenco okoljskih mini-

strov v Sofiji. Na tem sre~anju parlamentarcev GLOBE-EUROPE in GLOBE-International, ki

je poznan kot The Ljubljana Meeting, je pri{lo do popravka protokola, kar je zasluga stro-

kovnjaskov biologov, predvsem pokojnega raziskovalca biotske raznovrstnosti N.Mr{i~a.

Poleg tega je Slovenija skupino parlamentarcev GLOBE na konferenci Odprt in u~inkovit

parlament 8. Oktobra 1996 poimenovala GLOBE-Slovenija oziroma ustanovila nacionalno

skupino GLOBE. Razen tega je na tej konferenci sprejela Resolucijo GLOBE-Slovenija, kjer

je v svoj program-resolucijo vpeljala zahtevo po integraciji okolja v vse sektorje razvoja. V

letu 1997 je organizirala konferenco o TGP in pred Kyoto sre~anjem predlagala 10% zni`a-

nje za Slovenijo na osnovi predloga strokovnjakov, ki se ukvarjajo s problemom TGP. Delo

GLOBE-Slovenija je {e bolj plodno od takrat, ko je v svoje vrste enakovredno vklju~ila

dr`avne svetnike. Prav tako je aktivno sodelovala na konferenci v Aarhusu 1998 in 1999 na

konferenci ministrov na temo: Oklje in zdravje. GLOBE-Slovenija je ve~krat obravnavala

predloge NPVO in vse verzije Programa okolja za vstop v EU.

V. ZAKLJU^EK

Koncept razvoja in {e posebej razvoja Evrope je v zadnjih desetletjih pritegnil pozornost

{tevilnih znanstvenikov, ekonomistov in politikov. Potrebo, da je potrebno razvojno

strategijo oblikovati na novo so utemeljevala razmi{ljanja Rimskega kluba, podana v

znani knjigi “Meje rasti”. Brez tako tipi~ne komponente evropske miselnosti, ki vodi k

razmi{ljanju in iskanju bolj{ih re{itev, bi ta dokaj pesimisti~na razvojna paradigma ver-

jetno tudi obveljala. Tako pa smo kot razmi{ljajo~i posamezniki in kot Evropejci v teh

desetletjih razvili in uveljavili koncept trajnostnega razvoja. Od njega upravi~eno pri~a-

kujemo, da ne bo napravil ljudi samo bogatej{ih, temve~ bo dvignil kvaliteto njihovega

bivanja. Za dosego tega cilja pa moramo vklju~iti okolje v vse sektorje razvoja.

LITERATURA IN VIRI
Dokumenti o okoljski integraciji in trajnostnem razvoju na spletnih straneh:
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DG Environment: Environmetal Integration

http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/integration/integration.htm

The Fifth EC Environmental Action Programme - Towards Sustainability -

http://europa.eu.int/comm/environment/actionpr.htm

Partnership for Integration –

A Strategy for integrating Environment into European Union Policies

http://europa.eu.int/comm/environment/docum/98333sm.htm

Cardiff European Council

15 And 16 June 1998

Presidency Conclusions

http://europa.eu.int/council/off/conclu/jun98.htm

The Cologne Report on Environmental Integration

Mainstreaming of environmental policy

http://europa.eu.int/comm/environment/docum/sec99777.htm

Helsinki European Council (10 and 11 December 1999): Presidency conclusions

http://europa.eu.int/council/off/conclu/dec99/index.htm

From Cardiff to Helsinki and beyond

Report to the European Council on integrating environmental concerns and sustainable development into

Community policies

http://europa.eu.int/comm/environment/docum/sec991941.htm

Co.ordinated report on indicators SEC(1999)

http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/integration/reportintegrationsec99_1942.pdf

Environmental Integration update 27/03/01 (Cardiff process)

http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/integration/integration_update.htm

Transport and Energy Council integration strategy

http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/integration/transport_sec_2001_502.pdf

Communications “Directions towards sustainable agriculture”

http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/sustain/index_en.pdf

Indicators for the Integration of Environmental Concerns into the Common Agricultural Policy

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2000/com2000_0020en01.pdf

Development Council’s comprehensive strategy

http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/integration/development.pdf

The Global Assessment COM(1999)543 - GA of the 5th EAP

http://europa.eu.int/comm/environment/newprg/global.htm

The Sixth Environment Action Programme of the European Community 2001-2010

http://europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm

EU Sustainable Development Strategy - home page
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http://europa.eu.int/comm/environment/eussd/index.htm

Consultation Paper for the preparation of a European Union Strategy on Sustainable Development

http://europa.eu.int/comm/environment/eussd/consultation_paper_en.pdf

Ostali viri
Amory.J., Hunter, M., Lovins, E., Weizscaecker, E,v.: Factor Four: Doubling Wealth, Halving Resource Use ,

Rocky Mountain Institute.

Branka Berce-Bratko: Kulturolo{ka analiza kot metoda za ugotavljanje dru`benih vplivov na prostor in pla-

niranje izbolj{evanja okolja, Univerza v Ljubljani, 1999, doktorska disertacija.

Dr. Branka Berce-Bratko in dr. Leo [e{erko: The Ljubljana Meeting, 8-10 September 1995, izdajatelj Dr`avni

zbor RS, 1995.

Dr. Branka Berce-Bratko in dr. Leo [e{erko: ODPRT IN U^INKOVIT PARLAMENT, Resolucija GLOBE-Slove-

nia, izdajatelj Dr`avni zbor RS, 1996.

Dr. Branka Berce-Bratko in Boris Sovi~:ODPRT IN U^INKOVIT PARLAMENT II, Konvencija o klimatskih

spremembah in Slovenia, izdajatelj Dr`avni zbor RS, 1997.

GLOBE -Europe Network Directory, izdajatelj GLOBE-Europe, Bruselj 1997.

GLOBE -Europe News. No. 7-12., izdajatelj GLOBE-Europe, Bruselj 1996-1998.

J.Friedman:a Better Life in Towns, Council of Europe, Strasburgh 1980.

P. Hawken, A.Lovins and L.H. Lovins: Natural Capitalism: Creating the next industrial revolution, little

Brown, Boston, N.Y., London 1999

Z.Kus: Poro~ilo iz seminarja INTEGRACIJA OKOLJA, Bruselj 2001.

N. Mr{i~: Biotska raznovrstnpost v Sloveniji: Slovenija – vro~a to~ka Evrope, MOP 1997.

Magnetogrami sej Parlamentarne skupine GLOBE-Slovenija

I..Turk Materiali za seje Sveta RS za trajnostni razvoj

Towards Sustainability - the European Community Programme of Policy and Action in Relation to the Envi-

ronment and Sustainable Development (OJ No C 138, 17.5.1993)

DG Environment: Environmetal Integration information:

http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/integration/integration.htm

Seminar - The Cardiff process after Gothenburg - pregled vklju~evanja okoljskih vsebin (t.i. okoljska integra-

cije) v relevantne sektorje v EU - kratek zapis

{tudija Avstrije - Sustainable Europe Research Institute

http://www.seri.at/europe/completed/environmentalintegration.htm

http://www.seri.at/europe/index.htm

{tudija Nem~ije - Ecologic

http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/integration/german_study.pdf

{tudija Velike Britanije: Institute for European Environmental Policy

http://www.ieep.org.uk
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BORILNI PSI*

I. UVOD

Problematika borilnih psov je izzvala vrsto ~lankov v strokovnih in poljudnih revijah. V

svetovnem spletu je na obeh brskalnikih skupaj 2033 zadetkov na to temo. Poleg tega

so se odzvala tudi strokovna dru{tva in organizacije za za{~ito `ivali, ki sproti in v~asih

tudi senzacionalno poro~ajo o dolo~enih zakonskih predlogih in pozivajo ljubitelje `i-

vali k akcijam. Te so od podpore njihovi kampanji do demonstracij na cesti (Nem~ija,

Wiesbade1)

Naloga je pripravljena na podlagi podatkov in informacij, ki smo jih pridobili iz raz-

li~nih virov. Poleg gradiv, ki so na voljo v svetovnem spletu, smo uporabili {e naslednja

gradiva:

Zaprosili smo nem{ki parlament, da nam po{lje predlog zakona o nevarnih psih.

Iz nem{ke zalo`ni{ke hi{e naro~ili knjige:

Dr.Dieter Fleig, Borilni psi, vsa resnica o njih (Dr.Dieter Fleig, Kamphunde, wie sie wir-

klich sind, Kynos Verlag, 1999 in Velika la` o borilnih psih (Dr.Dieter Fleig, Die Grosse

Kampfhundeluege, Kynos Verlag, 2001),ki podrobno obravnavata problematiko boril-

nih psov in sta na voljo v knji`nici Dr`avnega zbora RS. Za informacije smo prosili tudi

Kinolo{ko zvezo Slovenije ter pristojna ministrstva v Sloveniji.

II. DEFINICIJE POJMOV

Pri obravnavi problematike borilnih psov in za pripravo zakonskega predloga je najprej

potrebno zelo natan~no dolo~iti kaj je nevaren pes. Sprva se zdi ta opredelitev enostav-

na, vendar ni. Ena izmedmo`nosti je definicija nevarnosti kot posledice pripadnosti do-

lo~enim pasmam. Ta pristop ni najbolj primeren, ker ne ustreza dejanskemu stanju in

spoznanjem stroke. Izvajanje zakonov, ki temeljijo na temu pristopu, se v praksi ka`e

zelo problemati~no in te`avno
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Definicija nevarnega psa mora biti sestavljena generi~no, v skladu z dognanji stroke in

tako, da je mo~zakon v praksi tudi izvajati. Pomembno je tudi, da deluje preventivno in

splo{no. Primer uspe{nega in dobro sestavljenega zakona ameri{ke zvezne dr`ave Kali-

fornija. Podana je definicija potencialno nevarnega in napadalnega psa (definicijo, na-

vajamo v originalu) in predpisani ukrepi.

Definicije povzete po kalifornijskem zakonu:

Zakon lo~i “potencialno nevarne pse” in “napadalne pse”. V grobem velja zanje

naslednje:

Potencialno nevaren pes (potentially dangerous dog), je pes, ki je ob dveh razli~nih pri-

lo`nostih v dolo~enem ~asovnem intervalu napadel (vendar ne ugriznil) ~loveka, pov-

zro~il la`jo po{kodbo ~loveku oziroma ob dveh razli~nih prilo`nostih v dolo~enem ~a-

sovnem intervalu pokon~al ali kako druga~e po{kodoval doma~o `ival.2

Napadalen pes (vicious dog), je pes, ki je povzro~il resno po{kodbo ali smrt ~loveka

oziroma pes, ki je bil spoznan za potencialno nevarnega in je navkljub opozorilu lastni-

ka nadaljeval z vedenjem, ki je zna~ilno za potencialno nevarne pse3

Glede na te`o teh dveh kategorij nevarnih psov, dolo~a zakon tudi ukrepe in kazni:

Potencialno nevaren pes mora biti vedno na povodcu primerne dol`ine in pod

nadzorom
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2 31602. 'Potentially dangerous dog' means any of the following:

(a) Any dog which, when unprovoked, ontwo separate occasions within the prior 36-month period, engages

in any behavior that requires a defensive action by any person to prevent bodily injury when the person and

the dog are off the property of the owner or keeper of the dog.

(b) Any dog which, when unprovoked, bites a person causing a less severe injury than as defined in Section

31604.

Any dog which, when unprovoked, on two separate occasions within the prior 36-month period, has killed,

seriously bitten, inflicted injury, or otherwise caused injury attacking a domestic animal off the property of the

owner or keeper of the dog.

3 31603. 'Vicious dog, means any of the following:

(a) Any dog seized under Section 599aa of the Penal Code and upon the sustaining of a conviction of the owner

or keeper under subdivision (a) of Section 597.5 of the Penal Code.

(b) Any dog which, when unprovoked, in an aggressive manner, inflicts severe injury on or kills a human

being.

(c) Any dog previously determined to be and currently listed as a potentially dangerous dog which, after its

owner or keeper has been notified of this determination, continues the behavior described in Section 31602 or

is maintained in violation of Section 31641, 31642, or 31643.
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Psa, ki je spoznan za napadalnega, se lahko evtanazira, ~e se ugotovi, da bi izpust psa

pomenil resno gro`njo za javno zdravje in varnost. V nasprotnem primeru se dolo~i po-

goje lastni{tva, ki zagotavljajo za{~ito javnega zdravja in varnosti in se jih mora lastnik

dr`ati.

Lastniku katerega pes je bil spoznan za napadalnega, se lahko prepove lastni{tvo, vode-

nje oziroma skrb za kateregakoli psa za dobo do treh let, ~e se ugotovi, da bi lastni{tvo

psa, s strani omenjene osebe, predstavljalo resno gro`njo za javno zdravje, varnost in

blagor.

Pomemben je {e odstavek, ki omogo~a, da se pse, ki so spoznani za potencialno nevar-

ne, vendar v slede~em dolo~enem ~asovnem obdobju ne izra`ajo vedenja, zna~ilnega

za to kategorijo, oziroma, ~e lastnik doka`e, da je z dolo~enimi ukrepi (npr. {olanje)

zmanj{al nevarnost za javno zdravje in varnost, umakne iz seznama potencialno nevar-

nih psov.

Iz komentarja tega zakona izhaja, da `e be`en pogled na zgornji definiciji o nevarnih

psih pove, da bi vsi pripadniki teh pasem (seveda, pod predpostavko, da so dolo~ene

pasme res same po sebi nevarne) bili spoznani za nevarne in podvr`eni temu primer-

nim ukrepom (~e bi bilo potrebno, tudi evtanaziji), po vsej verjetnosti {e prej, kot bi

koga ugriznili. Noben nevaren pes, katerekoli pasme (torej tudi t.i. “nevarnih” pasem)

ne bi ostal “nekaznovan”.

Povzemamo tudi kinolo{ko strokovno mnenje, da se zakoni za nadzor nevarnih psov

in prepre~evanje pasjih napadov ne smejo osredoto~ati na pasme in morajo obravnava-

ti vse nevarne pse enakovredno, oziroma glede na dejansko stopnjo nevarnosti, ki jo

predstavljajo za okolico.

Niso redki primeri, ko dr`ava sprejme u~inkovit zakon, ki pa ga nih~e ne upo{teva,

zato je pomembno, da je sprejet zakon, ki ga je mogo~e izvajati. Ko se ponovno zgodi

odmevnej{i incident, pa mediji in javnost zahtevajo nove, bolj drasti~ne in represivne

zakone.

III. PASEMSKO USMERJENI ZAKONI

Pasemsko usmerjeni zakoni so zakoni, ki sku{ajo dolo~ati nevarnost psov na podlagi

pripadnosti pasem. Uveljavitev takih zakonov in razmi{ljanja, ki stojijo za njimi, so

mo~no odvisna od medijev in so posledica na~ina, s katerim ti obravnavajo pasje napa-

de. Mediji se namre~pogosto, v skladu s povpra{evanjem, skoncentrirajo zgolj na napa-

de psov, ki so v danem trenutku “znani” kot nevarni. Pasme, ki so tako ozna~ene za ne-

varne, se neprestano menjajo in so odvisne od trenutnih razmer v dru`bi. Najpogosteje
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so tako za nevarne ozna~eni psi tipa “bull in terier” in kri`anci z volkovi (denimo ~e{ko-

slova{ki vol~jaki in, zaradi ohlapne definicije, tudi mnoge polarne pasme). Na spiskih

“nevarnih” in prepovedanih pasem se pogosto znajdejo tudi mnoge druge pasme.4

V svetovnem spletu je na razpolago dolg in raznolik spisek organizacij, ki nasprotujejo

pasemsko usmerjenim zakono5. Iz izjav in razprav lahko razberemo, da je stroka naj-

ve~ji nasprotnik pasemsko usmerjenih zakonov. Tem nasprotujejo etologi, kinologi,

veterinarji, pa tudi pravniki. Izkazalo se je namre~, da zakonov, ki prepovedujejo ali

omejujejo lastni{tvo zgolj dolo~enih pasem, v praksi ni mogo~e izvajati na nek zakonit

in ustaven na~in.

Ostali problemi, ki se pojavijo pri izvr{evanju pasemsko usmerjenih zakonov so {e

naslednji:

V okviru teh zakonodaj je tudi opozorjeno na dejstvo, da psom ni mogo~e ugotoviti pri-

padnosti oziroma sorodnosti z dolo~eno pasmo z dovolj veliko zanesljivostjo, da bi to

lahko uporabili v pravnih postopkih. Problemati~ni so kri`anci in nerodovni{ki psi.

Identifikacija pasem temelji izklju~no na podlagi subjektivnih ocen, kar na {iroko odpi-

ra pot raznim zlorabam (do teh prihaja v dr`avah s takimi zakoni prakti~no

vsakodnevno).

Enako velja tudi za ozna~evanje pasme za nevarno oziroma bolj nevarno od drugih je

mo~no sporno. Veliko pripadnikov pasme je prijaznih hi{nih psov. Pasmo se uspe{no

uporablja tudi pri terapiji s psi, pri ~emer je prijaznost in stabilnost psov klju~nega po-

mena. Problem pri pasmi so posamezni psi, izjeme, ki zaradi neodgovorne vzreje ali

vzgoje odstopajo od pravila in ne pasma sama.

