
ZBORNIK

2002

REPUBLIKA SLOVENIJA

DR@AVNI ZBOR

Raziskovalni sektor

April 2003

1



Zbornik Raziskovalnega sektorja Dr`avnega zbora Republike Slovenije sodi v knji`no

zbirko Dr`avnega zbora Republike Slovenije, ki jo izdaja Oddelek za informiranje.

Urednik zbirke: mag.Janez Pezelj

Gradivo za zbornik zbrala in uredila: mag.Tatjana Kra{ovec, Raziskovalni sektor

Naslov izdajatelja: Dr`avni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, [ubi~eva 4

Telefon: +386 1 478 94 00

Produkcija: Oddelek Dr`avnega zbora Republike Slovenije za informiranje

Oblikovanje in priprava za tisk: Multigraf, d.o.o.

Tisk: Tiskarna Dr`avnega zbora RS

Naklada: 250 izvodov

ISSN: 1580-1187

Besedila so originalna in le delno lektorirana.

2



3

VSEBINA

Predgovor 7

I. PARLAMENTARNO PRAVO, POLITI^NI SISTEM, LOKALNA SAMOUPRAVA,

SODNI SISTEM, DR@AVNI JEZIK, DR@AVLJANSKA VZGOJA 9

Poslanska imuniteta 10

Nezdru`ljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo 17

Nadomestni poslanci 56

Mednarodna dejavnost parlamentov 62

Vloga nacionalnih parlamentov v EU zadevah – {tudije primerov 74

Pristojnosti lokalnih skupnosti v dr`avah ~lanicah EU 99

Razre{itev `upana 119

Ustanovitev pokrajin 128

Ustavne spremembe in ustavni referendum 165

Analiza zakonodajnega referenduma 188

Mandatne kazni za prekr{ke 227

Zakonska ureditev rabe dr`avnega jezika 233

Dr`avljanska vzgoja 273

II. EKONOMIJA, FINAN^NI IN DAV^NI SISTEM, PROMET Z ZEMLJI[^I,

TELEKOMUNIKACIJE 291

Skladni regionalni razvoj v Evropski uniji - ukrepi na podro~jih s posebnimi

razvojnimi problemi 292

Primerjalno pravni pregled ureditve davka na dodano vrednost in dohodnine

v Zdru`enem kraljestvu, Nem~iji in na Hrva{kem 316

Olaj{ave pri dohodnini v ZRN 337

Dohodninske olaj{ave za re{evanje stanovanjskega problema 344

3



4

Davek na kapitalske dobi~ke 348

Turisti~ne takse 356

Ste~aj, finan~na disciplina 372

Gospodarska promocija 393

Nadzor nad zavarovalnicami 442

Priobalni pas 460

Promet s kmetijskimi zemlji{~i 490

Telekomunikacije 516

III.VZGOJA, IZOBRA@EVANJE, ZDRAVSTVO, KULTURA,

SOCIALNO VARSTVO, POSEBNE DRU@BENE SKUPINE 541

Delo za dolo~en ~as v kulturi 542

[tudentsko delo 552

Financiranje pred{olskega izobra`evanja v EU 556

Financiranje izgradnje osnovnih {ol v EU 568

Financiranje prevozov dijakov in {tudentov 576

Poklicno organiziranje u~iteljev 581

Zdravilstvo in status zdravilcev v Evropi 587

Spolno nadlegovanje 605

Prostitucija 615

Porodni{ki dopust v Sloveniji 628

Dol`ina porodni{kega in star{evskega dopusta v dr`avah ~lanicah EU 633

Zdravstvena dejavnost 641

Pridobitna dejavnost dobrodelnih in humanitarnih organizacij 653

Profesionalna vojska 680

Status `rtev vojnega nasilja 688

4



5

IV. VARSTVO OKOLJA 699

Varstvo parkov 700

Deponije komunalnih odpadkov 721

Azbestno cementne cevi 735

Zaveti{~a za zapu{~ene `ivali 744

Register nalog Raziskovalnega sektorja v mandatu 2000-2004 752

5



6

6



7

* Tatjana Kra{ovec, pomo~nica generalne sekretarke, vodja Raziskovalnega sektorja

7



8

8



9

I.

PARLAMENTARNO

PRAVO,

POLITI^NI SISTEM,

VARSTVOMANJ[IN,

LOKALNA

SAMOUPRAVA,

SODNI SISTEM

9



POSLANSKA IMUNITETA*

I. UVOD

Osnovni namen poslanske imunitete je v zagotavljanju nemotenega delovanja parla-

menta, ne pa, kakor se v~asih napa~no razume, v {~itenju neposrednega interesa poslan-

cev kot posameznikov. Zato se na~eloma ne nana{a na postopke, ki ne ovirajo poslan~e-

vega delovanja v parlamentu (Cerar, 1997). V Republiki Sloveniji jo varuje 83. ~len ustave.

Z njim so poslanci za{~iteni pred kazensko odgovornostjo za mnenje ali glas, ki so ga

izrekli na sejah dr`avnega zbora ali njegovih delovnih teles, kar je po mnenju predlagate-

ljev sprememb za ta ~len ustave, preozka opredelitev. Zato predlagajo, naj se imuniteta

raz{iri tudi na varstvo pred civilno odgovornostjo. Naloga, ki je pred vami, odgovarja tudi

na vpra{anje, kako je s civilno odgovornostjo poslancev v EU in drugod v svetu.

V raziskovalnem sektorju smo pripravili `e ve~ nalog, ki se tako ali druga~e dotikajo

tudi poslanske imunitete. Na vpra{anje naro~nika se najbolj neposredno nana{ata nalo-

ga o polo`aju poslancev (21/1998), v kateri je Katarina Kralj obdelala razliko med po-

klicno in nepoklicno imuniteto v Evropi, ter naloga Nata{e Koselj o poslanski imuniteti

v Zdru`enih dr`avah Amerike (50/1999), ki je ilustrativna kot primer poskusa na-

tan~nej{e pravne dolo~itve obsega, ki ga zaobjema ta institut.

Naro~nika je zanimalo predvsem, kako je v dr`avah EU urejena imuniteta poslancev,

ki se nana{a na njihovo »od{kodninsko odgovornost za mnenje ali glas na sejah zbora

ali sejah delovnih teles«. Zato smo se v nalogi, osredoto~ili na to dimenzijo, se pravi na

zagotavljanje pravice do govora (ang.: non-acountability ali non-liability), ki je bis-

tvena in v svetovnem merilu najstabilnej{a oblika poslanske imunitete (za razliko od

nedotakljivosti, ang.: inviolability, ki je urejena zelo razli~no). Skozi primerjavo smo

poskusili podati tudi ~im natan~nej{o opredelitev obsega pravice do govora.

II. POSLANSKA PRAVICA DO GOVORA IN NEDOTAKLJIVOST

@e v starem Rimu je veljalo, da morajo ljudski tribuni u`ivati posebno za{~ito, da bi

lahko uresni~evali svoje poslanstvo. Dana{nja imuniteta poslancev izhaja iz iste pred-
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postavke, utemeljena pa je na dveh razli~nih zgodovinskih izku{njah. Pravilo, da svo-

boda govora, razpravljanja in postopanja v parlamentu ne sme biti predmet obto`be ali

preiskave s strani kateregakoli sodi{~a ali mesta izven parlamenta, ki se je razvilo v dol-

goletnem boju med parlamentom in prestolom v Angliji, ni bilo nikoli posebej zapisa-

no, saj se smatra, da ga zagotavlja `e sklicevanje na ob~e pravo (ang.: common law), ki

{~iti pravice in svobo{~ine posameznikov pred prestolom. Drugi vir, ki se je v Evropi iz-

kazal za uspe{nej{ega, pa je francoska Deklaracija o ~lovekovih in dr`avljanskih svo-

bo{~inah iz leta 1789, kjer je bilo prvi~ zapisano, da je »osebnost vsakega poslanca

nedotakljiva«.

Iz teh predpostavk sta se v naslednjih stoletjih izlu{~ili dve osnovni dimenziji poslan-

ske imunitete:

• princip »ne-odgovarjanja« se nana{a na pravico do govora. Ta je stabilen in sprejet v

vseh svetovnih parlamentih;

• principu nedotakljivosti, ki se nana{a predvsem na za{~ito pred zaporom, pa se mne-

nja razhajajo. V zadnjem ~asu so nekatere dr`ave uvedle sodne postopke in parla-

mentarne prakse, s katerimi so precej skr~ile domet nedotakljivosti.

Spodnja tabela podaja splo{no primerjavo teh dveh konceptov (glej tabelo 1). Posa-

mezne podrobnosti v nekaterih evropskih parlamentih, ki jih je zajela raziskava Rules

on Parliamentary Immunity in the European Parliament and the Member States of the

European Union, odstopajo od navedenih prevladujo~ih zna~ilnosti. Zna~ilnosti posa-

meznih dr`av so podrobneje razdelane v poglavju III.

Tabela 1: Primerjava dveh osnovnih oblik poslanske imunitete

IMUNITETA PRAVICA DO GOVORA NEDOTAKLJIVOST

Obseg Poslance varuje pred kazenski-

mi, civilnimi ali upravnimi sank-

cijami za dejanja v zvezi z

opravljanjem poslanskega man-

data, kakr{na so izra`anje

mnenj in glasovanje.

Obseg nedotakljivosti se od

parlamenta do parlamenta znat-

no razlikuje, ~eprav se na

splo{no nana{a na kazensko, ci-

vilno in upravno odgovornost

ter zapor, razen v primeru de-

liktov in flagrante. Nekatere vr-

ste nedotakljivosti varujejo celo

pred samim za~etkom preiska-

ve, medtem ko druge ne zago-

tavljajo skoraj nobene za{~ite.
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IMUNITETA PRAVICA DO GOVORA NEDOTAKLJIVOST

Osebe, na ka-

tere se nana{a

Poslanci, v nekaterih primerih

pa tudi drugi udele`enci parla-

mentarnih zasedanj.

Poslanci

Trajanje Pravica je absolutna, kar pome-

ni, da ni ~asovno omejena. Tra-

ja tudi po koncu mandata.*

Ponavadi traja do konca poslan-

skega mandata.

Se imuniteto

lahko

odvzame?

Ve~ina parlamentov nima mo~i,

da bi to vrsto imunitete lahko

odvzeli, nekateri pa vendarle

predvidevajo tudi to mo`nost.

Parlament lahko vedno odre~e

nedotakljivost, ponavadi s so-

glasjem zbora.

Procedura pri

odvzemu

imunitete

Kjer ta mo`nost obstaja, se po-

stopek ponavadi spro`i na po-

budo posameznika ali kompe-

tentnega uslu`benca, ~emur sle-

di glasovanje na zboru.

Ponavadi je pobuda s strani

kompetentnega uslu`benca

(javni to`ilec, sodnik itd.) pred-

stavljena predsedniku parla-

menta, ki ga predlo`i ustrezne-

mu parlamentarnemu odboru.

Nato gre na glasovanje na

zboru.