Na osnovi analiz teh zakonov so se oblikovala stali{~a, da je razvr{~anje pasem na “ne-

varne” in “nenevarne” je nesprejemljivo, saj ne temelji na nobenem znanstvenem doka-

zu. Po drugi strani pa se je izkazalo, da je vsak pes lahko nevaren in lahko povzro~i

hude po{kodbe (pa~glede na velikost), ne glede na pasmo ali izvor. S tega vidika so pa-

semsko usmerjeni zakoni neu~inkoviti, ker zgre{ijo svoj namen.

Alternativa pasemskim prepovedim, ki se je v svetu `e dodobra uveljavila, so t.i. nepa-

semsko usmerjeni zakoni, ki so nasprotje prej{njim. Ti zakoni dolo~ajo nevarnost na

podlagi specifi~nega vedenja posameznih psov. Pasme pri teh zakonih ne igrajo nobe-

ne vloge. Pod takimi zakoni je tako ozna~en za nevarnega vsak in zgolj tak pes, ki izra`a

agresivno vedenje. Za take zakone v ameri{kih Zveznih dr`avah je zna~ilno tudi, da
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vsebujejo ~len, ki prepoveduje lokalnim skupnostim sprejemanje kakr{nihkoli odlo-

kov, ki namesto na vedenju temeljijo na pasmah psov.

IV. MNENJA STROKOVNIH ORGANIZACIJ O PASEMSKO
USMERJENIH ZAKONIH

Seznam teh organizacij je naveden v virih pod to~ko {t.1, in sicer posebej za Evropo in

Ameriko. Nekatere izmed njih tudi pravno, gmotno in emocionalno pomagajo `rtvam

takih zakonov. Navajamo nekaj najbolj zna~ilnihmnenj posnetih iz svetovnega spleta.

Izvle~ki iz stali{~a zdru`enja veterinarjev ameri{ke zvezne dr`ave Washington (Was-

hington State Veterinary Medical Association) do pasemsko u smerjenih zakonov dne

22. junija 1990

»Pri pasemsko usmerjenih odlokih se pojavlja veliko te`av. Pasemsko usmerjeni zakoni

lahko delujejo zelo neomejeno: celotno pasmo se lahko prepove zaradi dejanj enega sa-

mega psa. Te`ko jih je izvajati, ker je razlo~evanje mnogo pasem te`ko izvedljivo, {e

zlasti ko imamo opravka s kri`anci. Ker se pse dolo~a za nevarne na podlagi pasem,

imajo napadalni psi ostalih pasem pogosto zagotovljeno relativno imuniteto. Pasemsko

usmerjeni zakoni tudi zgre{ijo najpomembnej{i vidik: odgovornost lastnikov.«

»... zakonodaja mora upo{tevati glavni vidik: odgovornost lastnikov psov, da zagoto-

vijo vse potrebno, da njihovi psi ne ogro`ajo okolice. Pes mora biti ozna~en za nevar-

nega na osnovi njegovega vedenja in ne na osnovi pasme, ki ji pripada.«

Vir: Paket "AKC Dangerous Dog Legislation Information"

http://www.akc.org/legislat.html z dne 1.3.2001

Izvle~ki iz stali{~a najve~je ameri{ke kinolo{ke organizacije (American Kennel Club) do

pasemsko usmerjenih zakonov

»Pri AKC podpiramo upravi~ene, izvedljive, nediskriminacijske zakone za uravnava-

nje lastni{tva psov. Prepri~ani smo tudi, da morajo biti lastniki odgovorni za dejanja

svojih psov. Pri American Kennel Clubu odlo~no nasprotujemo kakr{nikoli zakonoda-

ji, ki dolo~a “nevarnost” psov na osnovi pasem ali fenotipnih razredov psov.«

Vir: Paket "AKC Dangerous Dog Legislation, Information"

http://www.akc.org/legislat.html, z dne 1.3.2001

Izvle~ki iz stali{~a ameri{kega urada za nadzor `ivali (National Animal Control Associa-

tion) do pasemsko usmerjenih zakonov , dne 15. novembra 1994
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»Nevarne in/ali napadalne `ivali morajo biti ozna~ene za take na podlagi njihovih de-

janj in vedenja in ne na podlagi pasem.

Vsaka `ival se lahko vede agresivno, ne glede na pasmo. To~no dolo~anje izvora in pa-

semske pripadnosti posamezne `ivali za izvajanje sodnih postopkov je lahko izjemno

te`avno. Nadalje, pasemsko usmejena zakonodaja lahko pomeni pretirano breme za

lastnike, ki sicer za svoje `ivali skrbijo pravilno in odgovorno.«

Vir: Paket “AKC Dangerous Dog Legislation Information” ,

Informacija: http://www.akc.org/legislat.html,1.3.2001.

V. SEZNAM OGRO@ENIH PASEM

Seznam ogro`eneih pasem smo pripravili na osnovi prispevka, ki smo ga zasledili v sve-

tovnem spletu. Naslov spletnega prispevka je: Alarm za seznam ogro`enih pasem za {ti-

rinajst vrst (14) psov, ki naj bi jih prepovedali v vsej Evrop6. Med njimi tudi naslednje:

• Bull Terrier

• Old English Mastiff

• Rodesian Ridgebeck

• Rottweiler

• Staffordshire Bull Terrier.

V septembru 2000 je ~asopis »Your Dog» ponovno svaril pred nem{kim zakonodajnim

predlogom, ki naj bi prepovedal vse vrste pasme Bull vklju~ujo~ Staffordshire Bull Ter-

riere.7

VI. ZAKONODAJNA UREDITEV V SLOVENIJI

Zakon o za{~iti `ivali z nekaterimi ~leni ureja tudi problematiko nevarnih psov in pasjih

napadov. Ti ~leni so:

5. ~len »Nevarne `ivali so `ivali, ki ogro`ajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziro-

ma ka`ejo napadalno vedenje do ~loveka.«
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11. ~len »Skrbnik `ivali mora z ustrezno vzgojo in {olanjem oziroma z drugimi ukrepi

zagotoviti, da `ival ni nevarna okolici.«

12. ~len »Skrbniki `ivali in prevozniki `ivali morajo zagotoviti fizi~no varstvo nevarnih

`ivali.

Veterinarska organizacija mora voditi register psov, ki so povzro~ili resne po{kodbe

~loveku oziroma `ivali in so pogosto kazali napadalno vedenje (v nadaljnjem besedi-

lu: nevaren pes).

Vzreja, vzgoja, {olanje in vodenje nevarnih psov mora biti v skladu s predpisanimi

pogoji.

Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki nimajo ustreznega kino-

lo{kega znanja, in osebam, ki so mlaj{e od 16 let.«

40. ~len Minister izda v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna podro~ja, na-

tan~nej{e predpise za izvajanje tega zakona, s katerimi dolo~i:

»- pogoje za rejo, {olanje in ravnanje z nevarnimi psi;«

45. ~len Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, se za prekr{ek

kaznuje posameznik: »~e ne zagotovi fizi~nega varstva nevarnih `ivali (prvi odstavek

12. ~lena tega zakona);«

Z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev se za prekr{ek kaznuje

posameznik:

»~e ne zagotovi ustrezne vzgoje in {olanja oziroma drugih ukrepov in je zato `ival ne-

varna okolici (drugi odstavek 11. ~lena tega zakona);

~e ne zagotovi vzreje, vzgoje, {olanja in vodenja nevarnih psov v skladu s predpisanimi

pogoji (tretji odstavek 12. ~lena tega zakona);

~e nevarnega psa zaupa v vodenje osebam, ki nimajo ustreznega kinolo{kega znanja,

ali osebam, ki so mlaj{e od 16 let (~etrti odstavek 12. ~lena tega zakona);

46. ~len »Z denarno kaznijo od 150.000 do 10,000.000 tolarjev se za prekr{ek kaznuje

pravna oseba, ~e stori katero od dejanj iz 45. ~lena tega zakona ali:

~e veterinarska organizacija ne vodi registra nevarnih psov (drugi odstavek 12. ~lena

tega zakona);«

Strokovna ocena poznavalcev psov in zakonodaje je, da Zakon v teh ~lenih resda ni

tako dovr{en kot kalifornijski in bi morda lahko deloval precej bolj preventivno.

V Zakonu o za{~iti `ivali (UL 98/99) 4. ~l. dolo~a: »Vsako ravnanje ali opustitev ravna-

nja, storjeno naklepno, ki `ivali povzro~i huj{o po{kodbo ali dalj ~asa trajajo~e ali po-

navljajo~e trpljenj e, ali {kodi njenemu zdravju, je opredeljeno kot mu~enje `ivali.«

V drugi alinei 4. ~lena je kot mu~enje opredeljeno tudi nepotrebna ali neprimerna usmr-

titev `ivali.V 15. ~l. so opredeljena tudi prepovedana ravnanja. V {esti alinei istega ~lena

so konkretno opredeljena ravnanja, ki se nana{ajo na obravnavano temo in sicer: orga-
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niziranje borb `ivali, uporaba `ivali za borbe, spodbujanje ter {olanje `ivali za borbo z

drugo `ivaljo.V kontekst tega vpra{anja bi lahko uvrstili tudi dolo~be naslednje alinee

15. ~l., ki navaja: vzreja, vzgoja in {olanje na na~in in s pripomo~ki, ki `ivali povzro~ajo

bole~ine ali kako druga~e {kodijo njenemu zdravju. Drugi odstavek tega ~lena dolo~a,

da ravnanje iz prvega odstavka tega ~lena storjena naklepno in zaradi tega nastanejo

posledice iz 4. ~lena tega zakona, se {teje, da gre za mu~enje `ivali.

V kazenskem zakoniku RS je v 342. ~l. dolo~eno: »Kdor surovo ravna z `ivaljo ali ji po

nepotrebnem povzro~a trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh

mesecev.«

Kazenske dolo~be Zakona o za{~iti `ivali so opredeljene v 45 . in 46. ~lenu. Potrebno

bi bilo preveriti tudi X. poglavje Zakona in sicer 47. ~l., ki dolo~a: Minister izda izvr{ilne

predpise iz 39, 40. in 41. ~lena tega zakona v {estih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Na vzrejo se nana{ajo dolo~be 40. ~l. tega zakona. Prva alinea 40.~lena dolo~a : pogoje

za bivanje in rejo rejnih in hi{nih `ivali , `ivali v `ivalskih vrtovih in prodajalnah, na raz-

stavah in tekmovanjih; tehni~ne, tehnolo{ke, ter veterinarsko-sanitarne pogoje za oskr-

bo, nego in nadzor nad `ivalmi ter natan~nej{e pogoje za izdajo dovoljenja za rejo `ivali

ter vsebino in na~in vodenja evidenc; tretja alinea: pogoje za rejo, {olanje in ravnanje z

nevarnimi psi;

Zakon o za{~iti `ivali ( 98/99) dolo~a na~ela ravnanja z doma~imi `ivalmi, temeljiteje pa

se ukvarja z rejno `ivino, manj s hi{nimi ljubljen~ki. V 40. ~lenu, v tretji alineji dolo~a, da

VURS pripravi predpis o pogojih za rejo, {olanje in ravnanje z nevarnimi psi in navodila

o vodenju evidence nevarnih psov8.

6.1 Podro~je kinologije v Sloveniji

Podro~je kinologije je podro~je dela Kinolo{ke zveze Slovenije, ki ji je bil v letu 2000 do-

deljen status dru{tva, ki dela v javnem interesu. Podro~je kinologije zakonsko ni obde-

lano, zato je KZS pripravila izhodi{~a za podro~je kinologije, ki se jih mora v bli`nji pri-

hodnosti urediti. To so:

1. Enotna evidenca vseh psov (rodovni{kih, nerodovni{kih in me{ancev), ki bo vodena

v skladu z Zakonom o za{~iti `ivali (obvezna prijava vzrejali{~a). Evidenco in ozna~eva-

nje (tetoviranje ali ~ipiranje) naj bi izvajala Kinilo{ka zveza Slovenije preko svojih vzrej-

nih referentov ( to deluje brezhibno na podro~ju ~istokrvnih psov).
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2. Nadzor legel in svetovanje: izvaja KZS preko svojih referentov ( to deluje brezhibno

na podro~ju ~istokrvnih psov).

3. Evidenca nevarnih psov ( NE PASEM). Evidenco vodi pristojna slu`ba Ministrstva za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - veterinarska in{pekcija ( morda celo kinolo{ka

in{pekcija). In{pektorji za to podro~je bi morali biti ljudje, ki so tudi kinolo{ko izobra`e-

ni (Najmanj kinolo{ki sodnik za delo z ve~letno prakso v {olanju in predavanju).

4. Uvedba obveznega {olanja nevarnih psov in izobra`evanje lastnikov teh psov (obve-

zen izpit za izdajo dovoljenja za zadr`anje psa). Izobra`evanje bi prevzela KZS preko

svojih Kinolo{kih dru{tev, preverjanje znanja bi bilo opravljeno pred komisijo, ki bi jo

imenoval minister. Pravilnik o izobra`evanju, preverjanju znanja, kontroli ravnanja z

nevarnimi psi bi predpisal minister.

5. Nadzor ministrstva nad vodenjem rodovne knjige in vzreje, ki je dokumentarno gra-

divo in bi moralo biti hranjeno v skladu s predpisi o hranjenju dokumentov. V primeru,

da KZS preneha delovati, rodovne knjige prevzame RS in jih dodeli v vodenju drugemu

koncesionarju, ~e bo to podro~je urejeno kot javni interes.

6. Priprava Zakona o kinologiji po vzoru Zakona o lovu, kjer bi se podrobneje definirale

in uzakonile gornje usmeritve bodo~ega razmerja in sodelovanja med KZS in MKGP oz.

dr`avo.

Predlagan je nadzor nad celotnim podro~jem reje, vzgoje, {olanja, izobra`evanja, popu-

larizacije vloge psa in lastnika v teh okvirih. Kratek pregled ka`e, da razen ~istokrvnih

pasem ni v Sloveniji urejenega ni~ drugega na tem podro~ju. S sprejetjem predpisa o

prepovedi imetja, vzdr`evanja, {olanja in reje dolo~enih pasem je le ponesre~en poiz-

kus urejanja tega problema. Nevarni psi pa bi ostajali in z njimi vse posledice.

Ukrep prepovedi nekaterih pasem je diskriminatoren do psa in do lastnika, ki ne

upo{teva stoletnega dela z rejo, vzgojo in {olanjem teh psov. Reja in vzgoja ve~ine teh

tako imenovanih borilnih psov ima sto in ve~letno tradicijo, ki jo ne ka`e kar tako za-

vre~i. To se je izkazalo za napako v dr`avah, ki so take zakone brez pomisleka sprejele.

S tem so se spotaknile ob tradicijo, pravice ljudi, pravice `ivali do humanega ravnanja z

njimi, kar zakon o prepovedi reje teh psov je, namesto, da bi urejal izobra`evanje in us-

merjanje lastnika pri nabavi psa in reji ter {olanju psa9

Strokovno mnenje pristojnih za podro~je `ivali se glasi:

»Vloga psa in reje je ve~stranska:

• terapevtska vloga pri zdravljenju oz. pomo~i prizadetim otrokom, da ob stiku z `ivim

bitjem za~utijo toplino, privr`enost, `ivljenje;
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• socialno vlogo - v vrtcih {olah, da otroci ob~utijo stik z `ivaljo, da ob~utijo del~ek na-

rave, ki ga je v dana{njem svetu ~edalje manj, da se nau~ijo odgovornega odnosa do

`ivali;

• re{evalna vloga - psi za iskanje ponesre~encev v sne`nih lavinah, za iskanje pone-

sre~enih v ru{evinah;

• varovalna vloga - psi ~uvaji;

• slu`beni psi - vloga psa pri iskanju drog, izgubljenih, po{kodovanih divjih `ivali;

• vloga psa pri lovu, ki je ena od prvobitnih vlog poleg ~uvajske, ki pa ~edalje bolj ostaja

del tradicije, ki jo ohranjamo.

Pri re{evanju konfliktnih zadev namre~ ~esto pozabljamo na tiste pozitivne vloge, ki

jih pes ima in njihov pomen pri vplivu na posameznika in skupine ljudi. Ureditev le

segmenta vodenja evidence nevarnih psov ali prepovedi reje teh psov ali prepoved do-

lo~enih pasem psov ne re{uje problema. Zato spro`ite postopek priprave kinolo{ke zako-

nodaje od reje, vzgoje, {olanja do nadzora ter postopek o sofinanciranju KZS iz pro-

ra~una za zadeve, ki jih bo KZS vodila v javnem interesu (navedena izhodi{~a)10.

6.2 Mnenje Slovenskega zdru`enja veterinarjev

Prav je, da navedemo tudi mnenje Slovenskega zdru`enja veterinarjev za male `ivali:

O prepovedi “nevarnih” pasem psov (izvle~ki)

»Trditev, da je neka pasma psov bolj nevarna kot druge, je nestrokovna in neutemelje-

na, saj je ni mo`no znanstveno dokazati . Razlogov za to je ve~:

Za nestrokovnjaka je te`ko pravilno ugotoviti pasmo psa, ki je ugriznil. Redno pa se

tudi pri nas, ko se govori o t.i. “nevarnih” pasmah, med seboj zamenjuje vsaj tri pasme

psov (ameri{ki pit bull terier, bullterier in ameri{ki staffordshirski terier), pa {e nepa-

semske pse podobnega videza.

Poleg tega se ugrize nekaterih pasem psov prijavlja pogosteje kot ugrize drugih; tako se

npr. vsak napad psa, ki naj bi sodil med t.i. “nevarne” pasme, hitro pojavi v medijih,

medtem ko se obi~ajno ne pi{e o ne{tetih ugrizih psov ostalih pasem in nepasemskih

psov, razen v izjemnih primerih.

Neodgovorno ravnanje s psi se ne pojavlja le pri lastnikih tako imenovanih “nevarnih”

pasem, ampak tudi pri drugih. Vemo, da lahko odraslega ~loveka resno po{koduje vsak

pes, ki je vi{ji od 40 cm, otroku pa je lahko nevaren tudi precej manj{i pes. Zato je treba
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urediti zakonodajo tako, da bo poudarjala odgovorno in humano lastni{tvo vsakega

psa katerekoli pasme.«, Kinolog, januar 1996

VII. PRIMERJALNI PREGLED

7.1 Avstrija

V Avstriji so se lotili problematike borilnih psov na osnovi poslanske pobude, ki so jo

spro`ili 6.julija 2000 z namenom, da se zmanj{a nevarnost pred borilnimi psi in v obrav-

navi so zahtevali spremembe kazenskega zakonika in zakona o oro`ju.

Postopek je bil dolgotrajen in zapleten, ker je parlament sprejel sklep, da zvezno mini-

strstvo za notranje zadeve, zvezno ministrstvo za pravosodje in zvezno ministrstvo za

gospodarstvo in delo skupaj pripravijo predlog varstva za ~loveka in `ivali pred napadi

psov, ki jih lahko poimenujemo »borilni psi«.

Nastal je problem pristojnosti na treh ravneh:

Podro~je varovanja `ivali in dr`anja `ivali ter prepoved nevarnih `ivali sodi v pristojnost

de`el in lokalnih skupnost (krajevnih varnostnih redarjev - oertlieche Sicherheitspoli-

zei). Zato je moral problematiko normativne ureditve borilnih psov obravnavati odbor

za ustavna vpra{anja( z vidika pristojnosti med zvezo in de`elami).

Podro~je kaznovanja in povzro~anja nevarnosti, ki sodi v kazensko podro~je de`elne

uprave, ne sodi v zvezni kazenski zakonik, zato so bile potrebne ustrezne spremembe

zveznega kazenskega zakonika.

Zakonsko urejanje prepovedi uvoza-vnosa psov ali pravilnik o tem sodi tudi v pristoj-

nosti de`el, ne zveze.

7.1.1 Dodatek k kazenski zakonodaji

Spremembe kazenske zakonodaje so za primere nevarnih `ivali objavili 27.4.2001 v ste-

nografskih protokolih {t.487 na osnovi razprav, ki so jih imeli v parlamentu 20.septem-

bra 2000. Spremembe zvezne kazenske zakonodaje so nastale zaradi ve~stranske javne

razprave in {tevilnih objav vmedijih o nevarnih in borilnih psih. Iz tega je nastal predlog

novele k kazenskemu zakoniku, ki pokriva podro~je in posedovanje, varovanje nevar-

nih `ivali. Ogro`anja ~loveka s strani `ivali je spoznano kot delikt in zato tudi kaznivo.

Dopolnitve kazenskega zakonika po posameznih ~lenih:
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1. ~len - 81.alineja, ki govori o smrti iz malomarnosti in v drugem odstavku navaja tudi

razlog –zaradi vodenja ali varovanja nevarne `ivali, ki je po predpisu ali uredbi protiza-

konito, se lahko kaznuje z zaporom do treh let,

1. ~len - 88.alineja, ki govori o po{kodbah iz malomarnosti,

1. ~len –89. alineje, ki raz{irja {tevilo kaznivih primerov na nevarne `ivali.

7.1.2 Dodatni sklepi in zahteve vladi

Treba je dopolniti tudi zakon o oro`ju s tem, da je pes lahko tudi oro`je.

Poleg tega sta bila pozvana notranji in finan~ni minister, da prepre~ita nezakonit uvoz

nevarnih `ivali in okrepita nadzor na zunanjih mejah Schengena.

Poleg tega pa bo zvezna vlada uredila oziroma predpisala:

• ozna~evanje in obveznost javljanja (Chipcard) in zavarovanje pred {kodami za vse

pse;

• minimalne standarde za vzgojo in dresuro;

• vse ukrepe, ki so ji na razpolago za pogojevanje, nadzor reje in selekcijo me{anja

pasem;

• zvezna merila za ravnanje s potencialno nevarnimi psi, kjer bo dolo~eno kako in kje

smejo biti taki psi;

• splo{no prepoved oddaje oziroma prodaje potencialno nevarnih psov dokler niso

sprejeta zvezna merila iz zgornjega odstavka;

• vse zakonske mo`nosti, ki jih omogo~a EU zakonodaja, da bi uvedla prepoved uvoza

za potencialno nevarne pse in zagotovila popolno izvajanje predpisov o vzdr`evanju

in strog nadzor nad temi psi in njihovo varovanje;

• kazniva je vsak vzgoja psov z namenom pove~ati agresivnost in prodaja psov v te na-

mene. Ker to sodi v pristojnost de`el, sta de`eli [tajerska in Voraarlberg izdali ustrez-

ne kazenske dolo~be (vzgoja, varovanje, dr`anje nevarnih psov se kaznuje z denarno

kaznijo 100.000 ATS). Prav tako je na razpolago seznam ras, ki sodijo potencialno

med borilne pse in razmno`evanje ter kri`anje med njimi se kaznuje z denarno kazni-

jo 30.000 ATS)

• raz{iritev delikta na ~lovekovo telo in `ivljenje s strani psov.
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7.1.3 Etika in ravnanje z `ivalmi- stali{~e avstrijske vlade v
Bruslju 22.maja 2001

Na spletnih straneh ministrstva za gozdarstvo, prehrano in kmetijstvo je pod temo »ak-

tualno« tudi stali{~e avstrijske vlade, ki je bilo predstavljeno v EU. Povzetek vsebine pa

je naslednji:

»@ivali so `iva bitja, ki predstavljajo vrednoto. Vsaka kultura razvije norme in pravila

za `ivali. V vsaki kulturi so dolo~ena pravila spo{tovanja in so-bivanja z `ivalmi. Etika

in morala zahtevata, da se vpeljejo take norme in nadzorni mehanizmi, ki bi onemo-

go~ali neprimerno ravnanje z `ivalmi. Za doseganje tega pa je potrebna primerna

vzgoja, izobra`evanje in posebno pozornost je treba nameniti medijem, da bodo odi-

grali primerno vlogo ozave{~anja.

Po pogodbi iz Maastrichta in kasneje tudi iz Amsterdama ima EU obveznost, da sko-

zi politike unije skrbi tudi za dobrobit `ivali. Posebej navaja pogoje za dobrobit `ivali,

predvsem v kmetijstvu(transport, krma, itd). Zakju~uje, da so `ivali tudi `iva bitja, ki

~utijo, zato je treba z njimi ravnati primerno, skoraj tako kot, da bi bile ~lovek« (povze-

to po: Ethik in der Tierhaltung, Oesterreischische Position, vorgelegt beim EU-Agrarmi-

nisterrat in Bruxelles am 22. Mai 2001, str.1-4).

7.2 Francija

Za Francijo je osnova gradivo, ki smo ga dobili od parlamentarnega dopisnika. Poslal

nam je:

• izvle~ke iz zakonodaje- Zakonik o pode`elju (Code Rurale)

• del Kazenskega zakonika (Code Penal), ki obravnava to temo in

• Odlok, ki dopolnjuje Zakonik o pode`elju v ~lenu 211-11 do 211-16, ki je bil sprejet

30.aprila 1999.

7.2.1 Zakonodaja o psih

V Franciji je zakonodaja o psih del Zakonika o pode`elju, ki zajema podro~je kmetijs-

tva, gozdarstva in celotno urejanje ter razvoj pode`elja (Code Rurale). V tem zakoniku

je problematika nevarnih psov obravnavana v 211.~lenu.

V tem ~lenu zakonik opredeljuje tipe psov, in sicer jih deli na naslednje kategorije:

• prva kategorija- napadalni psi,

• druga kategorija –psi ~uvaji in obrambni psi.
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Na osnovi tega ~lena morata minister za kmetijstvo, v ~igar pristojnost med drugim, sodi

tudi zakonodaja o psih. Minister za notranje zadeve mora, zaradi javne varnosti, izdati

odredbo o vrstah psov s seznamom pasem, ki sodita v zgornji dve kategoriji.

Ta del zakonika tudi natan~no dolo~a, kdo ne sme imeti psa iz teh dveh kategorij. To so:

• osebe, ki so mlaj{e od deset let,

• osebe, ki so bile obsojene za kaznivo dejanje,

• osebe, ki jim je bilo sodno odvzeto skrbni{tvo nad psom iz 211.~lena.

Zakonik tudi natan~no dolo~a, kdo sme imeti psa in pod kak{nimi pogoji. Smejo ga

imeti vse osebe, razen tistih, ki so izrecno omenjene, da ga ne smejo imeti (v 211. in 213.

~lenu). Psa iz prve ali druge kategorije pa je mogo~e imeti le s podpisom izjave, ki je

shranjena v uradu pri `upanu. V primeru spremembe stalnega bivali{~a je potrebno to

izjavo o psu in lastniku prenesti na nov stalni naslov, in sicer v urad `upana tistega kraja.

Tudi v primeru lo~enega bivali{~a lastnika in psa je potrebno oddati to izjavo o psu in

lastniku v obe pristojni pisarni.

Poleg teh je potrebno izpolniti {e naslednje pogoje:

• obvezna je identifikacija psa (po 214. in 215. ~lenu);

• treba je imeti potrdilo o cepljenju proti steklini;

• za napadalne in nevarne pse iz prve kategorije ( po 211. in 212. ~lenu) je treba imeti

potrdilo veterinarja o sterilizaciji;

• podpis izjave o prevzemu civilne odgovornosti, ki je v skladu z dolo~bami uredbe, ki

dolo~a polno odgovornost za vse {kode, ki bi jih lahko povzro~i tak pes in je shranje-

na pri `upanu. Civilna odgovornost velja enako za vse dru`inske ~lane.

Zakonik dolo~a, da je prepovedano pse iz prve in druge kategorije voditi na prosto in

jih voziti z javnim transportom. Dovoljen je dostop na javna mesta z nagob~nikom in na

varovalni vrvici.

Posebej je dolo~ena tudi dresura psov prve in druge kategorije, ki se lahko izvaja le v or-

ganizaciji, ki jo priporo~a in tudi nadzira odgovorno ministrstvo za kmetijstvo. Zelo na-

tan~no je dolo~en nadzor, varovanje in na~ini prevoza tovrstnih psov. Ta zakonik prela-

ga veliko odgovornost na `upane, ki v lokalni skupnosti z lokalni odredbami in uredba-

mi poskrbijo za varnost ob~anov in dobrobit `ivali. Tako ima vsaka ob~ina ali lokalna

skupnost paznika oziroma nadzornika in mesto, kamor odvedejo tovrstne pse, ~e kljub

podpisani deklaraciji o lastni{tvu in prevzemu odgovornosti, ne najdejo odgovornega

lastnika psa. @upan ima pravico, da da sterilizirati pse brez lastnikov, ki `ivijo v skupi-

nah, na javnih povr{inah mesta oziroma naselja, lahko pa na priporo~ilo veterinarja

celo odredi njihovo pokon~anje.
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7.2.2 Kazenski zakonik ( Code Penal)

V smislu predmeta obravnave naloge je treba omeniti dve vrsti ravnanj, ki sta kazensko-

pravno sankcionirani, in sicer:

• povzro~anja bole~in;

• ogro`anje `ivljenja.

Francoski Kazenski zakonik primerja nevarne pse z oro`jem takole:…«Vsak drug pred-

met, ki je nevaren za osebe (ljudi), je primerljiv z oro`jem, ~e je namenjen ubijanju, pov-

zro~anju ran ali ogro`anju. Oro`ju podobni so vse stvari, ki so uporabljive za ogro`anje

s smrtjo ali povzro~anje ran« ( povzeto po Code Penal, ~leni, ki pokrivajo podro~je pov-

zro~anja bole~in in ogro`anje `ivljenja. Du regime peines et des atteintes voulontaires a

la vie).

V 19.~lenu Zakona {t.96-647 z 22.julija 1996, je dolo~eno…«Uporaba `ivali za ubijanje,

povzro~anje ran ali gro`nje je izena~ena z uporabo oro`ja. V primeru obsodbe lastnika

`ivali oziroma, ~e je ta neznan, lahko sodi{~e odlo~i, da `ival preda v pasje zaveti{~e, to

pa z `ivaljo svobodno razpolaga« (povzeto po Code Penal, Du regime peines et des at-

teintes voulontaires a la vie).

Kazenski zakonik predvideva naslednje kazni:

• gro`nja, ne glede na sredstvo, s katerim se povzro~a - do tri leta zapora in denarna ka-

zen 300.000 FF;

• ~e gre za gro`njo s smrtjo, pa je kazen pet let zapora ter denarna kazen v vi{ini

500.000FF.

7.2.3 Odlok z dne 27.aprila 1999

Ta odlok, ki predstavlja zakonsko dopolnitev zakonika o pode`elju, dolo~a v 1.~lenu

pasme, ki so nevarne in niso vpisane v rodovno knjigo, ki jo uradno priznava ministrs-

tvo za kmetijstvo in ribi{tvo.

V prvo kategorijo psov so vse na{tete pasme psov brez rodovnika, ki so primerljive po

morfolo{kih zna~ilnostih in obna{anju in so naslednjim pasmam:

• staffordshirski terrier,

• ameri{ki Staffordshirski terier,

• pitt-bull,

• mastiff,

• tosa.
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Psi, ki sodijo v drugo kategorijo (2.~len odloka), so naslednje pasme:

• staffordshirski terrier,

• ameri{ki staffordshirski terrier,

• rottweiler,

• tosa in

• rottweiler brez rodovnika.

Odlok zelo natan~no v prilogi opisuje morfolo{ke zna~ilnosti psov prve in druge

kategorije.

7.3 Nem~ija

7.3.1 Razmere v Nem~iji

V Nem~iji sta ameri{ki pit bull terier in ameri{ki staffordshirski terier do smrti raztrgala

{estletnega (6) otroka. Ta dogodek je v nem{ki, pa tudi tuji javnosti, ponovno obudil go-

re~e razprave o domnevni ve~ji nevarnosti dolo~enih pasem. Pri tem pa se je ponovno

zanemarilo dejstvo, da bi ta primer te`ko imenovali nesre~a, saj je bil lastnik s svojimi

psi `e prej dober znanec policije. Lastnik je s svojimi psi ogro`al in ustrahoval mimoi-

do~e `e pred tragi~nim dogodkom. Zato mu je bil na sodi{~u tudi izre~en ukrep, da

mora imeti pse vedno na povodcih in z nagob~niki. Ker pa ni nih~e od pristojnih orga-

nov poskrbel zato, da bi se lastnik tudi dejansko dr`al izre~enih ukrepov, naj bi se star{i

`rtve odlo~ili za to`bo proti pristojnim oblastem zaradi uboja iz malomarnosti.

7.3.2 ^lanki

Tema je medijsko izredno vro~a, zato navajamo samo nekatere izmed teh. ^lanek v re-

viji11 opisuje razmere v Nem~iji. Med drugim opisuje tudi odmevni fizi~ni obra~un treh

razgretih nasprotnikov psov s slepo `ensko in njenim psom vodnikom v Muelheimu in

nekatere podobne primere. Situacijo opisujejo z besedami: »sovra`niki psov proti ljubi-

teljem psov«

Svetovna zveza za za{~ito `ivali ( WSPA) se je odzvala 31. avgusta 2000 na razmere v

Nem~iji s citiranjem deklaracije, ki govori o razmerju med ~lovekom in `ivalmi. To je

IAHAIO ), sprejeta 1995, govori tudi o splo{ni pravici do lastni{tva dru`nih `ivali, pod
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pogojem, da se za `ival pravilno skrbi in da se s tem ne kr{i pravic nelastnikov dru`nih

`ivali (deklaracijo prilagamo v originalu kot prilogo).