Vir: Rules on Parliamentary Immunity in the European Parliament and the Member States of the European

Union

Opomba: * ve~ o tem glej v poglavju III: - Ratione temporis

III. KDO? KDAJ? KJE? KAJ?

Pravico do govora je mogo~e meriti s {tirih razli~nih zornih kotov:

• ratione personae je pravilo, ki pove, na koga se ta pravica nana{a,

• ratione temporis dolo~a njeno trajanje,

• ratione loci se nana{a na prostore, kjer je ta pravica za{~itena (v parlamentu ali tudi

drugje?) in

• ratione materiae, ki pove, katera dejanja zajema pravica do govora.

12
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Ratione personae

Poleg poslancev, ki so `e po definiciji predmet imunitete, se ta ponekod v EU nana{a

tudi na ministre, ki so bili najprej izvoljeni v poslansko funkcijo (Belgija, Nizozemska).

V dvodomnih parlamentih se ponavadi nana{a na ~lane obeh domov (razen v Nem~iji,

kjer se ne nana{a na ~lane Bundesrata), v Avstriji in Belgiji pa tudi na predstavnike v

de`elnih svetih. V Veliki Britaniji in na Irskem se tovrstne imunitete dele`ni tudi dr`avni

uradniki, strokovnjaki ali pri~e, ki sodelujejo na sejah zbora ali delovnih teles.

Ratione temporis

V Veliki Britaniji je svoboda govora omejena na ~as zasedanja v parlamentu, v ve~ini

dr`av pa to ni pomembno. V nordijskih dr`avah (na Danskem, Finskem, Norve{kem),

dr`avah s francosko tradicijo (Italija, [panija) kakor tudi v Avstriji in Gr~iji je poslanska

pravica do govora za{~itena v vseh okoli{~inah, torej ne glede na ~as zasedanja. Neome-

jenost te pravice pomeni, da tudi po koncu mandata ne odgovarjajo za dejanja, ki so

jih naredili v ~asu mandata, ~eprav takrat njihova poslanska imuniteta ne velja ve~.

Ratione loci

^eprav pravica do govora na~eloma ni omejena v prvi vrsti s prostorom, pa~ pa z

opravljanjem mandata (ki ni vedno vezano na parlamentarno zgradbo), obstaja vrsta

dr`av, kjer je omejena tudi glede na mesto dejanj. Na Finskem in Norve{kem, v Nem~iji

in Veliki Britaniji, je pravica do govora eksplicitno omejena na prostore parlamenta. Na

[vedskem je to {e stro`je omejeno na dogajanja na sejah zbora in drugih parlamentarnih

organov (komisije, kolegij predsednika, odbori), ne zajema pa recimo kolegija general-

nega sekretarja, ra~unovodstva ali glasovalne komisije.

Ratione materiae

Pravica do govora ni omejena zgolj na besede in mnenja izre~ena na sejah zbora, ~e-

prav je to njena osnovna oblika in jo {~itijo vse dr`ave. V preglednici 2 je prikazano, na

kaj se v posameznih dr`avah nana{a ta pravica.
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Tabela 2: Podro~je, ki ga zajema ratione materiae

PRAVICA DO GOVORA ZAJEMA: DR@AVA*
1. izgovorjene besede na seji zbora

ali delovnega telesa

VSE DR@AVE

2. izgovorjene besede v stavbi par-

lamenta, tudi ~e niso izre~ene na

seji zbora ali delovnega telesa

DA:

Francija, Gr~ija, Italija, Nizozemska, Avstrija,

[panija, Velika Britanija

NE:

Nem~ija, Irska
3. predlogi zakonov ali resolucij VSE DR@AVE
4. glasovanje VSE DR@AVE
5. pisna ali ustna vpra{anja VSE DR@AVE
6. interpelacija VSE DR@AVE
7. dejavnosti poslanskih skupin DA:

Nem~ija, Gr~ija

NE:

Francija, Irska, Nizozemska, Avstrija, [panija,

Velika Britanija
8. udele`ba na radijskih in televizij-

skih debatah

DA:

Nem~ija (le prenosi iz parlamenta, ne pa tudi

udele`ba na talk showih ipd.)

NE:

Belgija, Finska, Francija, Irska, Nizozemska,

Avstrija, [panija (razen ~e gre za uradna zase-

danja parlamenta), Velika Britanija,
9. intervjuji DA:

Gr~ija, Italija (dokler se nana{a na delo v

parlamentu)

NE:

Belgija, Nem~ija, Finska, Francija, Irska, Nizo-

zemska, Avstrija, [panija, Velika Britanija
10. politi~na sre~anja DA:

Gr~ija

NE:

Belgija, Nem~ija, Finska, Francija, Irska, Nizo-

zemska, Avstrija, [panija, Velika Britanija

Vir: The Immunities of Members of Parliament

Opomba: * Uvr{~ene so tiste dr`ave, katerih odgovore se je dalo razvrstiti v dane skupine.
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Glede novinarskega povzemanja besed, ki so jih v parlamentu izrekli poslanci bi ve-

ljalo dodati, da je v ve~ini dr`av dovoljena tudi »pisna ali ustna reprodukcija besed, ki so

bile izre~ene v parlamentu«. V primeru, da je navajanje to~no in po{teno, novinarji zanj

ne odgovarjajo1.

IV. ZAKLJU^EK

Poleg pravnih predpisov in sodne prakse na razumevanje in uveljavljanje poslanske

imunitete mo~no vplivajo tudi institucionalni, politi~ni in kulturni dejavniki, ki so lahko

celo odlo~ilni in jih je zaradi tega treba upo{tevati (Crespo, 1999). Velike razlike se po-

ka`ejo predvsem v parlamentarni praksi odvzemanja poslanske imunitete. V ju`noe-

vropskih dr`avah (npr. Italija, Gr~ija) jo odvzamejo veliko ve~krat kot v severnoevrop-

skih (Danska, Finska, [vedska pa tudi Francija). Vendar tudi pri tem veljajo nekatera te-

meljna na~ela, ki so skupna vsem.

Pri pro{njah za odvzem imunitete se vedno oceni:

• ali obstajajo znaki, da je namen sodnih postopkov v nepo{tenem ustrahovanju svobo-

de in neodvisnosti poslanca, ki opravlja svoj mandat,

• politi~no dimenzijo dejstev, ki naj bi bila sporna,

• pomanjkanje resnih dejstev ali podlage za obto`bo.

V primeru dejanj, pri katerih je zaradi njihove te`e in potrebe, da se s hitrim sodnim

ovrednotenjem za{~iti ugled parlamenta ali temeljnih pravic tretjih oseb, pa se vedno

upo{teva »resen, po{ten in lojalen« namen pro{nje za odvzem imunitete.

V vseh dr`avah EU pravica do govora pomeni, da so poslanci podvr`eni le disciplin-

skim ukrepom predsedujo~ega na zboru, za mnenja in glasove v zvezi z opravljanjem

njihovega poslanstva pa ne odgovarjajo ne kazensko ne civilno. Razen v dveh dr`avah,

v Avstriji in na Finskem, je ta pravica absolutna, se pravi ~asovno neomejena. V primer-

jalni analizi, ki jo je opravila Interparlamentarna unija in zajema ves svet, sta Slovenija in

Gvineja omenjeni kot izjemno redka primera dr`av, kjer so poslanci za{~iteni pred ka-

zensko, ne pa tudi pred civilno odgovornostjo. V dr`avah z britansko parlamentarno

tradicijo je ve~ obratnih primerov (za{~iteni so pred civilno, ne pa tudi pred kazensko

odgovornostjo), ~eprav ta pravica tudi v svetovnem merilu poslance praviloma {~iti

pred obema. (Hulst, 2000: 75).

15

1 Avstrijska zvezna ustava in nem{ka zakonodaja eksplicitno govorita o tem, da ne more biti nih~e pozvan k

odgovornosti zaradi objave resni~nih poro~il o poteku javnih sej parlamenta.
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NEZDRU@LJIVOST OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE S

PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO*

I. UVOD

V Raziskovalni sektor smo prejeli naro~ilo za izdelavo primerjalnega pregleda, ki se

nana{a na ureditev nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije v evropskih dr`avah.

V pregledu so prikazani podatki, ki opredeljujejo nezdru`ljivost za vse nosilce javnih

funkcij (t~. 2), in sicer glede na prepoved oziroma omejitev:

• opravljanja javne funkcije hkrati z drugo javno funkcijo (na primer isto~asno opravlja-

nje funkcije v dveh razli~nih organih /parlamentu in v vladi/…) in

• opravljanja javne funkcije z isto~asnim opravljanjem pridobitne dejavnosti (na primer

direktor zasebnega podjetja, ~lan nadzornih svetov v zasebnih in drugih podjetjih

ipd.)

Pri zbiranju podatkov smo uporabili metodo anketnega vpra{alnika. Zaradi komplek-

snosti tematike in pomanjkanja gradiva na to temo smo za pomo~ zaprosili nacionalne

parlamente dr`av ~lanic Evropske unije in jim posredovali naslednja vpra{anja:

1) Pojem javne funkcije oziroma javnega funkcionarja. Razmejitev med poklicnim in

nepoklicnim opravljanjem javne funkcije. Pojem nezdru`ljivosti, kot je v uporabi v

va{i dr`avi.

2) Subjekti, za katere velja nezdru`ljivost funkcij:

a) predsednik dr`ave in funkcionarji v uradu predsednika – kateri?

b) v parlamentu:

• poslanci,

• ~lani drugega doma (v primeru dvodomnosti),

• drugi funkcionarji v parlamentu – kateri?

c) v vladi:

• predsednik vlade,

• ministri,

• drugi funkcionarji oziroma zaposleni v vladnih slu`bah – kateri?

17
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d) na podro~ju sodstva:

• sodniki, ustavni sodniki, ~lani ra~unskega sodi{~a, dr`avni to`ilci,

• drugi (kateri?)

e) ombudsman(i), drugi funkcionarji oziroma zaposleni – kateri?

f) guverner centralne banke, drugi funkcionarji oziroma zaposleni – kateri?

g) direktorji “public institutions” (V Sloveniji na primer: direktor zavoda za pokojnin-

sko in invalidsko zavarovanje, direktorji javnih skladov in agencij agencij),

h) funkcionarji na lokalnem oziroma regionalnem nivoju (`upani, ob~inski svetniki...)

• zaposleni znotraj lokalnih organov – kateri?

i) drugi javni funkcionarji, za katere velja nezdru`ljivost funkcij?

1) Normativna ureditev nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije je zajeta v:

a) ustavi,

b) posebnem zakonu o nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije, ki celovito ureja to

podro~je,

c) ve~ posameznih zakonih (katerih?),

d) kodeksih,

e) drugih aktih (katerih?)

4) Katere omejitve veljajo za navedene subjekte? (Prosimo za ~imbolj podroben opis

omejitev)

Ali je opravljanje nekaterih dejavnosti zdru`ljivo z opravljanjem javne funkcije (na

primer: znanstveno, pedago{ko delo, raziskovalna, umetni{ka, kulturna, publici-

sti~na dejavnost ipd.)? Ali je v tem primeru potrebno pridobiti soglasje za opravljanje

le-teh in kdo ga izda?

5) Kak{ne so omejitve glede sprejemanja daril?