»@al mediji, politiki in nekateri posamezniki tega ne upo{tevajo in z izgovorom, da {~i-

tijo svoje pravice, zagovarjajo in izvajajo grobe kr{itve pravic odgovornih ljubiteljev in

lastnikov `ivali. Pravice ljubiteljev psov in tistih, ki psov ne marajo, so med seboj po-

vsem zdru`ljive in se izklju~ujejo samo v glavah nekaterih nestrpnih in nesramnih po-

sameznikov na obeh straneh.«12

Na temo borilnih psov je v literaturi ve~krat citiran ~lanek dr. Irene Stur iz In{tituta za

vzrejo `ivali in genetiko pri Dunajski univerzi za veterino z naslovomAli obstajajo boril-

ni psi?, ki se strokovno podkovano zavzema za zakone, ki so pravi~ni do pasem in nala-

gajo odgovornost na lastnika ali vzrejevalca psov.13

7.3.3 Nem{ki predlog zakona

Predlog zakona za borbo proti nevarnim psom (Entwurf eines Gesetzes zur Bekaemp-

fung gefaerlicher Hunde) z dne 1.11.2000 je osnova za spodaj navedene informacije:

V uvodu zakonski predlog govori, da je problematika nevarnih psov prvenstveno nalo-

ga posameznih de`el, ki so sprejele dolo~ene ukrepe in jih tudi lokalno formalno uredi-

le. Zveza pa jih s tem predlogom dopolnjuje in sicer v naslednjem:

• v prepovedi uvoza in vzdr`evanja nevarnih psov v dr`avi z redkimi izjemami

• uvaja kazenske sankcije za kr{itve, ki so dolo~ene s tem predlogom zakona.

Re{itev problema glede na zgoraj navedene cilje:

• omejitev vnosa nevarnih psov v dr`avo (Hundeeinfuhrbeschraenkungsgesetz) Do-

lo~ene pasme ne smejo priti v dr`avo. Pri drugih pasmah psov pa, kar je uredila `e

de`elna zakonodaja, pa je prepovedana vzreja, vzdr`evanje, prodaja teh psov je pre-

povedana ali zelo omejena,

• na osnovi tega bo spremenjen zakon o varovanju `ivali,

• nem{ki kazenski zakonik bo dopolnjen s kaznimi za kr{itelje.

V prvem ~lenu predloga zakona so navedene pasme, ki so prepovedane za vnos v

dr`avo:

• Pitbull Terrier, American Staffordshire Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier in vsi

kri`anci iz navedenih vrst. V zakonu navedene vrste psa je prepovedano oziroma

omejeno imeti doma (navedeno pod izjemami).
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Zvezna vlada 1.3 predpisuje:

• vnos poteka samo skozi dolo~ene carinske kontrole,

• vnos se prijavlja samo pri dolo~enih carinskih enotah,

• nadzor vnosa,

• ukrepi, ~e ni vnos po zakonu,

• postopki za izvajanje

Kot pomemben del zakona so tudi »izjeme v zakonu«. Izjeme so predvsem za pse, ki jih

uporablja policija, za pse vodnike za invalidne osebe ipd.

Na osnovi tega predloga zakona o borbi proti nevarnim psom se menja v 143. ~lenu ka-

zenski zakonik tako, da se vpelje zaporna kazen do dveh let oziroma denarna kazen za

tiste, ki kr{ijo ta zako.14

Predlog zakona je bil sprejet v Bundestagu nato ga je obravnaval tudi Budesrat in ga v

na~elu vsebinsko podpira s pripombo, da ga je potrebno dopolniti v skladu z 84.~le-

nom nem{ke ustave. Ta ~len govori o tem, da je tovrstna zakonodaja v pristojnosti posa-

meznih de`el. Zaradi pristojnosti po posameznih de`elah in zakonih, ki so jih v zvezi z

nevarnimi psi, `e sprejele posamezne de`ele, je ta predlog zakona treba uskladiti z ime-

novanim ~lenom ustave.

Bundesrat `eli s tem opozoriti, da sodi tovrstna zakonodaja izvorno v pristojnost de`el

in ne zveze.

7.3.4 Nem{ka pobuda EU

Nem{ki Bundestag je 13. julija 2000 poslal posebno pismo na Evropski parlament s po-

budo, da naj bi podobno zakonodajo sprejele tudi ostale polnopravne ~lanice Evropske

unije. Gospod Otto Schilly je naslovil pismo na ministra Jean-Pierra Chevenment-a, kjer

ga opozarja na tozadevno problematiko v Evropski uniji. To pobudo utemeljuje tudi s

tem, da ima Francija to regulirano `e dalj ~asa, da je Nem~ija dala v proceduro predlog

zakona in meni, da je primerno, da se ta problem uredi tudi na ravni EU (priloga

–pismo).

7.4 Zdru`eno kraljestvo

Za Zdru`eno kraljestvo smo dobili gradiva od parlamentarnega korespondenta. Poslal

nam je:
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• izvle~ke iz zakonodaje, ki obravnava nevarne pse in

• raziskovalno nalogo z naslovom: Pes, ki so jo izdelali leta 1998.

7.4.1 Zakonodaja o psih

V Zdru`enem kraljestvu je bil sprejet Zakon o nevarnih psih leta 1991. Zakon prepove-

duje {tiri pasme psov:

• pit- bull- terrier,

• japonska tosa,

• doga argentino in

• filla brazilliero.

Lastni{tvo kateregakoli psa iz na{tetih {tirih vrst je prekr{ek. Ni pa prekr{ek, ~e sta pes

in lastnik na listi izjem in so zagotovljeni vsi varovalni ukrepi, ki jih zahteva ta lista. V

vsakem primeru pa je prepovedano razmno`evanje, prodaja ali kakr{nakoli menjava

teh psov (celo kot darilo so prepovedani), ne glede na to, ali so na listi izjem.V tretjem

delu Zakona iz 1991 je opredeljen kot prekr{ek, ~e je nekdo lastnik katerekoli me{anice

teh {tirih pasem, ki so nevarne za ljudi in se z njimi pojavi na javnih ali drugih mestih, ra-

zen v primeru, ~e sodi na Listo izjem.

Zakon iz leta 1991 je bil dopolnjen leta 1997. Sprememba se nana{a na tisti del zakona,

ki govori o tem kako in zakaj sodi{~e lahko predpi{e uni~enje psa in kdo lahko vpi{e

psa na listo izjem. Po dopolnitvi zakona je sodi{~e edino pristojno za vpis in dodelitev

pravice za vpis na Listo izjem. Prav tako je sodi{~e tisto, ki izda odredbo o uni~enju. Go-

vori tudi o izjemah za uni~enje (dovolj je `e potencialna nevarnost brez razloga za ob-

sodbo psa).

7.4.2 Raziskovalna naloga z naslovom: PES

V Zdru`enem kraljestvu je bilo leta 1987 ukinjeno registriranje –licenciranje psov. Leta

1989 pa je Ministrstvo za okolje izdalo dokument z naslovom: Akcija za pse. V tem do-

kumentu je bilo ugotovljeno, da kljub temu, da je bil leta 1989 sprejet Zakon o nevarnih

psih, ki je pove~al mo~sodi{~, je {e vedno mo~no prisoten problem klate{kih psov. Po-

leg tega je tudi ~edalje ve~je {tevilo prijav pasjih napadov na ljudi. Zaradi tega je bila

problematika psov vklju~ena v Zakon o varstvu okolja 1990. Ta zakon je zahteval, da lo-

kalne skupnosti zaposlijo nadzornika-redarja, ki ima nalogo, da zbere klate{ke pse, jih

vrne lastniku ob primerni kazni in zahteva, da so nevarni psi na vrvicah ter, da nosijo

nagob~nike. Za tem zakonom je sledil »kontroverzni«( tako je bil ocenjen v imenovani

raziskovalni nalogi) Zakon o nevarnih psih, 1991« (Raziskovalna naloga pes- DOG
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6/1998). To je bil »pasemsko zasnovan« zakon, ki je v dolo~enih primerih zahteval po-

kon~anje psa za dolo~ene prekr{ke. Ta sporni del zakona je bil umaknjen z dopnili za-

kona v letu 1997. Prizadevanja za ponovno registracijo psov ob sprejemanju sprememb

zakona v letu 1997 niso bila uspe{na. Ocenjeno je bilo, da tudi takrat, ko je bila registra-

cija predpisana, vsaj 50% lastnikov ni registriralo svojih psov.

7.5 Ameri{ka zakonodaja

7.5.1 Kalifornijski zakon o nevarnih in napadalnih psih

Za ta zakon velja, da je zelo napreden, saj ga ve~ina zdru`enj citira in definicije v tem

pregledu so prevzete prav iz tega zakona. To~no dolo~a kdaj in kako se proglasijo psi za

nevarne ali napadalne in kako lokalno sodstvo ureja primer, da ne pride do nevarnosti

za prebivalce. Ta zakon zahteva, da so tovrstni psi ograjeni (~len 31605), uvaja Oddelek

za kontrolo `ivali, ki je v mestu (City) ali v lokalni skupnosti (County) ali kje drugje (~len

31606). Prav tako je tudi kazenski del sestavni del tega zakona, in sicer vsako kr{enje

tega zakona se kaznuje s 500 do 1.000 USD (glej prilogo).

7.5.2 Ohio, Cincinnati zakon o napadalnih psih

Vmestu Cincinnaty zvezne dr`aveOhio `e od leta 1984 naprej zakon kot napadalne pse

definira pit bull terrierje in zahteva, da so ograjeni, ko so na teritoriju lastnika in z na-

gob~nikom ter na povodcu, ko niso v ograjenem prostoru. Kr{itev se kaznuje na mestu

s 1000 USD kazni ali z 60-dnevnim zaporom. V tem mestu je tudi prepovedana prodaja

teh psov. Mesto Walbridge je prevzelo zakon iz Cincinatija in ga doponilo s prepovedjo

drugih nevarnih `ivali: ka~e, divje `ivali in strupeni plazilci.

V zvezi s tem zakonom je bilo spro`eno vpra{anje ustavnosti in veliko je bilo strokovnih

razprav na to temo. Sprva je bila ta problematika urejena po angle{kem splo{nem zako-

nu (English Common Law), ker je ameri{ki pravni red v najve~ji meri povzet po an-

gle{kem in kjer psi pravno niso bili lastnina. Danes temu ni ve~tako, ker psi veljajo za

dragoceno lastnino tudi v anglo-saksonski in s tem tudi v ameri{ki zakonodaji. Zato je

ve~ina zgoraj omenjene zakonodaje ustavna in sodi v resor policije. Ureditev predpisov

oziroma zakonov za nevarne pse ne izhaja iz ustave, marve~ iz naslova suverenosti vsa-

ke dr`ave posebej (podobno kot v Nem~iji, kjer je to izvorno naloga zveznih de`el, v

ZDA pa celo posameznih mest). Vse je osnovano na »zdravo razumski presoji« (com-

mon sense). Zakon zahteva tudi licenciranje psov in s tem, ko so licencirani, prav s tem

aktom o licenci tudi postanejo lastnina lastnika. Spro`ena je bila ustavnost uredbe, ki
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govori samo o pit bull terrierjih kot o napadalnih psih, ker so lahko tudi druge pasme

oziroma kri`anci iz teh pasem enako nevarni oziroma napadalni. Zato je potrebno po-

skrbeti tudi za druge. Med drugim statistika ka`e (1983), da je bilo od 478 ugrizov, ki so

jih povzro~ile razli~ne pasme ( kar 30 pasem), samo 7/% takih, ki so jih povzro~ili pit

bull terrierji.

Iz analiz uredb oziroma zakonov posameznih mest Cincinaty Law Review predlaga,

da se sprejemajo zakoni, ki niso osnovani na pasmah ampak taki, ki ustrezno za{~itijo

prebivalce pred nevarnimi in napadalnimi psi ter dajo policiji jasno pravno osnovo za

ukrepanje.

7.5.3 Florida – Zakon o nevarnih psih

Zakon je bil dopolnjen oktobra 1990 zaradi vse ve~jega problema ugrizov nevarnih

psov. Zakon je na novo definiral nevarne pse, dolo~il ustanove nadzora (Animal Contol

Authority), uradnika oziroma nadzornika (Animal Control Officer) in tudi zahteva pri-

merno ogrado za nevarne pse ( proper enclosure of a dangerous dog). Zakon posebej

navaja, da ne imenuje pasem, ampak se ravna po definiciji zakona kaj je nevaren pes

oziroma kaj je resna po{kodba, ki jo je ta pes povzro~il in temelji na preventivi. Torej

prepre~uje, da bi se kaj takega ne zgodilo.

VIII.SPISEK ORGANIZACIJ, KI NASPROTUJEJO PASEMSKO
USMERJENIM ZAKONOM

Organizacije v Evropi:
• Endangered Dogs Defence and Rescue, PO Box 1544, London, UK

• The 'Fury' Defence Fund 3 Cranmore Avenue Osterley, Isleworth Middlesex UK

Organizacije v Ameriki:
• American Dog Owners, Association, Inc., 1654 Columbia Turnpike ,Castleton,

NY,USA

• American DogOwners Association, Canine Defence Fund 1654 Columbia Turnpike

Castleton, NY 12033 USA

• American Kennel Club Canine Legislation Department 5580 Centerview Drive Ra-

leigh, NC 27606, USA

• Endangered Breeds Association C/O Jean Carpenter P.O. Box 1182 Albany, La 70711

USA
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IX. ZAKLJU^EK

Pasemsko usmerjeni zakoni so naleteli na velik odpor strokovnjakov, dru{tev in zvez

ter posameznikov, ki so ljubitelji `ivali. Odziv je izredno velik in argumenti, predvsem

strokovni, so zoper pasemsko naravnane zakone. V svetu so se `e dodobra uveljavili t.i.

nepasemsko usmerjeni zakoni, ki so nasprotje prej{njim. Tako usmerjene zakone pod-

pirata strokovna in nestrokovna javnost. Tak{ni zakoni naj bi bili utemeljeni ter upra-

vi~eni v skladu z ugotovitvami kinolo{ke in etolo{ke stroke. Pomembno pa je, da so za-

koni taki, da jih je mogo~e izvajati v skladu z ostalo obstoje~o zakonodajo, ki tudi ureja

podro~je vzreje, vzgoje in varstva `ivali.

LITERATURA IN VIRI
EVROPA
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POLJSKA, MAD@ARSKA IN ^E[KA REPUBLIKA -

^LANSTVO V NATU*

I. UVOD

Naslov tega primerjalnega pregleda je Poljska, Mad`arska in ^e{ka republika - ~lanstvo

v Natu, njegov namen pa je v tem, da se prou~ijo in primerjajo izku{nje novosprejetih

dr`av ~lanic Nata.

Glede na zahtevo naro~nika je cilj primerjalnega pregleda pridobiti podatke (od leta

1999 dalje) o tem, kak{no je stanje v omenjenih treh dr`avah po v~lanitvi v Nato, in sicer

v zvezi z:

• reorganizacijo, modernizacijo in interoperabilnostjo vojske posamezne dr`ave;

• pove~anjem sredstev za vojsko (dele` v brutto doma~em proizvodu, v nadaljevanju:

BDP);

• problemi, povezanimi z izobra`evanjem;

• sodelovanjem v organih Nata (s poudarkom na mo`nosti soodlo~anja);

• javnim mnenjem po vklju~itvi v Nato (ali se je to po sami vklju~itvi kaj spremenilo);

• sodelovanjem v mirovnih in humanitarnih operacijah;

• morebitnimi koristmi drugih segmentov dru`be od v~lanitve (razvoj gospodarstva,

rating dr`av, razvoj na drugih podro~jih).

Naloga je sestavljena iz {tirih delov. Po uvodnem prvem delu so v drugem delu primer-

jalnega pregleda predstavljeni nekateri najpomembnej{i pojmi s tega podro~ja. Tretji

del predstavlja sam primerjalni pregled, v katerega splo{nem delu so najprej nanizane

nekatere iz razli~nih virov pridobljene skupne ugotovitve za vse ~lanice, zatem pa sledi-

jo {e podrobnej{i podatki za vsako od navedenih dr`av. ^etrti del pa predstavlja za-

klju~ek naloge.

Primerjalni pregled temelji na prou~evanju in primerjanju do trenutka oddaje naloge

pridobljene relevantne literature, pridobljene iz razli~nih virov. Pri izdelavi naloge sta

nam bila zlasti v pomo~ Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za zunanje zadeve, pre-

cej{nje {tevilo podatkov pa smo pridobili tudi s pomo~jo svetovnega spleta in iz drugih

virov.