6) Kako poteka nadzor nad nezdru`ljivostjo opravljanja javne funkcije in kdo ga izvaja?

Ali se spremlja premo`enjsko stanje nosilcev javnih funkcij ob za~etku nastopa

funkcije, med potekom in ob izteku funkcije?

Ali so za potrebe nadzora oblikovani posebni organi? (V slovenskem parlamentu na

primer deluje posebna komisija za nadzor nad nezdru`ljivostjo opravljanja javne

funkcije)

Ali so predvidene sankcije za morebitne kr{itelje in kak{ne?

7) Ali je v bil v Evropski uniji (na primer v Evropskem parlamentu) sprejet kak{en prav-

ni akt (priporo~ilo, resolucija, mnenje…), ki bi predlagal enotno ureditev tega po-

dro~ja?

Odgovore smo prejeli iz naslednjih dr`av: Belgije, Danske, Finske, Francije, Gr~ije,

[panije, [vedske in Velike Britanije.
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II. SPLO[NO O NEZDRU@LJIVOSTI

Nezdru`ljivost (inkompatibilnost) javnih funkcij se lahko nana{a na prepoved oziro-

ma omejitev opravljanja javne funkcije hkrati z drugo javno funkcijo in prepoved oziro-

ma omejitev opravljanja javne funkcije z isto~asnim opravljanjem pridobitne dejavno-

sti.1

V prvem primeru nezdru`ljivost “opravi~uje” samo na~elo delitve oblasti, ~e v posa-

mezni dr`avi velja. Ista oseba namre~ ne more opravljati hkrati funkcijo v zakonodaj-

nem, izvr{ilnem in sodnem organu, ker bi bilo to v nasprotju s samim na~elom delitve

oblasti. “Splo{no na~elo nezdru`ljivosti funkcij je v tem, da ne more biti nosilec dolo~e-

ne javne funkcije hkrati ~lan tistega, ki ga voli oziroma imenuje in odlo~a o njegovi od-

govornosti.” (Kau~i~, 1999: 353) V drugem primeru pa je namen omejitev ali prepovedi

prepre~evanje zlorab javnega polo`aja funkcionarjev.

Nezdru`ljivost opravljanja javnih funkcij pri nas je urejena v ustavi (nezdru`ljivost

funkcije poslanca v 82/2. ~lenu, ~lana dr`avnega sveta v 100/1. ~lenu, predsednika re-

publike v 105. ~lenu, nezdru`ljivost sodni{ke funkcije v 133. ~lenu, dr`avnega to`ilca v

136. ~lenu in funkcije sodnika ustavnega sodi{~a v 166. ~lenu) in ve~ podro~nih zako-

nih (Zakon o poslancih, Zakon o dr`avnem svetu, Zakon o vladi, Zakon o sodni{ki

slu`bi itd.). Za osebe, ki opravljajo predstavni{ke in izvr{ilne funkcije v dr`avnih orga-

nih in organih lokalnih skupnosti, je nezdru`ljivost dolo~ena v posebnem zakonu o

nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS {t.

49/92, 50/92). Kot smo `e uvodoma omenili pa je v prihodnosti mogo~e pri~akovati

sprejem novega predloga zakona o nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije s pridobit-

no dejavnostjo in o nadzoru nad premo`enjskim stanjem funkcionarjev.2 Predlog zako-

na se nana{a na vse nosilce javnih funkcij (v zakonodajni, izvr{ilni in sodni veji oblasti)

na ravni dr`ave in na funkcionarje v lokalnih skupnostih.
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1 Ve~ gl. Grad, Kau~i~ in drugi, 1999

2 Podrobnej{i prikaz normativne ureditve nezdru`ljivosti v Sloveniji je prilo`en k predlogu zakona o nez-

dru`ljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo in o nadzoru nad premo`enjskim stanjem funk-

cionarjev (v Dr`avni zbor prispel 5.9.2001), zato smo se v primerjalnem pregledu osredoto~ili na primerjalno

ureditev v dr`avah ~lanicah Evropske unije.
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III. NEZDRU@LJIVOST JAVNE FUNKCIJE V NEKATERIH DR@AVAH
^LANICAH EVROPSKE UNIJE

3.1 Belgija

3.1.1 Splo{no

V Belgiji ni posebnega predpisa, ki bi nezdru`ljivost omejeval samo na tiste funkcije,

ki jih nosilci opravljajo poklicno, s polnim delovnim ~asom (za razliko od nepoklicnih,

honorarnih zaposlitev). Vendar pa je, recimo, v ob~inskem zakoniku navedena cela vr-

sta omejitev zdru`ljivosti funkcije svetnika, ki je tipi~na nepoklicna funkcija. Motive za

prepoved zdru`ljivosti funkcij gre iskati v prepre~evanju konfliktov interesov. S tem v

zvezi je poznan pojem “politi~nega dopusta” za nekatere funkcionarje (na primer `upa-

ne). To pomeni, da imajo, odvisno od {tevila prebivalcev mesta, pravico do najmanj

treh dni v mesecu, v katerih lahko opravljajo delo drugje (seveda v okviru predpisov). V

Belgiji sicer nezdru`ljivost pomeni prepoved osebi, ki je izvoljena ali imenovana na

neko (javno ali politi~no) dol`nost, da bi hkrati izvr{evala drugo slu`bo oziroma izvaja-

la drug poklic. Na~eloma nezdru`ljivost ne prepre~uje, da bi bila oseba imenovana ali

izvoljena na neko dol`nost, vendar pa se mora vsak posameznik, preden sprejme novo

dol`nost, odpovedati svoji prej{nji dol`nosti, ki z novo ni zdru`ljiva. V {tevilnih prime-

rih pa `e zakon predvideva, da osebi, ki je imenovana na neko dol`nost, avtomati~no

preneha prej{nja, nezdru`ljiva dol`nost.

Kar se ti~e zakonodajne pokritosti ureditve nezdru`ljivosti, je omejeno {tevilo njenih

primerov navedeno v ustavi. V 49. ~lenu ustave je tako dolo~eno, da nih~e ne more biti

isto~asno ~lan predstavni{kega doma in senata. V 50. ~lenu je dolo~eno, da ~lani parla-

menta, ki so imenovani za ministre, za~asno prenehajo biti ~lani parlamenta in se nado-

mestijo z namestnikom, ko pa je njihov mandat kon~an, se lahko vrnejo v parlament.

^lani parlamenta, ki so imenovani na funkcijo v javni slu`bi, pa prenehajo biti ~lani par-

lamenta. (51. ~len). Za mandat ~lana katerega izmed {tevilnih svetov je v 119. ~lenu us-

tave dolo~eno, da je nezdru`ljiv z mandatom v predstavni{kem domu in z nekaterimi

vrstami mandatov senatorja.

V zvezi z nezdru`ljivostjo ~lanov parlamenta je bil odgovoru belgijskega senata pri-

lo`en zakon z dne 6. avgusta 1931, ki podrobneje ureja to podro~je. Nezdru`ljivost se

nana{a na ~lane obeh domov belgijskega parlamenta, torej predstavni{kega doma in

senata. Obstaja pa tudi specifi~na nezdru`ljivost, ki velja samo za senatorje; namre~, se-

natorji, katere imenujejo parlamenti flamske, francoske ali nem{ko govore~e skupnosti,
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hkrati ne morejo opravljati funkcije `upanov, njihovih pomo~nikov ali predsednikov

javnih centrov za socialno pomo~.

Nekaj primerov nezdru`ljivosti je na{tetih tudi v drugih zakonih. Nedavna spremem-

ba zgoraj omenjenega zakona z dne 6. avgusta 1931 je sku{ala zajeti vse primere nez-

dru`ljivosti na enem mestu, vendar pa je ta katalog {e vedno nepopoln, saj obstaja pre-

cej{nje {tevilo primerov nezdru`ljivosti, raztresenih po razli~nih drugih zakonih. Dr`av-

ni svet je `e podal mnenje, da je nezdru`ljivost omejitev posameznikovih politi~nih pra-

vic, zato morajo biti vsi taki primeri dolo~eni z zakonom. Tudi ustava v 8. ~lenu dolo~a,

da se politi~ne pravice urejajo z zakonom. Dejansko izvr{ilni akti (npr. kraljevi dekreti)

ne morejo ustvarjati novih primerov nezdru`ljivosti. Ve~ina primerov nezdru`ljivosti, ki

se nana{ajo na ~lane parlamenta, pa velja tudi za ministrskega predsednika in druge ~la-

ne zvezne vlade.

Belgijski kralj brez poprej{nje odobritve obeh domov parlamenta ne more postati po-

glavar druge dr`ave, ~lani kraljeve dru`ine pa nemorejo postati ministri zvezne vlade. V

gradivu belgijskega senata je navedeno, da za kralja sicer ni posebnih dolo~b o nez-

dru`ljivosti, da pa se samo po sebi razume, da mora biti politi~no nevtralen. Ne ude-

le`uje se politi~nih razprav in se ne poteguje za javno slu`bo. ^lani kraljevega osebnega

urada (kabineta) pa so dr`avni uradniki, zato za njih velja na~elo nezdru`ljivosti.

Za dr`avne uslu`bence (uslu`bence zvezne vlade) velja kraljevi dekret z dne 10. juni-

ja 1982, ki se nana{a na kopi~enje slu`b in ki prepoveduje dr`avnim uslu`bencem, da bi

izvr{evali druge dol`nosti, vendar pa tudi dolo~a, da ta prepoved ne velja za politi~ne

dol`nosti. Na nekaterih politi~nih dol`nostih imajo dr`avni uslu`benci zagotovljen “po-

liti~ni dopust” (glej zgoraj). To velja, na primer, za dr`avne uslu`bence, izvoljene v par-

lament ali v lokalno upravo.

Za funkcionarje v sodstvu, ~lane Ustavnega sodi{~a (Cour d`arbitrage), Dr`avnega

sveta (najvi{jega upravnega sodi{~a) in Ra~unskega sodi{~a veljajo omejitve v smislu

nezdru`ljivosti funkcij po posebnih zakonih, ki sicer urejajo njihovo podro~je dela. Po-

leg teh omejitev obstajajo {e dolo~be v nekaterih drugih posebnih zakonih, ki ravno

tako urejajo nezdru`ljivost dolo~enih funkcij z navedenimi funkcijami v pravosodju.

V Belgiji je ve~ varuhov ~lovekovih pravic, ki delujejo na razli~nih nivojih (zveznem

ali regionalnem) oziroma za posebne javne slu`be (npr. javni transport). Nezdru`ljivost

zveznih varuhov ~lovekovih pravic je urejena v posebnem zakonu z dne 22. marca

1995.

Za guvernerja centralne banke in druge uradnike velja nezdru`ljivost po Zakonu o

Narodni banki Belgije z dne 22. februarja 1998.

Uradniki na lokalni oziroma regionalni ravni (`upani, ob~inski svetniki, itd) imajo

nezdru`ljivost dolo~eno v posebnem ob~inskem zakoniku.
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Nakaj zakonov, ki med drugim vsebujejo tudi dolo~be o nezdru`ljivosti s ~lanstvom v

parlamentu, pa je na{tetih na koncu tega pregleda.