574

* Janez Bla`i~, pripravljena: 4.7.2001; objavljena: 4.7.2001

574



II. POJMOVNA OPREDELITEV

2.1 NATO

North Atlantic Treaty Organisation - Organizacija severnoatlantskega sporazuma. Usta-

novljena je bila z Washingtonskim sporazumom aprila 1949 kot sistem kolektivne

obrambe Zahoda. Marca 1999 so k organizaciji pristopile tri nove ~lanice, s ~emer se je

{tevilo dr`av ~lanic pove~alo na 19. Od za~etka 90-ih so zaveznice Nata bistveno

zmanj{ale obseg svojih sil in prilagodile strukturo voja{kega poveljstva za izvajanje no-

vih vlog in nalog, namre~ obvladovanja kriznih situacij, ohranjanja miru in mirovnega

delovanja. V okviru Partnerstva za mir aktivno sodelujejo z drugimi evropskimi dr`ava-

mi, ki niso ~lanice Nata.1

2.2 NAC

North Atlantic Council - Severnoatlantski svet. Svet sestavljajo predstavniki dr`av ~lanic

Nata in je najvi{ji organ organizacije za sprejemanje odlo~itev. Redno se sestaja v Bruslju

na ravni veleposlanikov, vsaj dvakrat letno pa se sestane na ravni zunanjih in obram-

bnih ministrov, ob~asno - kot vWashingtonu leta 1999 - pa na zasedanju na vrhu na rav-

ni voditeljev dr`av in predsednikov vlad.2

2.3 PfP

Partnership for Peace - Partnerstvo za mir. PzM je bilo ustanovljeno januarja 1994 in

nudi partnericam Zavezni{tva mo`nost, da z Natom sodelujejo v programih sodelova-

nja na podro~ju varnosti, ki ustrezajo potrebam vsake od njih. Ti programi vklju~ujejo

dejavnosti, kot so voja{ke vaje in operacije v kriznih situacijah. Dodaten namen PzM je

omogo~iti dr`avam partnericam ve~ji vpliv na na~rtovanje in usmerjanje prihodnjih

programov. V PzM trenutno sodeluje 26 dr`av.3
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1 Povzeto po spletni strani Ministrstva za obrambo: http://www.mo-rs.si/mors/slo_iso/slo_nato3.htm (zajeto

dne 29.6.2001).

2 Ibidem.

3 Ibidem.
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2.4 PARP

PfP Planning and Review Process - Proces na~rtovanja in ocenjevanja Partnerstva za

mir. PARP je bil osnovan novembra 1994 kot posebna dejavnost v sklopu programa

Partnerstva za mir, in sicer za tiste partnerske dr`ave, ki so `elele sodelovati. Njegov cilj

je spodbujati preglednost pri na~rtovanju obrambe in razvijati povezljivost med silami

dr`av partneric in silami dr`av Nata z razvijanjem in preverjanjem skupno dogovorjenih

na~rtovanih ciljev. V PARP trenutno sodeluje 17 dr`av partneric.4

2.5 SFOR in IFOR

Stabilisation Force - Natove stabilizacijske sile - (SFOR) so bile vse od decembra 1996

dalje name{~ene v Bosni in Hercegovini kot del prizadevanj v podporo Daytonskemu

mirovnemu sporazumu v nekdanji Jugoslaviji. Zamenjale so Implementation Force -

Sile za uresni~itev (IFOR), ki so bile odgovorne za nadzor nad izpolnjevanjem voja{kih

vidikov mirovnega sporazuma. Ve~ kot 35 dr`av ~lanic in ne~lanic Nata je prispevalo

sile v SFOR, ki so {tele nad 30.000 vojakov.5

2.6 KFOR

Kosovo Force - Sile za Kosovo. Mednarodne sile, ki so bile pod pokroviteljstvom

Zdru`enih narodov poslane na Kosovo v skladu z varnostno resolucijo ZN 1244 z dne

10. junija 1999. V pri~akovanju re{itve spora je Nato namestil sile, ki naj bi pripravile pri-

hod KFOR-ja v Nekdanjo jugoslovansko republikoMakedonijo (1). Ob za~etku Natovih

zra~nih napadov konec marca so bile te enote pod operativnim vodenjem poveljnika

Korpusa za hitro posredovanje v sestavi ACE (Poveljstva zavezni{kih sil za Evropo). V

odgovor na vse huj{o begunsko krizo so bile kasneje preusmerjene v izvajanje humani-

tarnih nalog. Z dodatnimi silami, ki so bile poslane na to obmo~je, so izpolnile vse bis-

tvene naloge pri zagotavljanju neposredne pomo~i beguncem v Nekdanji jugoslovan-

ski Republiki Makedoniji, ter pomo~i mednarodnim humanitarnim organizacijam.6
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5 Ibidem.

6 Ibidem.

576



2.7 AFOR

Mirovna operacija v Albaniji. Gre za mednarodne mirovne sile v Albaniji, katerih dejav-

nost se je osredoto~ila predvsem na podporo civilnim oblastem in humanitarnim orga-

nizacijam pri nudenju zdravstvene pomo~i beguncem z obmo~ja ZRJ.7

2.8 Nekateri drugi pomembnej{i pojmi

Interoperabilnost v bistvu pomeni povezljivost, natan~neje sposobnost skupnega delo-

vanja razli~nih sistemov. V ta namen je Nato izgradil obse`en in podroben sistem z na-

logami in cilji, ki jih morajo dosegati posamezne dr`ave, gre pa za usklajevanje glede

uporabe jezika in komuniciranja po Natovih postopkih nasploh, vodenja in poveljeva-

nja, {tabnih procesov, pa tudi razumevanja doktrine in standardov Nata.

Iz Splo{nega dolgoro~nega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske8 smo

povzeli naslednjo strokovno opredelitev reorganizacije in modernizacije:

“Reorganizacijsko dograjevanje in modernizacija sta stalnici, ki sta lastni vsaki pro-

fesionalno in strokovno orientirani in delujo~i organizaciji, {e posebej vojski. Pri tem

se kot posebna in splo{no veljavna zahteva uveljavlja predvsem zmanj{evanje obsega

oboro`enih sil, ob uvajanju tehnolo{ko zahtevnih in u~inkovitih bojnih sistemov ter

moderne in u~inkovite organizacije. Predvidene tendence razvoja oboro`enih sil je

mogo~e opredeliti s temeljnimi zna~ilnostmi, ki so:

• pove~anje kakovosti kadra,

• pove~an dele` poklicne sestave,

•modernizacija,

• zmanj{evanje obsega oboro`enih sil,

• ekonomi~no ravnanje s prora~unskimi sredstvi,

• pove~anje operativne sposobnosti,

• vzpostavljanje tak{ne strukture sil, ki je usposobljena tudi za izvajanje operacij v

podporo miru."
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7 Povzeto po spletni strani Ministrstva za obrambo: http://www.mo-rs.si/mors/slo_iso/tipicnanato.htm (zaje-

to dne 29.6.2001).

8 Povzet po spletni strani Ministrstva za obrambo: http://www.mo-rs.si/mors/slo/dokument/dolprog.htm

(zajeto dne 29.6.2001). Pojma reorganizacije inmodernizacije semed seboj deloma prepletata, zato ju, skupaj z

interoperabilnostjo, v nalogi obravnavamo v istem podpoglavju pri vsaki od obravnavanih dr`av.
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Na temmestu naj posebej opozorimo {e na 5. ~len Severnoatlantskega sporazuma, ki se

nana{a na pravico do kolektivne samoobrambe, kot jo opredeljuje Ustanovna listina

ZN. Ta ~len dolo~a, da oboro`eni napad na eno ali ve~ ~lanic Nata pomeni napad na vse

~lanice.

III. PRIMERJALNI DEL

3.1 Splo{no9

Skupne zna~ilnosti obravnavanja vseh treh novosprejetih dr`av v zvezo Nato bi se lah-

ko strnile v tri elemente, in sicer: stopnja reforme in modernizacije vojske po letu 1999,

obna{anje in prispevek novih ~lanic med krizo na Kosovu in po njej ter sedanji odnos

prebivalstva teh ~lanic do Nata.

Vse tri dr`ave so vlo`ile precej napora v reformiranje obrambnih institucij, in sicer v

smislu institucionalnega prestrukturiranja, odnosov med voja{ko in civilno sfero ter

kompatibilnosti z Natom. Modernizacija vojske pa {e ni kon~ana. Ocene o tem, do kdaj

bodo programi za modernizacijo vojsk v teh dr`avah kon~ani, se razlikujejo, ocenjeni

~asovni razpon pa zna{a med leti 2005 in 2015. Vse tri dr`ave so bile zelo uspe{ne pri

ustanavljanju majhnih enot, namenjenih za naloge Nata, vendar pa obstaja tudi mnenje,

da v bistvu obstajata dve vojski - ena majhna, bolje opremljena in kompatibilna z Na-

tom, druga, ve~inska, pa {e zlepa ne bo dosegla standardov Nata.

Vse dr`ave morajo tudi ob~utno zmanj{ati {tevilo voja{kega osebja, saj se s tem prido-

bijo dodatna sredstva za programe investiranja in modernizacije, obenem pa se pove~a

tudi nivo usposobljenosti in pripravljenosti.

Programi modernizacije vojske naj bi se po dosegljivih virih omejili na tri podro~ja, in

sicer na kadrovsko politiko, modernizacijo opreme in na reformo voja{ke industrije. Za

hitrej{e doseganje standardov Nata se priporo~a polna pritegnitev in vklju~itev ~astni-

kov, usposobljenih na zahodu, v delo posameznih vojska. Dele` sredstev, namenjenih

za obrambo, naj ne bi padal, kot je po nekaterih ocenah primer sedaj, pa~ pa naj bi

zna{ala vsaj 2 % BDP. Podro~je namenske proizvodnje pa je v vseh treh dr`avah zelo de-

likatno, saj zadeva veliko {tevilo ljudi in (v prete`ni meri) nizko rentabilnost posamez-

nih obratov.
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9 Ve~ o obravnavanih temah se lahko prebere na spletnih straneh Programa vzhodnoevropskih {tudij Medna-

rodnega centra Woodrow Wilson: http://wwics.si.edu/ees/index.htm (zajeto dne 27.6.2001).
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Glede obna{anja dr`av v krizi na Kosovu prevladujejo ocene, da se je Poljska odrezala

dokaj dobro, saj sta dala tako vlada kot tudi poljsko javno mnenje mo~no podporo ope-

racijam Nata. Mad`arska stopnja podpore je bila nekoliko ni`ja, kar gre pripisati bli`ini

kriznega obmo~ja, vendar pa je ta dr`ava bistveno pripomogla k uspe{nosti akcije s

tem, da je omogo~ila silam Nata delovanje s svojega ozemlja, pa tudi z usklajenostjo z

Natom glede nadzora zra~nega prometa. ^e{ka republika pa se je med krizo na Kosovu

odrezala precej slab{e, tako glede stali{~ politi~nega vodstva kot tudi podpore javnega

mnenja. Pri pripravljenosti za morebitno kopensko posredovanje v ZRJ so spet pred-

nja~ili Poljaki, vendar pa so tudi Mad`ari in ^ehi imeli pripravljene enote za posredova-

nje v neposredni bli`ini kriznega obmo~ja.

Obstajajo nekatera razmi{ljanja, da so vse tri dr`ave vstopile v Nato iz napa~nih razlo-

gov (nekak{na “milostna” gesta zahoda, hlastno izkori{~anje trenutne prilo`nosti, pri-

tisk ZDA), da so vstopile prezgodaj in da nimajo ~esa prispevati zvezi Nato. Avtor Se-

bestyén L. v. Gorka10 se s takimi tezami ne strinja, pa~ pa poudarja novo vlogo teh treh

dr`av v spremenjenih okoli{~inah in pomembnost njihovih odnosov z ne~lanicami v

srednji in vzhodni Evropi. Pove, da so se morale vse tri dr`ave na hitro odre~i agresivni

strategiji in radikalno zmanj{ati svoje vojske. Poudarek je bil dan novim nalogam voj-

ske, jezikovnemu in drugemu usposabljanju ~astnikov ter postopnemu zmanj{evanju

popolne odvisnosti od zastarele opreme iz ~asa Sovjetske zveze. S tem v zvezi so dale

vse tri dr`ave velik poudarek doseganju kompatibilnosti z Natom.

Vojske vseh treh novih ~lanic so potrebne {e precej{njih reform, pri ~emer pa do-

kaj{njo oviro predstavljajo finan~ne omejitve. Obstoje~i dele`i sredstev za vojsko niso

zadostni, da bi opremili vojsko z ustrezno in delujo~o opremo, interoperabilno z Natom

in po mo`nosti zahodne izdelave. Te`ave so tudi z namestitvijo zadostnega {tevila vo-

ja{kega in civilnega osebja na prava mesta.

Kritiki novih dr`av pozabljajo tudi, da reforme {e niso mogle biti izvedene predvsem

zaradi obilice novih nalog, ki so jih morale te dr`ave izvr{evati v zadnjem desetletju na

mnogih podro~jih. [e stare ~lanice imajo v~asih te`ave z upo{tevanjem pravil svobod-

nega trga, zato niti ni ~udno, da se s tem sre~ujejo tudi nove ~lanice. Res je tudi, da zau-

panja vredna obrambna skupnost ne more biti ustvarjena in vzdr`evana v nekak{nem

vakuumu, izolirana iz dru`be, ki jo hrani.

Sicer pa imajo dr`ave na razpolago v mirnem ~asu skoraj 350 000 vojakov, dobre

mo`nosti za usposabljanje in izvedbo voja{kih vaj ter igrajo pomembno vlogo vmedna-
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10 Povzeto po NATO Review - on-line library, naslov: “NATO after enlargement: Is the Alliance better off?”,

spletna stran: http:www.nato.int/docu/review/1999/9903-10.htm (zajeto dne 29.6.2001).
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rodnih mirovnih in humanitarnih operacijah. Poleg tega imajo svojo lastno voja{ko (na-

mensko) proizvodnjo. Tudi med sabo te dr`ave dobro sodelujejo na obrambnem po-

dro~ju.

Iz osnutka poro~ila Podkomiteja za srednjo in vzhodno Evropo Parlamentarne

skup{~ine Nata (poro~evalec je bil Bert Koenders iz Nizozemske) o raz{iritvi Nata,11

med drugim izhaja, da raz{iritev Nata s tremi novimi ~lanicami predstavlja uspeh. Niso

se namre~ uresni~ili strahovi, da bi se oslabili Natova u~inkovitost, politi~na povezanost

in sposobnost odlo~anja. Prav tako pa sistem varovanja zaupnih podatkov z vstopom

novih ~lanic ni ogro`en s “trojanskim konjem” v obliki biv{ih agentov KGB-ja in njiho-

vih sodelavcev. Stro{ki {iritve so bili sprejemljivi tako za Nato kot tudi za nove ~lanice.

Tudi Rusija je, ~eprav nerada, sprejela novo stanje po vklju~itvi. Vse tri nove ~lanice na-

daljujejo z izvajanjem korenitih reformnih procesov, vzpostavile pa so tudi civilni nad-

zor nad voja{kimi silami in poveljni{ke strukture po zahodnem vzoru. Na razli~ne na~i-

ne tudi prispevajo k evropski varnosti in stabilnosti, pri ~emer sodelujejo tudi v operaci-

jah SFOR in KFOR. Vse tri dr`ave pa so izkusile tudi te`ave pri vklju~evanju, saj {e ved-

no ~utijo breme Var{avskega pakta. Imajo prevelike in preokorne oboro`ene sile,

nimajo veliko sredstev in so deloma slabo popolnjene. Zagotoviti morajo ve~je {tevilo

pod~astnikov inmlaj{ega ~astni{kega kadra, na drugi strani pamorajo umakniti preveli-

ko {tevilo starej{ega ~astni{kega kadra z visokimi ~ini. Prora~unskih te`av, s katerimi se

sre~ujejo nove ~lanice, ne gre pripisati zgolj gospodarskim te`avam, pa~ pa tudi po-

manjkanju politi~ne volje. Nove ~lanice morajo poskrbeti tudi za neskladnosti v zako-

nodaji, posodobiti pa morajo tudi zastarele nacionalne varnostne in obrambne koncep-

te ter voja{ke doktrine.

Iz navedenega osnutka poro~ila {e izhaja, da Nato razume, da morajo nove ~lanice pre-

biti ve~letno tranzicijsko obdobje preden bodo dosegle nivo skladnosti z Natovimi vo-

ja{kimi standardi, prvenstveno interoperabilnost z Natovo oboro`itvijo in sposobnost

za komuniciranje v angle{~ini. Nove ~lanice so bile zaenkrat samo deloma uspe{ne v

doseganju teh ciljev. Sicer pa igrajo nove ~lanice pomembno vlogo kot most tako do

novih kandidatk kot tudi do sosednjih dr`av, ki se ne potegujejo za ~lanstvo v Nato (Ru-

sija in Ukrajina).

Na podro~jih voja{ke integracije in reforme obrambnega sektorja so rezultati sicer

slab{i. Tempo reform se je ob~utno zmanj{al od vstopa treh novih ~lanic v Nato. Pre-
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11 Dosegljiv na spletni strani: http://www.nato-pa.int/publications/comrep/2001a.html (zajeto dne

27.6.2001).
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strukturiranje in modernizacija sta za~ela zastajati in stopnja interoperabilnosti z Natom,

{e posebej na kadrovskem podro~ju, je prinesla razo~aranje.12

Na koncu velja omeniti {e oceno Andrasa Simonyija, biv{ega veleposlanika Mad`ar-

ske v Natu, ki je povedal, da se je v zadnjih parih letih obmo~je stabilnosti z vstopom

treh novih ~lanic v Nato raz{irilo, ter da so vse tri dr`ave veliko bolj stabilne, njihova

gospodarstva veliko hitreje rastejo, od {iritve pa imajo korist tudi dr`ave ne~lanice Nata,

ki mejijo na novosprejete ~lanice, predvsem zaradi ob~utka varnosti in stabilnosti na

tem obmo~ju.