3.1.2 Izvajanje drugih aktivnosti ~lanov parlamenta

^e ni posebej predpisane nezdru`ljivosti, lahko ~lani parlamenta izvajajo aktivnosti

kot so: znanstveno delo, pou~evanje, umetni{ke in druge kulturne aktivnosti. Nekaj ~la-

nov parlamenta je univerzitetnih profesorjev, visoko{olskih u~iteljev in umetnikov. Za

nobeno od teh aktivnosti ni potrebno predhodno dovoljenje.

3.1.3 Darila

Kar se ti~e daril, ~len 16bis zakona z dne 4. julija 1989 prepoveduje javnim in zaseb-

nim podjetjem dajanje prispevkov politi~nim strankam ali politikom. Samo zasebniki

(private persons) lahko dajejo take prispevke, vendar pa je njihova vi{ina omejena na

20 000 BEF (500 EUR) na politi~no stranko na leto, vendar skupaj najve~ 80 000 BEF

(2000 EUR). Vrhu tegamorajo politi~ne stranke voditi podatke o vsaki osebi, ki prispeva

ve~ kot 5000 BEF (125 EUR). Seznam oseb, ki dajejo prispevke, ni javen dokument.

Stranka, ki sprejema nezakonita darila, lahko (za~asno) izgubi pravico do javnega fi-

nanciranja. Politiki, ki sprejemajo nezakonita darila, pa tudi zasebniki ali dru`be, ki take

prispevke dajejo, se kazensko preganjajo.

3.1.4 Nadzor

Glede nadzora spo{tovanja prepovedi nezdru`ljivosti je za ~lane parlamenta uveljav-

ljen omejen nadzor nezdru`ljivosti med postopkom potrditve mandatov. ^lani parla-

menta so obve{~eni o obstoju nezdru`ljivosti in se morajo do zaprisege odpovedati

vsem funkcijam, ki so nezdru`ljive s funkcijo ~lana parlamenta. Ni pa sistemati~nega

nadzorovanja, ali ~lani parlamenta opravljajo kako nezdru`ljivo funkcijo.

3.1.5 Premo`enjsko stanje javnih uslu`bencev

Kar se ti~e premo`enjskega stanja javnih uslu`bencev, je v Zakonu z dne 2. maja

1995 o obveznosti predlo`itve seznama slu`b, polo`ajev in poklicev ter premo`enjskih

izjav dolo~ena obveznost registracije in izjave o premo`enju za, med drugim, ~lane

zveznega parlamenta (obeh domov), zvezne vlade, lokalne vlade (guverner province,

mestni `upan in mestni svetnik) in visoke dr`avne uslu`bence. V tem trenutku pa citira-

ni zakon {e ni uporaben, saj se morajo za njegovo uveljavitev sprejeti dolo~eni podza-

konski predpisi.
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Iz zakona izhaja, da morajo vse v prej{njem odstavku navedene kategorije

funkcionarjev:

• vsako leto Ra~unskem sodi{~u predlo`iti pisno izjavo s seznamom slu`b, vodilnih po-

lo`ajev in poklicev, ki so jih izvr{evali v preteklem letu, tako v javnem (slu`be v lokal-

nih vladah ali v dru`bah, katerih lastnik je vlada, itd.) kot tudi v zasebnem sektorju

(~lan upravnega odbora v zasebnem podjetju, direktor nepridobitne organizacije,

itd.), ne glede na dejstvo, ali so za to prejemali kako pla~ilo;

• na za~etku in na koncu funkcije predlo`iti Ra~unskemu izjavo o premo`enju, ki je se-

stavljena iz pregleda vseh prihrankov, dele`ev, nepremi~nin in premi~nin velike

vrednosti, ki jih posameznik poseduje.

Izjave s seznamom slu`b, vodilnih polo`ajev in poklicev navedenih kategorij funk-

cionarjev so objavljene vMoniteur belge (belgijskem uradnem listu). Izjave o premo`e-

nju pa so zaupne narave in se po{ljejo Ra~unskemu sodi{~u v zape~ateni kuverti. Od-

prejo se lahko samo na zahtevo sodnika, ki preiskuje kazniva dejanja, katera naj bi med

izvr{evanjem funkcij storile navedene kategorije funkcionarjev.

Ra~unsko sodi{~e vsako leto izdela za~asni seznam oseb, ki niso predlo`ile izjav s

seznamom slu`b, vodilnih polo`ajev in poklicev, ki so jih izvr{evale v preteklem letu

in/ali izjav o premo`enju. S tem povabi osebe, ki {e niso predlo`ile izjave, da to storijo

brez odla{anja. Ra~unsko sodi{~e tudi preiskuje, ali so navedeni funkcionarji sporo~ili

podatke o vseh slu`bah, vodilnih polo`ajih in poklicih, ki so jih izvr{evali v preteklem

letu. Da bi preverilo popolnost izjav, lahko Ra~unsko sodi{~e med drugim pregleda po-

datke o sestavi upravnih odborov trgovinskih dru`b in zdru`enj, objavljene v uradnem

listu, ter letne ra~une pri belgijski centralni banki (Banque Nationale de Belgique). [te-

vilne javne oblasti, n.pr. lokalni sveti, morajo poslati Ra~unskemu sodi{~u sezname svo-

jih uradnikov, da se lahko izvede primerjava podanih izjav. ^e Ra~unsko sodi{~e ugoto-

vi, da je izjava nepopolna, povabi konkretnega funkcionarja, da doda na svoj seznam

manjkajo~e funkcije oziroma slu`be. ^e obstaja nesoglasje o tem, ali je treba dodati po-

samezno funkcijo oziroma slu`bo, o zadevi odlo~i poseben odbor v predstavni{kem

domu oziroma senatu.

Ra~unsko sodi{~e objavi dokon~ni seznam slu`b, vodilnih polo`ajev in poklicev v

uradnem listu. ravno tako pa objavi seznam oseb, ki mu niso predlo`ile podatkov o

opravljanju slu`b v preteklem letu in/ali o premo`enju.

Po objavi seznama lahko javnost tudi sama preveri, ~e obstajajo v njem kake nepravil-

nosti, in o tem obvesti Ra~unsko sodi{~e. ^e sodi{~e spozna, da je obvestilo upravi~e-

no, obvesti o tem konkretnega funkcionarja in ga vpra{a, ~e `eli popraviti svojo izjavo.
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^e se ta s tem ne strinja, o zadevi odlo~i poseben odbor v predstavni{kem domu oziro-

ma senatu.

Ravno tako lahko dr`avljani obvestijo javnega to`ilca o nepopolnih ali napa~nih izja-

vah, pa ~e ima v konkretnem primeru diskrecijsko pravico za pregon kaznivega dejanja

ali ne. ^e se odlo~i za pregon ~lana parlamenta, mora za to dobiti odobritev od pred-

stavni{kega doma oziroma senata.

Vsaka oseba, ki ne predlo`i izjave o premo`enju ali letne izjave o slu`bah, polo`ajih

in poklicih v zadnjem letu, stori prestopek (v angle~ini: misdemeanor) in se ga lahko

kaznuje z denarno kaznijo v vi{ini do 200 000 BEF (5000 EUR).

3.1.6 Podrobneje o ureditvi nezdru`ljivosti v belgijskem parlamentu

Na kratko je predstavljena ureditev v zgoraj navedenem zakonu, ki ureja nezdru`lji-

vost in prepovedi za sedanje in biv{e ministre ter sedanje in biv{e ~lan zakonodajnih

domov (s polnim imenom: Loi du 6 aout 1931 établissant des incompatibilités et inter-

dictions concernant les Ministres, anciens Ministres et Ministres d`Etat, ainsi que les

membres et anciens membres des Chambres législatives).

V 1. ~lenu citiranega zakona je dolo~eno, da je mandat ~lana predstavni{kega doma

ali senatorja med drugim nezdru`ljiv z naslednjimi funkcijami oziroma mandati:

• pla~ani dr`avni funkcionar ali uslu`benec;

• odvetnik, ki zastopa organe zvezne javne uprave;

• dr`avni blagajni{ki uradnik;

• vladni funkcionar pri delni{kih dru`bah;

• guverner province, viceguverner, pomo~nik guvernerja, provincialni svetnik;

• okro`ni komisar;

• nosilec funkcij v pravosodju;

• dr`avni svetnik;

• sodnik, referent in zapisnikar Ustavnega sodi{~a;

• ~lan Ra~unskega sodi{~a;

• voja{ka oseba v aktivni slu`bi, razen rezervnih ~astnikov;

• ~lan upravnega odbora javnega podjetja, odvisnega od dr`ave.

Navedeni funkcionarji ali uslu`benci, pla~ani s strani dr`ave, imajo pravico do poli-

ti~nega dopusta (odsotnosti) za izvajanje svojega mandata. Ta odsotnost ni pla~ana.

^len 1bismed drugim dolo~a, da je ~lan enega od obeh domov parlamenta, ki preki-

ne z izvr{evanjemmandata poslanca zaradi imenovanja za ministra ali dr`avnega sekre-
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tarja zvezne vlade, regionalne vlade ali vlade ene od treh skupnosti, nadome{~en z na-

slednjim namestnikom po vrsti na listi, na kateri je bil izvoljen.

^len 1quater dolo~a, da se mandat poslanca v Predstavni{kem domu ali senatorja ne

more izvajati hkrati z ve~ kot enim pla~anim izvr{ilnim mandatom. Za take mandate pa

{tejejo:

• funkcije `upana, ob~inskega svetnika ali predsednika sveta za socialno pomo~, ne

glede na dohodek, ki ga prejemajo;

• vsak mandat, ki se izvr{uje v okviru javne ali zasebne organizacije, in to kot predstav-

nik dr`ave, skupnosti, regije, province ali ob~ine, ~e je na tak na~in lahko ~lan gene-

ralne skup{~ine ali upravnega odbora tega telesa in ne glede na dohodek, ki ga

prejema;

• vsak mandat, ki se izvr{uje v okviru javne ali zasebne organizacije, in to kot predstav-

nik dr`ave, skupnosti, regije, province ali ob~ine, ~e bruto mese~ni dohodki iz tega

naslova dose`ejo znesek najmanj 20 000 frankov.

V ~lenu 1quinquies je dolo~eno, da skupni znesek vseh dohodkov, nadomestil in sej-

nin, ki jih poslanci ali senatorji prejemajo za izvr{evanje aktivnosti izven parlamentarne-

ga mandata, ne sme presegati polovico dohodka za delo v parlamentu. ^e pride do pre-

seganja te vsote, se ustrezno zmanj{a vsota dohodka za delo v parlamentu, razen, ~e se

mandat ~lana enega od obeh domov parlamenta izvr{uje obenem s funkcijo `upana,

ob~inskega svetnika ali predsednika sveta za socialno pomo~; v tem primeru se

zmanj{a pla~ilo za opravljanje teh funkcij. O za~etku ali prenehanju opravljanja teh

funkcij med mandatom pa mora parlamentarec obvestiti svojega predsednika.

V 2. ~lenu zakona je dolo~eno, da je sedanjim in biv{im ministrom ter sedanjim in

biv{im ~lanom parlamenta prepovedano omogo~anje objavljanja njihove funkcije v ko-

mercialne namene - v aktih in publikacijah dru`b s pridobitnim namenom.

V 3. ~lenu je zagro`ena kazen od 50 do 10 000 frankov notarjem in vsem drugim sod-

nim uradnikom, pa tudi tiskarjem in vsem, ki bi kakorkoli sodelovali pri kr{itvi iz

prej{njega ~lena.

Kot je dolo~eno v 4. ~lenu, noben biv{i minister ne sme biti kakorkoli povezan z upra-

vo ali nadzornim organom dru`be, ki je pridobila koncesijo v ~asu, ko je bil sam mini-

ster, ~e od trenutka, ko mu je funkcija prenehala, {e ni preteklo pet let. Za kr{itev tega

~lena je zagro`ena kazen v vi{ini od 1000 do 10 000 frankov.

V 5. ~lenu je dolo~eno, da ~lani obeh zborov parlamenta ne morejo biti imenovani na

funkcije, pla~ane s strani dr`ave, prej kot pred potekom enega leta od prenehanja

mandata.
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V 7. ~lenu je zanimiva dolo~ba, ki govori o tem, da vsak ~lan enega od obeh domov

parlamenta, ki prejme odlikovanje (ki pa ni voja{ko) ali prejme od kralja listine o prido-

bitvi plemi{kega naslova, takoj preneha z izvr{evanjem mandata in ga lahko ponovno

pridobi samo z novimi volitvami.

Na koncu je v 8. ~lenu {e dolo~eno, da se za kr{itve, dolo~ene v tem zakonu, uporab-

lja tudi kazenski zakonik.

3.1.7 Nezdru`ljivosti ~lanov parlamenta, dolo~ene v nekaterih drugih aktih

Na tem mestu bomo samo na{teli nekaj drugih zakonov, ki urejajo nezdru`ljivost za

~lane parlamenta, pa ne gre za ustavo ali za zgoraj navedeni zakon iz leta 1931. Nez-

dru`ljivost torej med drugim urejajo naslednji zakoni:

• Zakon o Ra~unskem sodi{~u z dne 29 oktobra 1846,

• Sistemski zakon o provincialnih volitvah z dne 19. oktobra 1921 (za lokalne svete),

• Kraljevi odlok z dne 6. marca 1936 o in{pekciji dela,

• Kraljevi odlok z dne 22. oktobra 1937 o svetih kreditnih ustanov,

• Kraljevi odlok {t. 29 z dne 24. avgusta 1939 o Narodni banki Belgije (velja za guver-

nerja, viceguvernerja, direktorja in regenta),

• Zakon z dne 2. aprila 1962 o Nacionalni dru`bi za investiranje (velja za upravnika

in ~lana upravnega odbora),

• Sodni zakonik (Code judiciaire) z dne 10. oktobra 1967 (nezdru`ljivost velja za vse

funkcije v pravosodju),

• Usklajeni zakoni o Dr`avnem svetu (Conseil d`Etat) z dne 12. januarja 1973 (nez-

dru`ljivost velja za ~lane Dr`avnega sveta),

• Zakon z dne 9. julija 1975 o nadzoru nad zavarovalnimi podjetji (velja za predsed-

nika in ~lane sveta Urada za nadzor nad zavarovanji),

• Posebni zakon z dne 6. januarja 1989 o Ustavnem sodi{~u (velja za sodnike, referen-

te, zapisnikarje),

• Zakon z dne 23. marca 1989 o volitvah v Evropski parlament (za ~lane Evropskega

parlamenta),

• Zakon z dne 22. julija 1991 o dr`avni loteriji (velja za njenega upravnika),

• Zakon z dne 5. avgusta 1991 o za{~iti gospodarske konkurence (velja za ~lana in na-

domestnega ~lana v Svetu za konkurenco),

• Kraljevi odlok z dne 23. decembra 1998 o Agenciji za poenostavitve v upravi (velja za

generalnega sekretarja agencije in njegovega namestnika),

• Zakon z dne 7. maja 1999 o igrah na sre~o (velja za ~lana in namestnika Komisije za

igre na sre~o).
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Poleg na tem mestu na{tetih aktov obstaja {e ve~je {tevilo drugih, predvsem aktov

skupnosti (frankofonske, flamske in nem{ke) ter podro~nih aktov, ki urejajo nezdru`lji-

vost ~lanov parlamenta s posameznimi funkcijami.

3.2 Danska

Danska nima enotne zakonodaje, ki bi se nana{ala na nezdru`ljivost opravljanja javne

funkcije. Nekatere dolo~be je mogo~e poiskati v nekaterih posebnih zakonih, vendar ti

ne vsebujejo nekih splo{nih smernic.

3.2.1 Nezdru`ljivost javne funkcije po posameznih subjektih

Poslanci
Ni splo{nih dolo~il, ki bi urejala nezdru`ljivost poslanske funkcije.

Predsednik vlade in ministri
V skladu z zakonommora predsednik vlade ali drugi ministri opustiti opravljanje dru-

ge javne ali zasebne dejavnosti. Pomembno je, da je minister lahko hkrati tudi poslanec

parlamenta. V izjemnih primerih lahko predsednik vlade ministru dovoli obdr`ati funk-

cijo. Odlo~itev predsednika vlade se predlo`i odboru v parlamentu. Odbor lahko od-

lo~itev predsednika vlade (dovoljenje) zavrne.

Sodniki
V skladu z zakonom lahko sodniki izvajajo zasebno ali javno redno pla~ano slu`bo le

z dovoljenjem predsedstva sodi{~a (»Presidency of the Court«). Ob~asno pla~ano delo

mora biti prijavljeno vsako leto.

Ombudsman
Ombudsman ne sme opravljati niti javne niti zasebne dejavnosti brez dovoljenja par-

lamentarnega odbora.

Javni uslu`benci
V skladu z zakonom javni uslu`benci v vladnih slu`bah - uradih in drugih javnih insti-

tucijah lahko opravljajo le dela, ki so zdru`ljiva z opravljanjem njihovih dol`nosti in

dela, ki niso v nasprotju s spo{tovanjem, ugledom in zaupanjem, ki ga kot javni us-

lu`benci imajo.
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Ob~inski funkcionarji3

V ~asu mandata lahko svetniki obdr`ijo prej{njo slu`bo, ne smejo pa sodelovati pri

zadevah, ki se ti~ejo njegovega ekonomskega ali zasebnega interesa. @upani in mestni

svetniki so zaposleni za polni delovni ~as (funkcijo opravljajo poklicno), predsedniki

odborov pa polovi~no Ostali svetniki dobijo povra~ilo stro{kov v zvezi z opravljanjem

njihovega dela.

3.3 Finska

3.3.1 Nezdru`ljivost javne funkcije po posameznih subjektih

Predsednik dr`ave
Finska ustava ne vsebuje dolo~b o opravljanju drugih funkcij predsednika republike.

Glede na naravo dela oziroma opravljanje predsedni{ke funkcije je jasno, da predsed-

nik ne more opravljati drugih funkcij. Praksa ne pozna opravljanja raznih funkcij v kor-

poracijah.4

Ministri
V skladu z ustavo ~lani vlade ne smejo opravljati nikakr{ne slu`be, ki bi posegala v

opravljanje ministrske - vladne funkcije ali bi utegnila {koditi zaupanju, ki ga imajo kot

~lani vlade. Ministri morajo parlamentu predlo`iti poro~ilo o drugih zaposlitvah, ki bi

lahko vplivale na opravljanje funkcije v vladi. To semed drugim nana{a tudi na polo`aje

v korporacijah.

V skladu z zakonom o javnih uslu`bencih (»The Civil Servants´ Act«) so javni us-

lu`benci, ki so imenovani na ministrsko funkcijo, avtomati~no opro{~eni opravljanja

redne slu`be (»excused from regular duties«) za obdobje trajanja njihovega mandata.

Poslanci
V skladu z zakonom o javnih uslu`bencih (»The Civil Servants´ Act«) so javni us-

lu`benci, ki so izvoljeni v parlament, avtomati~no opro{~eni opravljanja redne slu`be

(»excused from regular duties«) za obdobje trajanja njihovega mandata.

Poslanci lahko parlamentarni slu`bi (»The Parliamentary Office«) prostovoljno prijavi-

jo opravljanje drugih dejavnosti in funkcij. Ne obstajajo niti ustavna dolo~ila niti druga

zakonodaja, ki bi poslancem prepre~evala opravljanje drugih javnih funkcij ali isto~a-

sno opravljanje pridobitne dejavnosti (»corporate positions«). Poslanska funkcija se
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4 Pod pojmom korporacija lahko v naj{ir{em smislu razumemo gospodarske dru`be
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opravlja kot zaposlitev s polnim delovnim ~asom, (»full-time job«) in je prakti~no nemo-

go~e, da bi se poslanci resno zanimali {e za opravljanje drugih funkcij. Po drugi strani

pa veliko poslancev opravlja ve~ funkcij (»Corporate position«). Te lahko prijavijo, ~e

`elijo, vendar ni obvezno.

Parlamentarni ombudsman in namestniki ombudsmana
Parlamentarni ombudsman in njegovi namestniki ne smejo isto~asno opravljati druge

javne funkcije, niti izvajati drugih javnih ali zasebnih dejavnosti, ki bi lahko {kodile zau-

panju in nepristranskosti ali bi druga~e posegale v izvajanje njihove uradne dol`nosti.

^e je javni uslu`benec imenovan za parlamentarnega ombudsmana ali njegovega na-

mestnika, je avtomati~no opro{~en opravljanja redne slu`be (»excused from regular du-

ties«) za obdobje imenovanja.

Javni uslu`benci
V skladu z zakonom o javnih uslu`bencih (»The Civil Servants´ Act«) javni uslu`benci

ne smejo sprejeti ali opravljati kakr{nekoli druge slu`be ali funkcije, ki posega v njihov

delovni ~as, brez dovoljenja delodajalca. Dovoljenje se ne izda v primeru, da opravlja-

nje druge slu`be ovira, {kodi zaupanju in nepristranskosti opravljanja nalog ali druga~e

posega v opravljanje slu`benih dol`nosti oziroma privede do konkuren~ne dejavnosti,

ki lahko o~itno o{koduje delodajalca.

Javni uslu`benci morajo drugo zaposlitev ali opravljanje javne funkcije prijaviti in pri-

dobiti odobritev od delodajalca. Delodajalec lahko odobritev zavrne iz zgoraj navede-

nih razlogov.

Sodniki
Pravila, vsebovana v zakonu o javnih uslu`bencih (»The Civil Servants´ Act«), veljajo

tudi za sodnike.

Podobna dolo~ila veljajo za funkcionarje (uradnike):

• v parlamentu (vklju~no z uradom parlamentarnega ombudsmana – »The Office of the

Parliamentary Ombudsman«) - Zakon o parlamentarnih funkcionarjih (»The Act on

Parliamentary Officials«),

• v uradu predsednika republike (»The Office of the President of the Republic«) - Zakon

o dol`nosti predsednika republike (»The Act on Office of the President of the

Republic«),

• v Banki Finske (»Bank of Finland«) - Zakon o funkcionarjih Finske banke, (»The Act on

Officials of the Bank of Finland«).
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Zaposleni v ob~inah
Nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije ureja vsaka ob~ina posebej s svojimi ob~in-

skimi predpisi.