3.2 Poljska

3.2.1 Reorganizacija in modernizacija vojske ter doseganje
interoperabilnosti

Predstavniki Nata so tako v primeru Poljske kot tudi ostalih dveh novosprejetih dr`av

opozarjali, da ni pomembna le vi{ina sredstev za modernizacijo, pa~ pa predvsem,

kako so ta sredstva porabljena. Poljska je bila ve~krat resno opozorjena, da mora ve~

vlagati v modernizacijo opreme, ~e `eli postati u~inkovita ~lanica zavezni{tva.

Svet ministrov je sprejel Program integracije in modernizacije poljskih oboro`enih sil

1998 - 2012. Vlada pa je v marcu 2001 predlo`ila Odboru za obrambo poljskega Sejma

obrambni na~rt za {est let (2001-2006), ki med drugim predvideva, da bo za moderniza-

cijo v letu 2003 namenjenih skupno 19 % obrambnih izdatkov, v letu 2006 pa skupno 23

% obrambnih izdatkov.13 Po tem programu naj bi se ena tretjina poljskih voja{kih sil

modernizirala do ravni, ki bo ustrezala kriterijem Nata. Prednost imata modernizacija

letalskih sil in sistem zra~ne obrambe, izpostavljena pa je tudi potreba po prestrukturi-

ranju logisti~nega sistema in bolj{em upravljanju z voja{kimi viri. Med drugim je predvi-

deno tudi nadaljnje posodabljanje komunikacijskih sistemov, sistemov navigacije in

oboro`itve.
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12 Iz osnutka poro~ila Politi~nega odbora Parlamentarne skup{~ine Nata (poro~evalec Markus Meckel iz

ZRN) o klju~nih problemih v zvezi prihodnostjo transatlantskih povezav in evropske varnosti, vir: spletna stran

http://www.nato-pa.int/publications/comrep/2001a.html (zajeto dne 27.6.2001).

13 Iz osnutka poro~ila Podkomiteja za prihodnje varnostne in obrambne zmo`nosti Parlamentarne skup{~ine

Nata (poro~evalec je bil Giovanni Lorenzo Forcieri iz Italije) o vlogi Nata v obrambni reformi, vir: spletna stran

http://www.nato-pa.int/publications/comrep/2001a.html (zajeto dne 27.6.2001).
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Po prestrukturiranju ministrstva za obrambo je sedaj v njegovi sestavi tudi general{tab.

Vojska je razdeljena na sile za hitro posredovanje, glavne obrambne sile in sile, ki ostaja-

jo pod nacionalnim poveljstvom. Predvideno je, da bodo enote zra~ne obrambe name-

sto letal MiG-21 dobile ve~namenska letala, ki naj bi jih kupili v naslednjih dveh letih.

Do leta 2006 naj bi si izposodili 16 rabljenih letal in kupili 60 novih lovcev. Poljsko

obrambno ministrstvo je `e sklenilo, da bo kupilo {panska transportna letala Casa

CN-235, ki bodo zamenjala zastarela ruska letala An-26. Pri tem pa Poljska od [panije

pri~akuje, da bo sodelovala pri privatizaciji var{avske tovarne letal PZL, ki je tik pred fi-

nan~nim zlomom. Iz poljske mornarice bodo umaknili tiste ladje, ki ne pripadajo eno-

tam za hitro posredovanje, in starej{e modele letal, tako pridobljeni denar pa bodo na-

menili oboro`itvi ladij, ki jih bodo obdr`ali.14

Januarja 1999 je imela Poljska 285 000 vojakov, kar predstavlja pribli`no polovico sta-

nja iz leta 1988. Sedaj je vojakov 200 000, planirano pa je zmanj{anje vojske na 150 000

vojakov do leta 2003. Od teh naj bi bilo profesionalnih vojakov 75 000. Nedavno je bil

voja{ki rok skraj{an z 18 na 12 mesecev, leta 2004 pa naj bi bil {e dodatno skraj{an na

devet oziroma deset mesecev. O ukinitvi naborni{kega sistema pa na Poljskem ne raz-

mi{ljajo. V leta 2003 naj bi bilo v poljski vojski skupno 40 % pod~astnikov. V zadnjem

~asu je opaziti velik odliv sposobnega voja{kega kadra, kar predstavlja poseben prob-

lem. Razlog je iskati predvsem v nere{enem socialnem statusu voja{kih oseb (stanova-

nja, pokojnine), veliko odliva pa je tudi zaradi prilo`nosti za delo, ki jih nudi relativno

zdravo poljsko gospodarstvo.15

Poljska bo morala po splo{ni strokovni oceni precej zmanj{ati svoje sile, jih modernizi-

rati, zagotoviti tesnej{e sodelovanje ministrstva in general{taba, ustrezno pa bo treba

tudi reorganizirati teritorialne voja{ke sile in zagotoviti njihovo ve~jo mobilnost.

Dr`ava je vklju~ena v sistem NATINADS (Nato Integrated Air Defence System - Natov

integrirani sistem zra~ne obrambe), katerega ~lanici sta tudi Mad`arska in ^e{ka repub-

lika. Poleg tega daje v svojih na~rtih poseben poudarek interoperabilnosti v sistemu C3I

(poveljevanje, nadzor, komunikacije in obve{~evalna dejavnost), pa tudi na podro~ju

logistike.
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14 Povzeto po ~lanku z naslovom “Nato pospe{il spremembe na Poljskem”, objavljenem v ~asopisu Slovenska

vojska z dne 25. maja 2001, avtorica Meta Grmek.

15 Povzeto po: Jeffrey Simon: “Transforming the Armed Forces of Central and East Europe”, objavljeno v: Stra-

tegic Forum, Institute for National Strategic studies, National Defense University, {t. 172, junij 2000.
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Ve~jo interoperabilnost z Natovimi enotami je Poljska dosegla pri silah za hitro posre-

dovanje, ki jih je po pridobitvi vladnega soglasja prerazporedila v razli~nemirovne ope-

racije po svetu.

3.2.2 Pove~anje dele`a sredstev za vojsko (glede na dele` v BDP)

Pri tej dr`avi je pomembno pripomniti, da je njen obrambni prora~un sedaj celo nekoli-

ko manj{i kot v preteklih letih, ~eprav v osnovi zadovoljuje kriterije Nata.

Dele` izdatkov za obrambo je v letu 1999 na Poljskem zna{al 2,0 %, enak odstotek pa

je bil zabele`en tudi leto kasneje. Per capita so v letu 1999 zna{ali izdatki za obrambo 83

USD (pri ~emer je znesek BDP na prebivalca v tem letu zna{al 4059 USD), v letu 2000 pa

so zna{ali izdatki za obrambo nekoliko ve~, torej 85 USD, vendar pa ne gre prezreti, da

se je tudi BDP na prebivalca pove~al na 4262 USD.16

Treba pa je poudariti, da je Poljska po nekaterih podatkih na zadnjem mestu v Natu

glede odhodkov za voja{ko opremo, ra~unano na enega vojaka. Zaradi te in {e nekate-

rih drugih okoli{~in (zaostajanje pri modernizaciji opreme, nespremenjenost birokrat-

skega ozadja poljske armade) je v poljskem tiskumogo~e zaslediti celo trditev (povzeto

iz bruseljskih virov), da naj bi bila Poljska veliko razo~aranje zavezni{tva in da naj bi bili

njeni dve leti v zavezni{tvu izgubljeni.

3.2.3 Problemi v zvezi z izobra`evanjem

Na Poljskem priznavajo, da premajhno {tevilo voja{kega osebja, {e zlasti pod~astnikov,

obvlada angle{~ino. S tem v zvezi intenzivno izvajajo razli~ne jezikovne te~aje.

Velja prepri~anje, da traja pribli`no {est mesecev, preden se ~lovek pripravi na delo

pri misiji v Bruslju, Pri tem mora imeti dolo~ena predznanja, predvsem jezikov - an-

gle{~ine in po mo`nosti franco{~ine. Slednja je skoraj nujen pogoj za zaposlitev v

mednarodnem osebju zavezni{tva. Hkrati mora imeti dr`ava na pla~ilnem seznamu za

eno mesto v Bruslju tri ljudi. Enega, ki `e dela v Belgiji, drugega, ki se pripravlja na

prevzem funkcije in tretjega, ki se je iz Bruslja `e vrnil, pa na drugega prena{a svoje iz-

ku{nje. Poljska se {e danes sre~uje s pomanjkanjem ljudi, ki bi jih lahko poslala na se-
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16 Vir: spletna stran: http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00-107e.htm (zajeto 28.6.2001); navesti pa je treba,

da je na temmestu opozorjeno, da se lahko podatki Nata in samih dr`av med seboj tudi razlikujejo. Za potrebe

naloge smo upo{tevali izklju~no podatke Nata.
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de` Nata. To {e posebej velja za voja{ko osebje in znotraj tega {e posebno za pod~ast-

ni{ki zbor.17

Do konca leta 2000 je 200 poljskih ~astnikov zaklju~ilo {olanje v tujini, ve~ kot 700 vo-

ja{kih oseb je sodelovalo na razli~nih specializiranih te~ajih v tujini in ve~ kot 400 na je-

zikovnih te~ajih, ravno tako v tujini. Drugi pomemben vir pridobivanja izku{enj in zna-

nja pa so mirovne operacije, kjer udele`enci ravno tako izbolj{ujejo svoje jezikovno

znanje. Glavni problem doseganja potrebnega jezikovnega in strokovnega izobra`eva-

nja {e vedno predstavljajo pod~astniki.

3.2.4 Sodelovanje v organih Nata (mo`nost soodlo~anja)

Vse tri nove ~lanice imajo po vklju~itvi pravico do soglasnega odlo~anja v Natu. Razpra-

ve v Severnoatlantskem svetu (NAC) sedaj sicer trajajo nekoliko dlje, vendar pa jih po-

ve~ano {tevilo ~lanic ni ote`ilo.18

Poljska ima v poveljstvu Nata zaposlenih 76 voja{kih oseb, od katerih sta dva genera-

la, v drugih poveljni{kih strukturah Nata pa ima 64 voja{kih oseb, od katerih so 4 gene-

rali. Glede na prihodnje na~rte se je Poljska obvezala, da bo do leta 2004 v strukturah

Nata delalo 378 voja{kih oseb.

Sicer pa je ta dr`ava od za~etka sodelovanja z Natom sodelovala v pribli`no 300 raz-

li~nih odborih in delovnih skupinah.

3.2.5 Javno mnenje po vklju~itvi v Nato (morebitne
spremembe)19

Za Poljsko je na splo{no zna~ilna najvi{ja stopnja podpore prebivalstva Natu. Tako se je

za ~lanstvo v Natu v februarju 1999 opredelilo 60 % anketiranih prebivalcev, leto kasne-

je pa celo 63 % anketirancev. [tevilo nasprotnikov Nata pa je neznatno naraslo, in sicer

z 11 % v letu 1999 na 12 % v letu 2000.
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17 Povzeto po: Sobotna priloga Dela, 26. maja 2001, ~lanek z naslovom “Angle{~ina klju~ do uspeha”, avtor

Rok Praprotnik.

18 Iz osnutka poro~ila Politi~nega odbora Parlamentarne skup{~ine Nata (poro~evalec Markus Meckel iz

ZRN) o klju~nih problemih v zvezi prihodnostjo transatlantskih povezav in evropske varnosti, vir: spletna stran

http://www.nato-pa.int/publications/comrep/2001a.html (zajeto dne 27.6.2001).

19 Povzeto po: CBOS, Center za raziskavo javnega mnenja, spletna stran: http://www.cbos.com.pl/ (zajeto

dne 28.6.2001).
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Zanimivo je, da je na Poljskem ob vklju~itvi v Nato pribli`no enak odstotek anketiran-

cev menil, da je vklju~itev v Nato jamstvo za neodvisnost oziroma da gre samo za novo

obliko podreditve tuji sili (41 % in 42 %). V letu 2000 pa je ob~utno naraslo {tevilo tistih,

ki v Natu vidijo jamstvo za neodvisnost (56 %) na ra~un tistih, ki vidijo v Natu obliko po-

dreditve tuji sili (29 %).

V primerjavi z letom 1999 je v letu 2000 naraslo {tevilo tistih, ki menijo, da ~lanstvo v

Natu dr`avi zagotavlja mir in varnost (s 55 % na 60 %), rahlo pa je upadlo {tevilo tistih, ki

menijo, da se z vklju~itvijo v Nato pove~a mo`nost vpletenosti v vojne konflikte (s 27 %

na 25 %).

Ne gre prezreti, da kar 60 % Poljakov verjame, da bo Rusija v bli`nji prihodnosti posku-

sila obnoviti svoj interesni vpliv na tem obmo~ju.

Pribli`no 55 % Poljakov meni, da sile Nata ne bi smele biti nastanjene na Poljskem. Po-

ljaki so tudi najve~ji zagovorniki vklju~evanja novih ~lanic v Nato.

3.2.6 Sodelovanje v mirovnih in humanitarnih operacijah

Poljska `e od njihovega za~etka, torej od leta 1995, sodeluje v mirovnih operacijah Nata

in je znana kot dr`ava z izrednomo~nim in kvalitetnim zastopstvom vmednarodnih mi-

rovnih silah. Tako je od leta 1953 ve~ kot 40 000 njenih vojakov sodelovalo v najraz-

li~nej{ih mirovnih in humanitarnih operacijah. Sedaj na leto sodeluje ve~ kot 350 polj-

skih vojakov v mirovnih operacijah Nata.

Poljska ima skupaj z Ukrajino in Litvo bataljon, namenjen mirovnim operacijam, ki tre-

nutno opravlja svoje naloge na Kosovu.

3.2.7 Morebitne koristi drugih segmentov dru`be od v~lanitve
v Nato (razvoj gospodarstva, rating dr`av, razvoj na drugih
podro~jih)

Poljska ima mo~an voja{ko industrijski kompleks, s katerim lahko oskrbuje samo sebe

in druge dr`ave na razli~nih podro~jih.[e posebej pomembna je izdelava helikopterjev.

Zavezni{tvo po dosegljivih podatkih na Poljskem veliko investira, predvsem v gradnjo

infrastrukture, radarskih baz in skladi{~ goriva.

Pri tem velja morda omeniti oceno, da je Poljska dosegla velik napredek na medna-

rodnem podro~ju po vklju~itvi v Nato. Odnosi z Rusijo so sedaj zelo dobri. Poljska je

tudi podprla ~lanstvo Ukrajine v Svetu Evrope in Srednjeevropski pobudi. S to dr`avo je

ustanovila tudi skupne komisije na najvi{ji ravni, in sicer za sodelovanje na podro~ju

gospodarstva, politike in varnosti.
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Do oddaje naloge nismo uspeli zaslediti podatkov, ki bi kazali na to, da je morebitna

sprememba ratinga dr`ave izrecno povezana zgolj s ~lanstvom v Natu.

3.3 Mad`arska

3.3.1 Reorganizacija in modernizacija vojske ter doseganje
interoperabilnosti

Mad`arska vojska se sku{a reorganizirati v skladu z realno stopnjo ogro`enosti, eko-

nomskimi zmo`nostmi dr`ave in potrebami, ki izhajajo iz ~lanstva v Natu. Sistemati~na

reorganizacija poteka po tristopenjskem na~rtu modernizacije vojske do leta 2010, ki ga

je na podlagi strate{kega poro~ila o obrambnem sistemu odobril parlament. Na~rt pred-

videva strukturne spremembe, odpravo divizij in nalog, ki niso neposredno povezane z

obrambo, oblikovanje poveljstev na ravni korpusov, zmanj{anje {tevila garnizij in nji-

hovo zdru`evanje. Prav tako na~rt predvideva umik zastarele opreme in izbolj{anje de-

lovnih razmer. Vlada je parlamentu tudi `e poslala predlog za skraj{anje voja{kega roka

na {est mesecev, pri ~emer je bilo dose`eno tudi politi~no soglasje glede popolnoma

profesionalne vojske, vendar rok za to {e ni bil dolo~en.20

Obrambni prora~un po splo{nih ocenah ne omogo~a ve~jih nakupov nove opreme in

oro`ja, kar je v naslednjem srednjero~nem obdobju te`i{~na naloga v modernizaciji voj-

ske in zagotavljanju njene kompatibilnosti z Natom. Mad`arska namerava prihraniti do-

lo~ena sredstva pri stro{kih delovne sile, operativnih stro{kih in stro{kih vzdr`evanja; ta

denar naj bi se porabil kot dodatni vir za modernizacijo vojske. Program modernizacije

vojske predvideva, da bo ta dr`ava ve~ino bojne opreme (predvsem tanke T-72 in trans-

portna vozila BTR80A) posodobila v tretji fazi, torej v obdobju 2007-2010. Prioritetne

naloge glede nabave nove opreme so zra~na obramba, zveze, voja{ko letalstvo in enote

za hitre intervencije. Glede letalstva `e dlje ~asa poteka oster konkuren~ni boj med raz-

li~nimi dobavitelji. Obstajajo tudi nasprotujo~a si mnenja o tem, ali bi bilo bolje posodo-

biti letala sovjetske izdelave (MiG-29) ali pa kupiti oziroma najeti rabljena zahodna leta-

la. Trenutno se zdi zelo verjeten najem ameri{kih lovcev F-16 A/B, vendar pa bo moral

imeti o tem zadnjo besedo parlament.21
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20 Povzeto po ~lanku : “Nato je prilo`nost za temeljito preoblikovanje” (pogovor z voja{kim ata{ejem Republi-

ke Mad`arske v Sloveniji, podpolkovnikom Gáborjem Óvárijem), objavljenem v ~asopisu Slovenska vojska

dne 22. junija 2001, avtorica Meta Grmek.