3.3.2 Darila, podkupovanje

Na Finskem je tako podkupovanje funkcionarjev kot sprejemanje podkupnine kazni-

vo dejanje. Obi~ajna darila neznatne vrednosti so dovoljena, vendar so pravila v zadnjih

letih podvr`ena stro`ji interpretaciji.

3.4 Francija

3.4.1 Splo{no

Za to dr`avo smo pridobili ustrezne podatke preko Slu`be za raziskave in dokumen-

tacijo (Service des études et de la documentation), ki deluje v okviru Narodne skup{~i-

ne (Assemblée Nationale).

V Franciji poznajo ve~ vrst nezdru`ljivosti. Uvodoma je treba omeniti nezdru`ljivost

~lanstva v vladi s ~lanstvom v parlamentu. V 23. ~lenu ustave je tako zapisano, da je

~lanstvo v vladi nezdru`ljivo z izvr{evanjem kakr{negakoli parlamentarnega mandata,

vsake poklicne predstavni{ke funkcije nacionalnega zna~aja, pa tudi vsake javne zapo-

slitve in vsakr{ne poklicne aktivnosti.

V zadnjem ~asu so se odvijale {tevilne razprave omo`nosti kopi~enja mandatov, ki so

privedle do sprejetja dveh zakonov, in sicer sistemskega zakona {t. 2000-294 z dne 5.

aprila 2000, ki zadeva nezdru`ljivost voljenih mandatov (Loi organique n°2000-94 du

5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux), in pa zakona {t.

2000-295 z dne 5. aprila 2000 (Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 relative B la limitation

du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et B leurs conditions d`e-

xercice), ki zadeva omejevanje kopi~enja (kumuliranja) voljenih mandatov in voljenih

funkcij ter pogoje njihovega izvr{evanja. Oba zakona dopolnjujeta volilni zakonik. V

nadaljevanja teksta navajamo samo pomembne ~lene tega zakona, ki se nana{ajo na

nezdru`ljivost, ne da bi posami~no navajali, kateri od obeh na{tetih zakonov je dopolnil

posamezni ~len volilnega zakonika.

V ~lenu L.46-1 volilnega zakonika (Code électoral) je navedeno pomembno na~elo,

ki v principu omejuje {tevilo mandatov posamezne izvoljene osebe na dva mandata.

Po 141. ~lenu volilnega zakonika je mandat poslanca nezdru`ljiv z izvajanjem ve~ kot

enega izmed tistih mandatov, ki so na{teti v nadaljevanju: regionalni svetnik (conseiller

régional), svetnik v Skup{~ini za Korziko, generalni svetnik (v departmaju), svetnik v
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Parizu, mestni (ob~inski) svetnik v ob~ini z najmanj 3500 prebivalci (kar pomeni, da je

torej dovoljen tretji mandat, ~e gre za ob~ino zmanj kot 3500 prebivalci). Te dolo~be ve-

ljajo tudi za senatorje.

Poleg tega je v volilnem zakoniku kar nekaj dolo~b, ki se nana{ajo na nezdru`ljivost,

tako med posameznimi voljenimi mandati, kot tudi med voljenimi mandati in med do-

lo~enimi javnimi funkcijami oziroma zaposlitvami.

Po posameznih ~lenih volilnega zakonika je ureditev naslednja:

46. ~len

Dolo~a nezdru`ljivost vsakega voljenega mandata s funkcijami kariernega oziroma z

njim izena~enega aktivnega ~astnika.

46.-1 ~len

Dolo~a splo{no omejitev glede kopi~enja dveh voljenih mandatov.

Nih~e ne more izvr{evati ve~ kot dva voljena mandata izmed naslednjih: regionalni

svetnik, svetnik v Skup{~ini za Korziko, generalni svetnik, svetnik v Parizu in ob~inski

(mestni) svetnik.

Kdor se znajde v polo`aju, ki je v nasprotju z navedeno dolo~bo, mora prekiniti z iz-

vr{evanjem enega izmed mandatov, ki jih je pridobil prej. Da bi to lahko storil, mu je na

voljo rok tridesetih dni, {teto od datuma izvolitve v mandat, ki je povzro~il stanje nez-

dru`ljivosti, ali, v primeru njegovega spodbijanja, od datuma, ko je postala pravno-

mo~na sodba, ki je potrdila izvolitev. ^e tega ne stori, preneha veljati po datumu najsta-

rej{i mandat oziroma funkcija.

^e se kdorkoli znajde v polo`aju nezdru`ljivosti zaradi izvolitve v mestni (ob~inski) svet

(ob~ina pa ima najmanj 3500 prebivalcev), mora prekiniti to nezdru`ljivost tako, da prene-

ha z izvr{evanjemmandata po lastni izbiri, za kar ima na voljo (enako kot zgoraj) tridesetd-

nevni rok. ^e tega ne stori, se {teje, da se je odpovedal po datumunajstarej{emumandatu.

127. ~len in naslednji

Dolo~ajo pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za izvolitev‚ pri ~emer pa podrobneje opre-

deljujejo tudi to, kateri funkcionarji ne smejo biti izvoljeni v dolo~enih teritorialnih eno-

tah. Omejili pa smo se zgolj na tiste primere, ki so izraziteje povezani z nezdru`ljivostjo

opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. Poleg tega so dolo~ene tudi obvez-

nosti v zvezi s predlo`itvijo izjave o premo`enjskem stanju poslancev.

V 127. ~lenu je dolo~eno, da v obdobju enega leta ne more biti izvoljen, kdor ni pred-

lo`il izjave, predvidene v 135. ~lenu zakona (o premo`enjskem stanju - glej nadaljeva-

nje). Ravno tako v obdobju enega leta ne more biti izvoljen tisti, ki bodisi ni pravo~asno

predlo`il ra~una svoje volilne kampanje ali pa je bil ta ra~un upravi~eno zavrnjen.5 ^e je
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nekdo prekora~il dovoljene stro{ke za volitve, se mu lahko ravno tako odvzame

mo`nost biti izvoljen (128. ~len).

3.4.2 Nezdru`ljivost, ki velja za poslance

V ~lenu 135-1 je dolo~eno, da mora izvoljeni poslanec v dveh mesecih po nastopu

funkcije, neodvisni Komisiji za finan~no transparentnost v politi~nem `ivljenju pred-

lo`iti (sklicujo~ se na svojo ~ast in po resnici) izjavo o premo`enju, ki obsega tako nje-

govo lastno premo`enje kot tudi skupno premo`enje v zakonu. Poslanci morajo nave-

deni komisiji med trajanjemmandata sporo~iti vse bistvene spremembe premo`enja, in

sicer vsaki~, kadar to ocenijo za potrebno. Sicer pa je treba ustrezno izpolnjeno izjavo

podati komisiji najprej dva meseca in najkasneje en mesec pred potekom mandata po-

slanca; ~e se Narodna skup{~ina razpusti `e pred potekom mandata ali v primeru dru-

gega razloga za prenehanje mandata, razen smrti, pa v roku dveh mesecev po preneha-

nju izvr{evanja funkcije. Poslanec lahko k izjavi prilo`i tudi svoje opombe v zvezi s

spremembami premo`enja.

V ~lenu 135-2 je posebej dolo~eno, da se tako zgoraj opisane izjave poslancev kot

tudi njihove opombe v zvezi s spremembami premo`enja ne smejo predlo`iti nikomur,

razen na izrecno zahtevo vlagatelja, njegovih upravi~encev ali pa na uradno zahtevo

sodnih oblasti zaradi razjasnitve kak{nega spornega dejstva v pravnem postopku oziro-

ma odkritja resnice.

^len 136 dolo~a, da izgubi pravico ~lanstva v Narodni skup{~ini tisti poslanec, ~igar

nezdru`ljivost se razkrije po tem, ko se razglasijo rezultati in po preteku roka, v katerem

se nezdru`ljivost lahko izpodbija, pa tudi tisti poslanec, ki se med potekom mandata

znajde v okoli{~inah, ki pomenijo njegovo nezdru`ljivost z opravljanjem funkcije po-

slanca. Izgubo pravice ~lanstva v Narodni skup{~ini ugotovi Ustavni svet (Conseil con-

stitutionel - v bistvu gre za ustavno sodi{~e) na zahtevo urada Narodne skup{~ine ali mi-

nistra za pravosodje.

V ~lenu 136-1 je dolo~eno, da pristojna komisija predlo`i Ustavnemu svetu podatke o

vseh kandidatih, za katere se sumi, da bodisi niso predlo`ili ra~una za volilno kampanjo

oziroma je bil ta zavrnjen, ali pa so prekora~ili dovoljene stro{ke za volitve. Ustavni svet

razglasi nezdru`ljivost in kandidata, ~e je bil `e razgla{en za izvoljenega, z isto odlo~bo

razre{i mandata.

Komisija za transparentnost financiranja politi~nega `ivljenja predlo`i uradu Narodne

skup{~ine podatke o vsakem poslancu, za katerega se sumi, da ni predlo`il podatka o

premo`enjskem stanju. Nato omenjeni urad obvesti o nastali situaciji Ustavni svet, ki

ugotovi nezdru`ljivost in z isto odlo~bo poslanca razre{i mandata.
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Prepovedano je kumuliranje mandatov poslanca in senatorja. Vsak poslanec, ki je iz-

voljen za senatorja oziroma vsak senator, ki je izvoljen za poslanca, preneha biti ~lan

doma, v katerega je bil izvoljen. V primeru izpodbijanja pa se izpraznjenost poslanske-

ga oziroma senatorskega sede`a razglasi {ele po odlo~itvi Ustavnega sveta, ki potrdi iz-

volitev. Nih~e pa v nobenem primeru ne more sodelovati pri delu obeh domov. (~len

137)

Mandat poslanca je nezdru`ljiv z mandatom predstavnika v Evropskem parlamentu.

Vsak poslanec, ki je bil izvoljen v Evropski parlament, zaradi tega dejstva preneha iz-

vr{evati mandat v doma~em parlamentu. V primeru izpodbijanja izvolitve pa se izpraz-

njenost poslanskega oziroma senatorskega sede`a razglasi {ele po odlo~itvi Ustavnega

sveta, ki potrdi izvolitev. V ~asu ~akanja na to odlo~itev pa zainteresirana oseba ne

more sodelovati pri delu Narodne skup{~ine. (~len 137-1)

Mandat poslanca je nezdru`ljiv s ~lanstvom v Ekonomskem in socialnem svetu. (139.

~len).

Izvr{evanje sodne funkcije je nezdru`ljivo z mandatom v Narodni skup{~ini. (140.

~len)

O nezdru`ljivosti poslanskega mandata z ve~ kot eno izmed dolo~enih drugih funkcij

glej uvodni del (kjer je opisan 141. ~len).

Izvr{evanjih javnih nevoljenih funkcij je nezdru`ljivo z mandatom poslanca. Izjeme

so v nekaterih primerih profesorji in v nekaterih departmajih funkcionarji v verskih

skupnostih in delegati vlade v upravah verskih skupnosti. (142. ~len)

Prav tako je nezdru`ljivo z mandatom poslanca izvr{evanje funkcij, poverjenih in

pla~anih s strani tuje dr`ave ali mednarodne organizacije. (143. ~len)

Osebe, ki jim vlada odredi izvr{itev dolo~enih za~asnih nalog, lahko obenem s temi

nalogami izvr{ujejo mandat poslanca v obdobju najve~ {estih mesecev. (144. ~len)

Z izvr{evanjemmandata poslanca je nezdru`ljivo opravljanje funkcije predsednika ali

~lana upravnega odbora, pa tudi generalnega direktorja in njegovega namestnika v

dr`avnih podjetjih (entreprises nationales) in dr`avnih javnih zavodih (établissements

public nationaux). To velja tudi za vsako stalno funkcijo, ki se izvr{uje pri teh podjetjih

oziroma ustanovah. Nezdru`ljivost, dolo~ena v tem ~lenu, pa ne velja za poslance, ki so

bodisi zaradi svojega poslanskega mandata ali pa zaradi lokalnega volilnega mandata

predsedniki oziroma ~lani upravnih odborov zgoraj navedenih podjetij oziroma zavo-

dov po njihovih notranjih aktih.

S parlamentarnim mandatom so nezdru`ljive funkcije vodje podjetja, predsednika

upravnega odbora, predsednika in ~lana direktorija, predsednika nadzornega sveta,

delegata upravnega sveta, generalnega direktorja, namestnika generalnega direktorja

oziroma vr{ilca dol`nosti v:
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• dru`bah, podjetjih ali zavodih, ki prejemajo subvencije ali u`ivajo olaj{ave s strani

dr`ave ali javnih skupnosti, razen v primerih, ~e so te olaj{ave rezultat avtomati~ne

uporabe splo{ne zakonodaje;

• dru`bah, ki imajo izklju~no finan~ni namen in ki javno vabijo k var~evanju, pa tudi v

civilnih dru`bah, ki so poobla{~ene, da javno vabijo k var~evanju, kot tudi v organih

vodenja in upravljanja teh dru`b;

• dru`bah ali podjetjih, ki se predvsem ukvarjajo z izvajanjem del, dobavljanjem blaga

ali nudenjem storitev za ra~un ali pod nadzorom dr`ave, javnih skupnosti (collectivité

public) oziroma zavodov, pa tudi dr`avnih podjetij ali tujih dr`av;

• dru`bah ali podjetjih s profitnim namenom, katerih dejavnost predstavlja nakup ali

prodaja zemlji{~, namenjenih za gradnjo, ne glede na njihovo naravo, ali ki izvajajo

aktivnost urejanja zemlji{~ in zgradb oziroma gradnjo stavb z namenom prodaje;

• dru`bah, katerih ve~ kot polovica kapitala je v lasti v prej{njih alineah navedenih

dru`b, podjetij in zavodov.

Dolo~be tega ~lena se nana{ajo na vsako osebo, ki, sama ali preko posrednika, dejan-

sko vodi eno od zgoraj navedenih dru`b, podjetij in zavodov. (146. ~len)

Vsakemu poslancu je prepovedano za~eti izvr{evati svetovalno funkcijo, katere ni iz-

vr{eval pred za~etkom mandata. Ta prepoved pa ne velja za pripadnike svobodnih po-

klicev, za katere velja druga~na zakonodaja oziroma so za{~iteni na drug na~in. (146-1

~len)

Vsakemu poslancu je medmandatom prepovedano sprejeti funkcijo ~lana upravnega

odbora v eni od dru`b, podjetij ali zavodov, navedenih v 146. ~lenu. (147. ~len)

Ne glede na dolo~bi 146. in 147. ~lena pa so poslanci, ki so ~lani regionalnega, gene-

ralnega ali mestnega (ob~inskega) sveta, lahko s strani teh svetov imenovani za pred-

stavljanje regije, departmaja ali mesta (ob~ine) v regionalnih oziroma lokalnih organih,

in sicer pod pogoji, da ti organi nimajo za poseben cilj ustvarjanje in delitev dobi~ka in

da poslanci za opravljanje te funkcije niso pla~ani. Vrhu tega pa lahko tudi tisti poslanci,

ki niso ~lani prej navedenih svetov, brez pla~ila izvr{ujejo funkcijo predsednika uprav-

nega odbora, delegata upravnega sveta ali ~lana upravnega odbora me{anih dru`b z re-

gionalno oziroma lokalno sestavo, ali dru`b, ki imajo izklju~no socialno funkcijo. (148.

~len)

Vsakemu odvetniku, ki mu je bil podeljen mandat poslanca, je pred vsemi sodi{~i,

(razen nekaterih izjem) prepovedano, posredno ali neposredno, dokon~anje katerega-

koli dejanja iz svojega poklica, in sicer v zadevah, zaradi katerih se je pred kazenskimi

sodi{~i za~el postopek za kazniva dejanja zoper narod, dr`avo ali javni mir, oziroma v ti-

skovnih in dolo~enih finan~nih zadevah. Prepovedano mu je tudi, da zastopa pred so-
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di{~em ali svetuje eni izmed dru`b, podjetij ali zavodov po 145. in 146. ~lenu tega zako-

na, katerih zastopnik sicer ni bil pred izvolitvijo, ali da nastopa pred sodi{~em zoper

dr`avo, dr`avna podjetja in javne skupnosti oziroma zavode, z izjemo nekaterih pose-

bej dolo~enih zadev. (149. ~len)

Vsakemu poslancu je prepovedano dopustiti, da se njegovo ime skupaj z ozna~bo, da

je poslanec, pojavi v vsaki reklami, ki se nana{a na finan~no, industrijsko ali trgovsko

podjetje. Za ustanovitelje, direktorje in upravljavce takih podjetij pa sta zagro`eni za-

porna in denarna kazen. (150. ~len)

Poslanec, ki se ob izvolitvi znajde v enem izmed primerov nezdru`ljivosti po tem za-

konu, ima trideset dni ~asa, {teto od nastopa funkcije ali v primeru spodbijanja rezulta-

tov volitev, od odlo~itve Ustavnega sveta, da odstopi s funkcij oziroma mandatov, nez-

dru`ljivih z mandatom poslanca. ^e je nosilec javne slu`be, pa mora v tem ~asu zahte-

vati, da se mu dodeli z zakonodajo predvideni ustrezni status. Po preteku tega roka Us-

tavni svet razglasi poslanca, ki je v stanju nezdru`ljivosti po 141. ~lenu tega zakona, za

razre{enega, in sicer na zahtevo urada Narodne skup{~ine ali ministra za pravosodje. V

roku tridesetih dni mora vsak poslanec uradu Narodne skup{~ine predlo`iti seznam po-

klicnih ali splo{no koristnih aktivnosti, katere namerava ohraniti, ali pa potrditi, da ne

izvaja nobene take aktivnosti. Med mandatom pa mora sporo~iti vsako tozadevno spre-

membo. Urad preverja, ~e so predlo`ene aktivnosti skladne s parlamentarnim manda-

tom. ^e obstaja dvom o tem, ali pa ~e se ocena urada spodbija, lahko urad Narodne

skup{~ine, minister za pravosodje ali pa sam poslanec zahtevajo od Ustavnega sveta, da

odlo~i, ali se poslanec nahaja v stanju nezdru`ljivosti. ^e je odgovor za poslanca negati-

ven, mora v tridesetih dneh urediti svoj polo`aj, kajti v nasprotnem primeru ga Ustavni

svet razglasi za razre{enega. ^e poslanec sploh ne predlo`i zgoraj opisane izjave (o iz-

vajanju dejavnosti) ali ~e kr{i 149. oz. 150. ~len zakona, ga Ustavni svet brez kakr{nega-

koli roka razglasi za razre{enega na zahtevo urada Narodne skup{~ine ali ministra za

pravosodje. Razre{itev se takoj sporo~i predsedniku Narodne skup{~ine (151. ~len)

Vsak poslanec, ki je medmandatom poslanca izvoljen v takmandat, da ga to postavi v

stanje nezdru`ljivosti po 141. ~lenu zakona, ima trideset dni ~asa (od te nove izvolitve

oziroma, v primeru spodbijanja, od dokon~ne sodne odlo~be), da se odpove enemu iz-

med mandatov po lastni izbiri. ^e tega ne stori, mu avtomati~no preneha najstarej{i pri-

dobljeni mandat. (151-1. ~len)

Funkcija ~lana Ustavnega sveta je nezdru`ljiva z mandatom poslanca. Za poslance, ki

so imenovani v Ustavni svet, se {teje, da so se odlo~ili za to zadnjo funkcijo, razen v pri-

meru, ~e se v osmih dneh po razglasitvi imenovanja druga~e ne odlo~ijo. (152. ~len)
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Nezdru`ljivost med mandatom poslanca in funkcijo ~lana vlade nastopi po tridesetih

dneh od imenovanja poslanca za ~lana vlade. Med tem ~asom poslanec, ki je ~lan vlade,

ne more sodelovati pri nobenem glasovanju. (153. ~len)

3.4.3 Nezdru`ljivost, ki velja za generalne svetnike (voljene v departmajih)

Med izvajanjem funkcij Dr`avni mediator (Médiateur de la République) in Otro{ki za-

govornik (Défenseur des enfants) ne moreta biti kandidata za mandat v generalnem

svetu (departma), ~e tegamandata nista izvr{evala `e pred svojo izvolitvijo. (194-1 ~len)

Kot ~lani generalnega sveta (v departmaju) ne smejo biti med drugim izvoljeni:

• prefekti v departmaju, kjer izvr{ujejo to funkcijo (prefekta) ali pa so jo izvr{evali v treh

letih pred nastopom funkcije ~lana sveta; podprefekti, generalni sekretarji, direktorji

kabineta prefekta ali podprefekta, pa tudi glavni sekretarji podprefekture, in to v de-

partmaju, kjer izvr{ujejo to funkcijo ali pa so jo izvr{evali v enem letu pred nastopom

funkcije;

• sodniki in to`ilci prito`benih sodi{~ v sodnem okro`ju, kjer so v zadnjih {estih mese-

cih izvr{evali svojo funkcijo;

• ~lani upravnih sodi{~, pa tudi sodniki in generalni sekretarji regionalnih ra~unskih

zbornic (sodi{~), v sodnem okro`ju, kjer so v zadnjih {estih mesecih izvr{evali svojo

funkcijo;

• instan~ni sodniki v sodnem okro`ju, kjer so v zadnjih {estih mesecih izvr{evali svojo

funkcijo;

• voja{ki ~astniki na obmo~ju, kjer so v zadnjih {estihmesecih izvr{evali svojo funkcijo;

• policijski ~astniki v kantonih, kjer so v zadnjih {estih mesecih izvr{evali svojo

funkcijo;

• v departmajih, kjer izvr{ujejo ali so v zadnjih {estih mesecih izvr{evali svojo funkcijo:

glavni in`enirji, namestniki glavnih in`enirjev ter in`enirji za ceste in mostove;

• rudarski in`enirji v kantonih, kjer izvr{ujejo ali so v zadnjih {estih mesecih izvr{evali

svojo funkcijo;

• rektorji akademij, v vseh departmajih z obmo~ja akademije, kjer so v zadnjih {estih

mesecih izvr{evali svojo funkcijo.