21 Iz ~lanka v ~asopisuDelo z dne 29. junija 2001 z naslovom “Najemameri{kih lovcev F-16?” avtorja Jozsefa Szaba.
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Do leta 2005 se mora v tej dr`avi zmanj{ati {tevil~no stanje armade, kakor tudi {tevilo

njenih enot in ustanov, hkrati pa se morajo pove~ati borbene sposobnosti in gibljivost

armade na podlagi nove, modernej{e opreme in oboro`itve. Pove~ati bo treba sile za

hitre intervencije. Zmanj{uje se {tevilo in velikost zalednih in pri{tabnih enot. [tevil~no

stanje armade naj bi bilo v miru med 0,5 % in 0,55 % prebivalstva, v primeru vojne pa tri-

krat ve~.

Ta dr`ava je imela v januarju 1999 pribli`no 60 000 voja{kih oseb, kar jemanj kot 40% gle-

de na stanje pred desetimi leti.22 Vladni na~rt iz leta 1999 predvideva skupno 45 000 vo-

ja{kih oseb na poveljni{ki in operativni ravni, pri ~emer naj bi bilo razmerje v korist bojne-

ga dela ~imvi{je. Omenja se celo priporo~eno zmanj{anje {tevila voja{kih oseb izpod {te-

vila 40 000. Zmanj{al naj bi se obseg ~astni{kega kadra, pove~al pa naj bi se dele`

pod~astnikov in pogodbenih vojakov v vojski. Zanimivo pa je, da je {e v bli`nji preteklo-

sti veljalo prepri~anje, da je v vojski preve~ visokih ~astnikov (majorjev, podpolkovnikov

in polkovnikov), vendar pa se je sedaj polo`aj spremenil. Obveljala je teza, da ravno pod-

polkovniki igrajo zelo pomembno vlogo v vojski, saj vodijo t. i. operativni del vojske.

V zvezi z reorganizacijo velja omeniti hude odpore v zvezi z ukinitvami posameznih vo-

ja{nic. Starej{i ~astniki, ki so se {olali na sovjetskih voja{kih akademijah, se v strahu za

svoj status med seboj povezujejo in sku{ajo blokirati kakr{nekoli spremembe. Prihajalo

je tudi do negativne selekcije, saj so najbolj{i ~astniki in pod~astniki odhajali v druge

poklice. Tako je zapustilo vojsko tudi ve~ kot 600 pod~astnikov in strokovnega osebja,

ki so delali na oboro`itvenih sistemih. Poklicni pogodbeni vojaki ravno tako odhajajo

zaradi slab{ih pla~.

Mad`arska se je `e pred datumom polnopravnega ~lanstva v Natu vklju~ila v

NATINADS (Natov integrirani sistem zra~ne obrambe). Sicer pa je po ocenah mad`ar-

skih voja{kih strokovnjakov pri~akovati, da bi morala biti mad`arska vojska do leta

2007 v celoti interoperabilna z Natom. Doseganje potrebne interoperabilnosti se je

omejilo predvsem na enote, ki izvajajo naloge v okviru Nata. V ta namen je bila prilago-

jena vsa tehni~na oprema.

3.3.2 Pove~anje dele`a sredstev za vojsko (glede na dele` v BDP)

Mad`arska se je `e sre~ala z dolo~enimi te`avami zaradi nepripravljenosti vlade, da za-

gotovi zadostna finan~na sredstva za dosego ciljev Nata. Ugotovljeno je bilo, da vojski
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22 Povzeto po: Jeffrey Simon: “Transforming the Armed Forces of Central and East Europe”, objavljeno v: Stra-

tegic Forum, Institute for National Strategic studies, National Defense University, {t. 172, junij 2000.
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primanjkuje 10 milijard HUF, kar je privedlo do potrebe po ponovnem pogajanju z Na-

tom v zvezi s cilji in nalogami.

Po uradnih podatkih je na Mad`arskem dele` izdatkov za obrambo v letu 1999 zna{al

1,6 %, leto kasneje pa se je pove~al na 1,7 %. Med vsemi tremi novosprejetimi dr`avami

torej Mad`arska namenja dale~ najmanj{i dele` BDP za obrambo. Per capita so v letu

1999 zna{ali izdatki za obrambo 84 USD (pri ~emer je znesek BDP na prebivalca v tem

letu zna{al 5152 USD), v letu 2000 pa so zna{ali izdatki za obrambo nekoliko ve~, torej

91 USD, vendar pa ne gre prezreti, da se je tudi BDP na prebivalca pove~al na 5435

USD.23

Sicer pa pri tej dr`avi velja kot zanimivost poudariti {e oceno, da je razlog za manj{i de-

le` sredstev za obrambo iskati deloma tudi v tem, da minister za obrambo ni bil iz vrst

vladajo~ih strank, zaradi ~esar ni mogel prodreti s svojimi predlogi.

Sedanji dveletni prora~un za obrambo zna{a 1,8 % BDP, kar je po mnenju zavezni{tva

premalo za doseganje ciljev, ki si jih je zastavila mad`arska vlada.

3.3.3 Problemi v zvezi z izobra`evanjem

S skoraj enakimi problemi kot Poljska, predvsem s pomanjkanjem ljudi za delo v Brus-

lju, se sre~uje tudi Mad`arska.24 Trenutno pa se 107 pripadnikov mad`arske vojske {ola

na voja{kih akademijah v ZDA, pri ~emer traja izobra`evanje od treh mesecev do {tirih

let.

3.3.4 Sodelovanje v organih Nata (mo`nost soodlo~anja)

Kot je bilo `e zgoraj navedeno, imajo vse tri nove ~lanice po vklju~itvi pravico do sogla-

snega odlo~anja v Natu. Med konfliktom na Kosovu je Mad`arska pogosto prispevala k

odlo~itvam s konstruktivnimi predlogi, zlasti v zvezi z odnosom do srbske opozicije.25

Mad`arska (tako kot tudi Poljska in ^e{ka republika) je enakopravno vklju~ena v

ve~ino procesov, ki se izvajajo v okviru Nata, in sicer v odvisnosti od svojih zmo`nosti
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23 Vir: spletna stran: http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00-107e.htm (zajeto 28.6.2001).

24 Povzeto po: Sobotna priloga Dela, 26. maja 2001, ~lanek z naslovom “Angle{~ina klju~ do uspeha”, avtor

Rok Praprotnik.

25 Iz osnutka poro~ila Politi~nega odbora Parlamentarne skup{~ine Nata (poro~evalec Markus Meckel iz

ZRN) o klju~nih problemih v zvezi prihodnostjo transatlantskih povezav in evropske varnosti, vir: spletna stran

http://www.nato-pa.int/publications/comrep/2001a.html (zajeto dne 27.6.2001).
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in od obsega sprejetih obveznosti. Treba pa je povedati, da so Mad`ari obljubili za delo

v Natu 150 ~astnikov, vendar pa tega {tevila niso dosegli; priznati so morali, da so oblju-

bili ve~, kot so dejansko zmogli.

3.3.5 Javno mnenje po vklju~itvi v Nato (morebitne
spremembe)26

Tudi na Mad`arskem je stopnja podpore Natu dokaj visoka in je zna{ala v februarju

1999 kar 61 %, povsem enako kot leto kasneje. Neznatno je upadlo tudi {tevilo nasprot-

nikov Nata, in sicer z 11 % na 10 %.

Na Mad`arskem je ve~ ljudi menilo, da gre pri vklju~itvi v Nato za novo obliko podredi-

tve tuji sili, kot pa, da je vklju~itev v Nato jamstvo za neodvisnost. @e v letu 1999 je to

razmerje zna{alo 47 % : 40 %, v letu 2000 pa je zna{alo 44 % : 41 %. Videti je torej, da se

vendarle nekoliko krepi razmi{ljanje v smeri Nata kot jamstva neodvisnosti.

Na Mad`arskem je bil v letu 2000 (za leto 1999 ni podatkov) dokaj visok dele` tistih, ki

so menili, da ~lanstvo v Natu dr`avi zagotavlja mir in varnost (56 %), dele` tistih, ki me-

nijo, da se z vklju~itvijo v Nato pove~a mo`nost vpletenosti v vojne konflikte, pa je bil

precej ni`ji (29%).

Pribli`no 44 % Mad`arov verjame, da bo Rusija v bli`nji prihodnosti poskusila obnoviti

svoj interesni vpliv na tem obmo~ju.

Pribli`no 54 % Mad`arov meni, da sile Nata ne bi smele biti nastanjene na Mad`arskem,

vendar pa ima ta dr`ava tudi najve~ji dele` tistih, ki se strinjajo z namestitvijo sil zavez-

nic na njenem ozemlju.

Mad`ari so sicer manj naklonjeni nadaljnji {iritvi Nata kot Poljaki, vendar pa {e vedno

prevladuje {tevilo tistih, ki so se izrekli za nadaljnjo {iritev organizacije.

Na splo{no je javnomnenje {e bolj naklonjeno Natu kot v za~etku, tudi zaradi pove~ane

gospodarske rasti dr`ave.

3.3.6 Sodelovanje v mirovnih in humanitarnih organizacijah

V SFOR Mad`arska sodeluje s kontingentom 211 in`enirjev, v KFOR deluje bataljon za

varnost in logistiko ter zdravni{ko osebje, in sicer skupaj 335 ljudi. Poleg tega pripadni-

ki Mad`arske vojske sodelujejo v misijah na Cipru, Golanskem vi{avju, Daljnem vzhodu
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26 Povzeto po: CBOS, Center za raziskavo javnegamnenja, spletna stran: http://www.cbos.com.pl (zajeto dne

28.6.2001).
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in drugje; skupaj sodeluje v mirovnih operacijah po svetu 710 pripadnikov mad`arske

vojske.27

3.3.7 Morebitne koristi drugih segmentov dru`be od v~lanitve
v Nato (razvoj gospodarstva, rating dr`av, razvoj na drugih
podro~jih)28

Mad`arska v primerjavi z drugima dvema novima ~lanicama Nata nima posebno razvite

namenske proizvodnje, vendar pa v zadnjih letih razvija nove obrambno orientirane

proizvode, kot so ro~no strelno oro`je, razni novi inovativni artilerijski dodatki in celo

vozilo za hiter napad, ki je prilagojeno zahtevam specialnih enot Nata.

Znano je, da po pride po za~etnih znatnih stro{kih z vklju~itvijo v Nato tudi do investi-

ranja s strani Nata v novosprejetih ~lanicah. Tako je Nato na Mad`arskem prevzel finan-

ciranje treh novih radarjev srednjega in dolgega dosega, zagotavljajo pa se tudi sredstva

za posodabljanje nekaterih letali{~, ki slu`ijo za potrebe Nata.

Pozitivna posledica ~lanstva v Natu je, da je ve~ kot 160 podjetij v tej dr`avi vklju~enih v

proizvodnjo razli~ne opreme ali pa v izvajanje storitev za potrebe Nata. Dr`ava je v letu

2000 pla~ala prispevke za Nato v znesku 1,2 milijona HUF, s strani Nata pa je bilo za mo-

dernizacijo mad`arske vojske namenjenih ve~ kot 4 milijone HUF. Za uporabo letali{~a

Taszar prejema dr`ava letno 5 milijonov HUF.

Na splo{no je v tej dr`avi po vklju~itvi v Nato (in tudi zaradi nje) mo~ opaziti pove~ano

gospodarsko rast, povezano z obse`nej{imi in kvalitetnej{imi nalo`bami. Na monetar-

nem podro~ju je zaznati tudi zmanj{anje letne stopnje inflacije. O~itno je, da je gospo-

darska rast opaznej{a na obmo~jih, kjer so nastanjene sile Nata (primer je razcvet mesta

Kaposvar zaradi bli`ine letali{~a Taszar). Vse ve~ mad`arskih podjetij dobiva status do-

bavitelja Nata, s tem v zvezi pa razmi{ljajo celo o ustanovitvi posebne blagovne

znamke.

Ob~utek varnosti se je pove~al, ravno tako pa je po vklju~itvi v Nato pri Mad`arih zaz-

nati ve~jo pripravljenost za sodelovanje v globalizacijskih in integracijskih procesih.
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27 Povzeto po ~lanku : “Nato je prilo`nost za temeljito preoblikovanje” (pogovor z voja{kim ata{ejem Republi-

ke Mad`arske v Sloveniji, podpolkovnikom Gáborjem Óvárijem), objavljenem v ~asopisu Slovenska vojska

dne 22. junija 2001, avtorica Meta Grmek.

28 Za to dr`avo smo dobili do trenutka oddaje naloge uspeli pridobiti najve~ relevantnih podatkov za to po-

dro~je; z dolo~eno previdnostjo pa lahko sklepamo, da imata tudi ostali dve obravnavani dr`avi podobne kori-

sti od ~lanstva v Natu.
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Poleg tega ~lanstvo v Natu vpliva tudi na druga podro~ja, kot so pove~an turisti~ni pro-

met med dr`avami ~lanicami, investicije v infrastrukturo s strani drugih ~lanic (nakupo-

valni centri) in podobno.

Pozitivni u~inki vklju~itve v Nato po splo{nem mnenju prevladujejo nad negativnimi

(zahtevnost prestrukturiranja vojske in celotnega obrambnega sistema, delna izguba

suverenosti, prisotnost tujih sil na mad`arskem ozemlju).

Do oddaje naloge nismo uspeli zaslediti podatkov, ki bi kazali na to, da je morebitna

sprememba ratinga dr`ave izrecno povezana zgolj s ~lanstvom v Natu.

3.4 ^e{ka republika

3.4.1 Reorganizacija in modernizacija vojske ter doseganje
interoperabilnosti

V prizadevanju za modernizacijo svoje vojske je ^e{ka republika, ki je do sedaj uporab-

ljala zastarela in za vzdr`evanje draga voja{ka letala sovjetske izdelave, namenila kar 70

% sredstev za obrambo za naslednje leto (pa tudi enak znesek za leto kasneje) za nakup

lahkih juri{nih letal L-159, proizvedenih v tovarni Aero Vodochody. To pomeni 235mili-

jonov USD stro{kov. Poleg tega pa se v tej dr`avi odvijajo tudi politi~ni boji v zvezi s pro-

jektnim razpisom za 24 - 36 supersoni~nih lovcev, ki bodo nadomestili letala MiG 21

sovjetske izdelave. V primeru odobritve bo ta nakup dr`avo stal 2,5 milijard USD.29 V

zvezi z izdatki za letalstvo je bilo ^e{ki republiki s strani Nata sicer priporo~eno, naj bolj

realisti~no planira svoje izdatke.

V januarju 1999 je imela ta dr`ava skupno 78 580 vojakov, kar predstavlja samo 60 % v

primerjavi s stanjem v letu 1993. Koncept za razvoj sil v letih 2003-2008 za~rtuje smerni-

ce za nadaljnji razvoj, po katerem naj bi bila vojska do leta 2004 skr~ena {e za 25 %.

Oboro`ene sile so sicer razdeljene na sile za takoj{nje posredovanje, sile za hitro posre-

dovanje in glavne obrambne sile. Po na~rtih se bo pove~evalo {tevilo pod~astnikov,

zmanj{evalo pa se bo {tevilo ~astni{kega kadra in nabornikov.30
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29 Iz osnutka poro~ila Podkomiteja za prihodnje varnostne in obrambne zmo`nosti Parlamentarne skup{~ine

Nata (poro~evalec je bil Giovanni Lorenzo Forcieri iz Italije) o vlogi Nata v obrambni reformi, vir: spletna stran

http://www.nato-pa.int/publications/comrep/2001a.html (zajeto dne 27.6.2001).

30 Povzeto po: Jeffrey Simon: “Transforming the Armed Forces of Central and East Europe”, objavljeno v: Stra-

tegic Forum, Institute for National Strategic studies, National Defense University, {t. 172, junij 2000.
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Stalne spremembe v zadol`itvah posameznikov prina{ajo s sabo lahko tudi negativne

vplive na delovno vzdu{je in osebnostni razvoj.

^e{ka republika se je najprej vklju~ila v NATINADS (Natov integrirani sistem zra~ne

obrambe), drugi cilj pa je povezan s polno vklju~itvijo voja{kega letalstva v Nato.

Vseskozi se poudarja potreba po hitri izgradnji mehanizmov ki bodo omogo~ili, da se

bo oro`je ~e{kih oboro`enih sil razvijalo v smislu interoperabilnosti skladno s standardi

Nata. Bistvenega pomena je vklju~itev v sistem in izvajanje STANAG-ov (Standardisa-

tion Agreements). S tem v zvezi je treba omeniti tudi Nacionalni direktorat za oboro`i-

tev, ki je bil ustanovljen januarja 2000. Med njegovimi nalogami je tudi pomo~ ~e{ki in-

dustriji in priprava ^e{ke republike za vstop v WEAG (West European Armaments

Group - Zahodnoevropsko skupino za oboro`itev).

3.4.2 Pove~anje dele`a sredstev za vojsko (glede na dele` v BDP)

^e{ka republika namenja najve~ sredstev za obrambo med vsemi novosprejetimi dr`a-

vami ~lanicami. Tako je dele` izdatkov za obrambo v letu 1999 zna{al 2,2 %, leto kasne-

je pa se je pove~al na 2,3 %. Per capita so v letu 1999 zna{ali izdatki za obrambo 115

USD (pri ~emer je znesek BDP na prebivalca v tem letu zna{al 5121 USD), v letu 2000 pa

so zna{ali izdatki za obrambo nekoliko ve~, torej 120 USD, vendar pa ne gre prezreti, da

se je tudi BDP na prebivalca pove~al na 5200 USD.31

3.4.3 Problemi v zvezi z izobra`evanjem

Tudi za ^e{ko republiko, podobno kot za Poljsko in Mad`arsko, velja, da velik problem

predstavlja pomanjkanje oseb, ki so strokovnjaki s podro~ja obrambe, obvladajo jezike

in bi `eleli delati v Bruslju. Trenutno imajo v zavezni{kih strukturah zaposlenih okoli

140 oseb. V dr`avnih institucijah poteka mentalna adaptacija na ~lanstvo, saj morajo

ljudje ~lanstvo v Natu sprejeti pri vsakdanjem delu.32

Jezikovno izobra`evanje in priprava osebja na slu`bovanje v Natovih strukturah

predstavlja tudi eno glavnih nalog ~e{ke vojske v leto{njem letu. Voja{ke {ole in viso-

ko{olske ustanove so `e prilagodile svoje u~ne na~rte standardom Nata, pa tudi na po-
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31 Vir: spletna stran: http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00-107e.htm (zajeto 28.6.2001).

32 Povzeto po: Sobotna priloga Dela, 26. maja 2001, ~lanek z naslovom “Angle{~ina klju~ do uspeha”, avtor

Rok Praprotnik.
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veljni{kih in {tabnih te~ajih so uvedli nove vsebine, zadevajo~e operativne postopke

na~rtovanja in vodenja bojnih aktivnosti v skladu s standardi Nata.

3.4.4 Sodelovanje v organih Nata (mo`nost soodlo~anja)

Z dnem vklju~itvijo v Nato je postala ^e{ka republika polnopravna ~lanica njegovih de-

lovnih teles s pravicami, dol`nostmi in odgovornostmi v zvezi s sodelovanjem v kolek-

tivnem odlo~anju v organizaciji. ^e{ka republika se je tako vklju~ila v delo mnogih od-

borov, poveljstev, agencij in drugih uradov Nata. Ustrezna vladna telesa so vzdr`evala

in {e nadalje vzdr`ujejo neposredne poklicne stike z uradi Nata in sodelujejo na njiho-

vih sejah. Je pa v tej dr`avi prisoten problem v zvezi z varnostnim preverjanjem (zaradi

zelo strogih zahtev Nata glede varovanja zaupnih podatkov); v prvih mesecih ~lanstva

namre~ ni bilo mo`no zagotoviti zadostnega {tevila zastopanosti v Natovih telesih, pa

tudi sedaj tozadevne te`ave {e niso odpravljene. Sicer pa velja poudariti, da je ^e{ka re-

publika (tako kot tudi Poljska in Mad`arska) zastopana v Natu preko Ministrstva za

obrambo tako v obliki nacionalnega predstavni{tva kot tudi z ustreznim {tevilom za-

stopnikov v posameznih telesih Nata.33

3.4.5 Javno mnenje po vklju~itvi v Nato (morebitne
spremembe)34

Na splo{no je podpora ~lanstvu v Natu v tej dr`avi najmanj{a, najve~je pa je tudi {tevilo

nasprotnikov Nata. Tako se je v februarju 1999 za Nato opredelilo 49 % anketiranih pre-

bivalcev, v februarju 2000 pa 50 %. [tevilo nasprotnikov pa je z 22 % v februarju 1999

zraslo na 26 % v februarju 2000. Na ^e{kem je tudi pomembno ni`je prepri~anje prebi-

valstva (v primerjavi s Poljsko in Mad`arsko) o tem, da Nato krepi polo`aj dr`ave na

mednarodnem prizori{~u ter zagotavlja mir in varnost dr`avi.

Na ^e{kem je ob vklju~itvi v Nato 34 % anketirancev menilo, da je vklju~itev v Nato

jamstvo za neodvisnost, 45 % pa jih je menilo, da gre samo za novo obliko podreditve

tuji sili. V letu 2000 zna{a to razmerje 47 % : 38 % v korist teze o podreditvi tuji sili, ven-
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33 Povzeto po: “A Year in Nato”, ocena prvega leta ~lanstva ^e{ke republike v Natu, Ministrstvo za obrambo

^e{ke republike, junij 2000.

34 Povzeto po: CBOS, Center za raziskavo javnegamnenja, spletna stran: http://www.cbos.com.pl (zajeto dne

28.6.2001).
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dar pa je `e opaziti relativni porast dele`a nasprotnih mnenj, kar nekoliko zmanj{a razli-

ko v dele`u obeh mnenj.

V primerjavi z letom 1999 je v letu 2000 nekoliko naraslo {tevilo tistih, ki menijo, da

~lanstvo v Natu dr`avi zagotavlja mir in varnost (z 42 % na 45 %), vendar pa je naraslo

tudi {tevilo tistih, ki menijo, da se z vklju~itvijo v Nato pove~uje mo`nost vpletenosti v

vojne konflikte (s 36 % na 40 %). Zlasti slednje dokaj odstopa od podatkov v drugih

dveh dr`avah.

Pribli`no 59 % ^ehov (najve~ med vsemi tremi dr`avami) meni, da sile Nata ne bi smele

biti nastanjene na ^e{kem. Vklju~evanju novih ~lanic v Nato pa je ta dr`ava (razen v pri-

meru Slova{ke) najbolj nenaklonjena.

3.4.6 Sodelovanje v mirovnih in humanitarnih organizacijah

Dokaj veliko {tevilo ~e{kih vojakov je prisotnih v misijah SFOR (prej IFOR), KFOR in

AFOR. V zadnjih letih naj bi skupno {tevilo udele`encev zna{alo 1600. Dr`ava na to gle-

da s ponosom. Opaziti je tudi trend zmanj{evanja {tevila pripadnikov rezervne sestave

v navedenih operacijah, kar se {teje kot korak v pravo smer. Sodelovanje v mirovnih

operacijah je tudi ena od glavnih nalog ~e{kih oboro`enih sil v leto{njem letu.

Sodelovanje pripadnikov ~e{ke vojske v IFOR (predhodnici SFOR) je bila po oceni

~e{kih analitikov dobra izku{nja, saj so pomagali reorganizirati general{tab ~e{ke voj-

ske. Sodelovanje v operacijah za podporomiru (PSO) je sicer finan~no pokrito iz redne-

ga obrambnega prora~una. Zveza Nato med sodelovanjem posamezne dr`ave v PSO

lahko tudi neposredno oceni dejansko pripravljenost njenih oboro`enih sil (povezlji-

vost, kompatibilnost).

Sile, dodeljene Natu, morajo sicer biti sposobne za podporo kolektivnih obrambnih

operacij po 5. ~lenu Severnoatlantskega sporazuma, isto~asno pa sodelovati v Natovih

mirovnih in humanitarnih operacijah.

3.4.7 Morebitne koristi drugih segmentov dru`be od v~lanitve v
Nata (razvoj gospodarstva, rating dr`av, razvoj na drugih
podro~jih)

Znano je, da je ta dr`ava vlo`ila znatna prora~unska sredstva za razvoj in izdelavo {ol-

skega letala. Dr`ava sicer slovi tudi po kvalitetnih voja{kih proizvodih, kot so strelivo in

ro~no strelno oro`je.

Sicer pa je po nekaterih ocenah na ^e{kem pribli`no 80 % podjetij namenske proizvod-

nje propadlo. Majhna podjetja iz majhnih dr`av namre~ zelo te`ko enakopravno tekmu-
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jejo z velikimi, ki prevladujejo na svetovnem trgu. Nekaterim ~e{kim podjetjem pa se je

uspelo vrniti na stare trge. Obstaja tudi mo`nost sodelovanja v evropski oboro`itveni

industriji.

Voja{ka industrija pa se je v tej dr`avi ve~inoma privatizirala in prilagodila tudi za civilne

potrebe ({e pred vklju~itvijo v Nato).

Do oddaje naloge nismo uspeli zaslediti podatkov, ki bi kazali na to, da je morebitna

sprememba ratinga dr`ave izrecno povezana zgolj s ~lanstvom v Natu.

IV. ZAKLJU^EK

Kot je razvidno iz naloge, obstajajo med posameznimi obravnavanimi dr`avami nekate-

re razlike, ravno tako pa se razlikujejo ocene o tem, ali je bil vstop treh novih ~lanic v

Nato sploh smiseln ali ne. Na ravni politi~ne korektnosti je govorica bolj ali manj sprav-

ljiva in pozitivna, pri ~emer se poudarja pozitiven in konstruktiven prispevek novih

dr`av ~lanic k ohranjanju evropske varnosti. Po drugi strani pa se, bolj ali manj odkrito,

poudarjajo tudi te`ave, kot so, na primer: po~asen tempo prestrukturiranja, nizka raven

interoperabilnosti, nezadostni ~love{ki resursi, slabo znanje angle{~ine, celo nezado-

voljivo izvr{evanje zastavljenih ciljev. Dokaj velike te`ave predstavlja tudi strog sistem

varnostnega preverjanja oseb, ki predstavlja dodatne te`ave pri vklju~evanju osebja

treh obravnavanih dr`av v delo v strukturah Nata oziroma nasploh dostop uradnikov iz

teh dr`av do zaupnih podatkov (tega vpra{anja v nalogi sicer nismo podrobneje obde-

lali). Nekatere ocene, prete`no neimenovanih diplomatov, govorijo celo o tem, da bi

bilo za samo zavezni{tvo mogo~e celo bolje, ~e {iritve v letu 1999 {e ne bi bilo.

Ocene o tem, katera izmed treh novih ~lanic Nata se je izkazala kot najbolje oziroma

najslab{e pripravljena za vstop in je pokazala tudi najbolj{e oziroma najslab{e rezultate

po vstopu, se povsem razlikujejo. Vsekakor pa, kljub dolo~enim ostrej{im ocenam, ni

mogo~e prezreti posebne specifi~ne te`e Poljske, tako zaradi njenega teritorialnega ob-

sega in voja{ke mo~i, kot tudi zaradi njenega geostrate{kega polo`aja.

Skupne zna~ilnosti vseh obravnavanih dr`av se nana{ajo na potrebo po zmanj{anju

vojske, zagotovitvi njene usposobljenosti, mobilnosti, hitrosti posredovanja in delova-

nja v mednarodnih operacijah ter jezikovno usposabljanje. Posebej pa je na ve~ih me-

stih tudi poudarjeno, da je vklju~itev v Nato proces, ki zadeva celotno dru`bo in ne

samo posamezna ministrstva ter druge oblastne organe.

Vse tri dr`ave pa podvr`ene stalnemu natan~nemu pregledovanju in ocenjevanju; od

rezultatov tega ocenjevanja pa je odvisna tudi morebitna vklju~itev novih dr`av

(vklju~no s Slovenijo) v Nato.
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stran http://www.nato-pa.int/publications/comrep/2001a.html (zajeto dne 27.6.2001).

Osnutek poro~ila Podkomiteja za srednjo in vzhodno Evropo PS Nata (poro~evalec je bil Bert Koenders iz

Nizozemske) o {iritvi Nata, spletna stran: http://www.nato-pa.int/publications/comrep/2001a.html (zajeto

dne 27.6.2001).

Osnutek poro~ila Politi~nega odbora Parlamentarne skup{~ine Nata (poro~evalec Markus Meckel iz ZRN) o

klju~nih problemih v zvezi prihodnostjo transatlantskih povezav in evropske varnosti, vir: spletna stran

http://www.nato-pa.int/publications/comrep/2001a.html (zajeto dne 27.6.2001).

Simon, Jeffrey: “Transforming the Armed Forces of Central and East Europe”, objavljeno v: Strategic Forum,

Institute for National Strategic studies, National Defense University, {t. 172, junij 2000.

Spletna stran Ministrstva za obrambo: http://www.mo-rs.si/mors/slo_iso/slo_nato3.htm (zajeto dne

29.6.2001).

Spletna stran o izdatkih ~lanic Nata: http://www.nato.int/docu/pr/2000/p00-107e.htm (zajeto 28.6.2001).

Spletna stran Programa vzhodnoevropskih {tudij Mednarodnega centra Woodrow Wilson:

http://wwics.si.edu/ees/index.htm (zajeto dne 27.6.2001).

Splo{ni dolgoro~ni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske, spletna stran Ministrstva za obrambo:

http://www.mo-rs.si/mors/slo/dokument/dolprog.htm (zajeto dne 29.6.2001).
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Dr`avni zbor Republike Slovenije in aktivnosti v zvezi z EU (62/2001)

EVROPSKO SODELOVANJE

Poro~ilo o delu DZ RS v pogajalskem procesu (59/2001)

FILMSKA PRODUKCIJA

Pregled obdav~itev (DDV) na knjige v EU in na kinematografijo (43/2001)

Kinematografija v EU (57/2001)

FINANCIRANJE PRORA^UNA

Prora~unski deficit (36/2001)

FINANCIRANJE VOLITEV

Dr`avni zbor Republike Slovenije, politi~na stranka - podatki (75/2001)

598

598



FINAN^NI NADZOR

Primerjalna {tudija s podro~ja revidiranja (25/2001)

GENERALNI SEKRETAR

Generalni sekretar parlamentov - polo`aj in vloga (16/2001)

GLASOVANJE

Poslovni{ka ureditev ponovitve glasovanja in obravnava predlogov aktov s finan~nimi

posledicami (05/2001)

GRADNJA

Pregled organiziranosti vlad ~lanic EU po ministrskih resorjih (33/2001)

Energetika (urejenost podro~ja v drugih dr`avah) (34/2001)

IZOBRA@EVANJE

Primerjalna analiza SLO - EU; Osnovno{olsko in srednje{olsko izobra`evanje (12/2001)

Primerjava med upravnima enotama Ljubljana in Maribor (39/2001)

Oblike financiranja {tudentov v dr`avah Evropske unije (61/2001)

Statisti~ni podatki po ob~inah in upravnih enotah v Sloveniji od leta 1991 dalje

(71/2001)

IZSELJEVANJE

Primerjalna {tudja skrbi za izseljence in zdomce (35/2001)

IZVR[EVANJE PRORA^UNA

Prora~unski deficit (36/2001)

U~inki odkritja nepravilnosti pri prora~unskih uporabnikih (73/2001)

IZVR[ILNA OBLAST

Pregled organiziranosti vlad ~lanic EU po ministrskih resorjih (33/2001)

Energetika(urejenost podro~ja po drugih dr`avah) (34/2001)

JAVNI INTERES

Razlastitev v slovenski zakonodaji (29/2001)

JAVNA UPRAVA

Pregled organiziranosti vlad ~lanic EU po ministrskih resorjih (33/2001)

Energetika(urejenost podro~ja v drugih dr`avah) (34/2001)

599

599



JAVNI USLU@BENCI

Kodeks obna{anja za parlamentarne uslu`bence (15/2001)

Enotnost uslu`benskega razmerja (84/2001)

KAZENSKA ODGOVORNOST

Borilni psi (19/2001)

KAZENSKO POBOLJ[EVALNI ZAVOD

Zapori v Sloveniji (64/2001)

KAZENSKO PRAVO

Prepre~evanje ponavljanja kaznivih dejanj zoper mladoletnike - vpra{alnik Sveta Evro-

pe (67/2001)

KODEKS RAVNANJA

Kodeks obna{anja za parlamentarne uslu`bence (15/2001)

Eti~ni kodeks za poslance in parlamentarne uslu`bence (95/2001)

KONCENTRACIJA MO^I

Podjetni{ke povezave in rast podjetij (54/2001)

KORUPCIJA

Organiziranost boja proti korupciji in prepre~evanje pranja denarja (76/2001)

KRALJEVINA SHS

Prvi bankovci Kraljevine SHS (59/2000)

MANJ[INE

Volilna pravica manj{in (41/2001)

Manj{inski jezik kot uradni jezik (13/2001)

Manj{ine v Sloveniji (70/2001)

MEDIJI

Zagotavljanje svobode in politi~ne pluralnosti medijev (38/2001)

MEDNARODNO PRAVO VARSTVA ^LOVEKOVIH PRAVIC

Pomo~ dr`avljanom/zapornikom v tujini (17/2001)

600

600
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