Vsakdo, ki ni predlo`il ra~una za svojo kampanjo, ali pa je bil ta ra~un upravi~eno za-

vrnjen, se lahko v enem letu razglasi za neizvoljenega. (197. ~len)

Mandat generalnega svetnika je v departmaju nezdru`ljiv z nekaterimi funkcijami, ki

so pla~ane ali subvencionirane iz sredstev departmaja. Izjema deloma velja samo za

zdravnike in veterinarje. (207. ~len)
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Nih~e ne more biti ~lan ve~ kot dveh generalnih svetov. (208. ~len)

Vsak generalni svetnik, ki se po izvolitvi znajde v stanju nezdru`ljivosti, se s strani ge-

neralnega sveta razglasi za razre{enega, bodisi po uradni dol`nosti ali pa na zahtevo

vsakega volivca. (210. ~len)

3.4.4 Nezdru`ljivost, ki velja za mestne (ob~inske) svetnike (voljene v
ob~inah)

V ~lenu 230 je dolo~eno, kdo vse ne more bitimestni (ob~inski) svetnik; med drugim

to velja (za obdobje enega leta) tudi za `upana in njegov namestnik, ki ne predlo`ita po-

trdila o premo`enjskem stanju.

Na obmo~ju, kjer izvr{ujejo ali so izvr{evali svojo funkcijo v zadnjih treh letih, prefekti

ne morejo biti izvoljeni za mestne (ob~inske) svetnike. Za podprefekte, generalne se-

kretarje prefekture ter direktorje kabineta prefekta ali podprefekta zna{a to obdobje

eno leto.

Ne morejo biti izvoljeni za mestne (ob~inske) svetnike v ob~inah, ki le`ijo na ob-

mo~jih, kjer so v zadnjih {estih mesecih izvr{evali svoje funkcije:

• sodniki prito`benega sodi{~a;

• ~lani upravnih sodi{~ in regionalnih ra~unskih zbornic (sodi{~);

• voja{ki ~astniki;

• instan~ni sodniki;

• voja{ki in policijski funkcionarji;

• ra~unovodje v skupnostih in podjetniki, ki izvajajo ob~inske slu`be;

• direktorji in vodje uradov prefekture ter glavni sekretarji podprefektur;

• razni drugi na{teti funkcionarji in in`enirji.

Dolo~eno je tudi, da mestni (ob~inski) pla~ani uradniki ne morejo biti izvoljeni v

mestni (ob~inski) svet v ob~ini, ki jih zaposluje. (231. ~len)

Za neizvoljenega se v enem letu lahko razglasi tistega ~lana mestnega (ob~inskega)

sveta, ki ni predlo`il svojega volilnega ra~una ali je bil ta ra~un upravi~eno zavrnjen.

(234. ~len)

Vsakega mestnega (ob~inskega) svetnika, ki se znajde v nezdru`ljivosti zaradi nak-

nadnih okoli{~in, prefekt takoj razglasi za razre{enega, lahko pa v desetih dneh od pre-

jema uradnega sporo~ila vlo`i pravno sredstvo bodisi pri upravnem sodi{~u ali pa (v

nekaterih primerih) pri Dr`avnem svetu (Conseil d`État - vrhovna instanca za upravno

sodstvo in obenem svetovalni organ vlade). (236. ~len)

Funkcija mestnega (ob~inskega) svetnika je nezdru`ljiva s:
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• funkcijo prefekta, podprefekta in generalnega sekretarja prefekture;

• policijskega funkcionarja;

• zakonitega zastopnika ob~inskih ali medob~inskih zavodov s podro~ja zdravstva.

(237. ~len)

Nih~e ne more biti hkrati ~lan ve~ih mestnih (ob~inskih) svetov. Kdor je bil izvoljen v

ve~ih ob~inah, se mora v desetih dneh odlo~iti za eno izmed njih in to sporo~iti prefek-

tu. ^e tega ne stori pravo~asno, se {teje, da je ~lan tistega sveta, ki je najmanj {tevilen. V

ob~inah z ve~ kot 500 prebivalci je {tevilo prednikov in potomcev oziroma bratov in se-

ster, ki bi lahko bili hkrati ~lani istega sveta, omejeno na dva. (238. ~len)

3.4.5 Nezdru`ljivost, ki velja za senatorje

^leni tega zakona, ki se nana{ajo na nezdru`ljivost poslancev, veljajo tudi za senator-

je (~lane drugega doma v parlamentu). (297. ~len)

3.4.6 Nezdru`ljivost, ki velja za regionalne svetnike

Za regionalne svetnike velja podobna ureditev nezdru`ljivosti oziroma prepovedi iz-

volitve, kot za generalne (departmajske) svetnike in ob~inske (mestne) svetnike. Nave-

deno velja tudi za predlo`itev ra~una za volilno kampanjo, za hkratno izvolitev v ve~ih

regionalnih svetih, ipd. (~leni 339 - 345)

3.4.7 Predstavniki v Evropskem parlamentu

Opozoriti pa je treba tudi na poseben primer predstavnikov v Evropskem parlamen-

tu. Nezdru`ljivosti, ki veljajo zanje, so na{tete v ~lenih 6 - 6-6 zakona {t. 77-729 z dne 7.

julija 1977, ki govori o njihovi izvolitvi. [e posebej velja omeniti ~len 6-1, ki dolo~a, da

vsak predstavnik v Evropskem parlamentu, ki pridobi lastnost poslanca ali senatorja,

prekine z izvr{evanjem svojega mandata predstavnika v Evropskem parlamentu. Za

tega predstavnika veljajo sicer nekatere dolo~be volilnega zakonika. Predstavnik, ki se

znajde v stanju nezdru`ljivosti, se mora v tridesetih dneh od nastopa mandata v Evrop-

skem parlamentu odre~i svojim funkcijam v Franciji oziroma zahtevati (~e je dr`avni

uradnik), da se ga za ~as opravljanja mandata postavi v ustrezen status. Podobno velja

za primer nezdru`ljivosti, ki nastane v teku izvr{evanja mandata. Vsak volivec lahko

pred Dr`avnim svetom (Conseil d`État) spro`i postopek za ugotovitev nezdru`ljivosti.

^e se tako ugotovi nezdru`ljivost, se {teje, da se je predstavnik odpovedal svojemu

mandatu. (~len 6)
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Vsak predstavnik v Evropskem parlamentu, ki je izvoljen za poslanca ali senatorja,

preneha zaradi tega dejstva z izvr{evanjem svojega mandata v Evropskem parlamentu.

(~len 6-1)

Mandat predstavnika v Evropskem parlamentu je nezdru`ljiv z izvr{evanjem funkcij

predsednika regionalnega sveta, predsednika generalnega sveta in `upana. Tudi v tem

primeru (~e je izvoljen v eno izmed na{tetih funkcij), preneha z izvr{evanjemmandata v

Evropskem parlamentu. (~len 6-2)

Mandat predstavnika v Evropskem parlamentu je nezdru`ljiv tudi z izvr{evanjem ve~

kot ene od naslednjih funkcij: regionalni svetnik, svetnik v Skup{~ini za Korziko, gene-

ralni svetnik, svetnik v Parizu, mestni (ob~inski) svetnik. ^e pride do take nezdru`ljivo-

sti, se mora v tridesetih dneh odlo~iti, kateri funkciji se bo odpovedal; ~e tega ne stori,

se {teje, da se je odpovedal svoji najstarej{i funkciji. (~len 6-3)

Ravno tako je mandat predstavnika v Evropskem parlamentu nezdru`ljiv s funkcijami

~lana Evropske komisije, direktorija Evropske centralne banke ali ~lana francoskega

sveta za monetarno politiko, pa tudi sodnika trgovinskega sodi{~a. (~lena 6-4 in 6-5)

3.5 Gr~ija

Nezdru`ljivost opravljanja javne funkcije je v Gr~iji urejena v ve~ zakonih. Nekatere

dolo~be pa so zajete `e v ustavi in sicer:

• za predsednika - opravljanje te funkcije ni zdru`ljivo z nobeno drugo funkcijo, delom

ali polo`ajem,

• za ~lane vlade, namestnike ministrov in predsednika parlamenta, za obdobje trajanja

mandata.

Opravljanje funkcije v vladi ni zdru`ljivo z opravljanjem poslanske funkcije. Nez-

dru`ljivost poslanske funkcije se nana{a tudi na:

• funkcijo ~lana upravnega odbora, generalnega direktorja ali namestnika,

• zaposlitev v gospodarskem podjetju ali dru`bi, ki u`iva posebne privilegije ali sub-

vencije s strani dr`ave ali v koncesijskih javnih podjetjih.

Poslanci se morajo v osmih dneh od izvolitve izre~i, za katero funkcijo so se odlo~ili.

V nasprotnem primeru po zakonu (»ipso jure«) izgubijo funkcijo v parlamentu. Poslanci,

ki so sprejeli drugo funkcijo, ki ni zdru`ljiva s poslansko, po zakonu izgubijo svoj po-

lo`aj.

Poslanci med drugim ne smejo izvajati nalog za dr`avo, agencije lokalne samouprave

ali druge osebe javnega prava ter za javna in ob~inska podjetja. Kdor kr{i navedeno pre-
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poved, lahko izgubi polo`aj poslanca. Enako velja za poslance, ki opravljajo vodstveno

ali svetovalno funkcijo v trgovinskem podjetju ali dru`bi.

Pla~ani javni funkcionarji in uslu`benci, zaposleni v oboro`enih silah in varnostnih

slu`bah, v lokalnih vladnih agencijah ali drugih osebah javnega prava, `upani in pred-

sedniki va{kih skupnosti, predsedniki upravnih odborov oseb javnega prava ali javnih

oziroma ob~inskih podjetij, notarji, pa tudi nekateri drugi funkcionarji, ne morejo biti

izvoljeni oziroma kandidirati, ~e pred tem niso podali odstopne izjave v pisni obliki.

Univerzitetni profesorji so izvzeti. Opravljanje profesorskega dela je prepovedano le za

~as trajanja parlamentarnega mandata, na~in nadome{~anja izvoljenega profesorja pa

ureja zakon.

V 89. ~lenu ustave je posebej dolo~ena tudi nezdru`ljivost za pravosodne funkcionar-

je. Prepovedano jim je namre~ izvajanje vsake druge pla~ane slu`be ali izvr{evanje ka-

kega drugega poklica. Izrecno jim je prepovedano sodelovanje v vladi. Ne smejo sode-

lovati tudi v upravnih odborih podjetij ali (trgovinskih) dru`b. Lahko pa se izvolijo za

~lane akademije ali za univerzitetne profesorje oziroma asistente.

Mandat lokalnih oblasti ni zdru`ljiv s sodni{ko, policijsko ali voja{ko funkcijo; voljene

funkcije so ~astne, zato niso nagrajevane, vendar pa se stro{ki na zahtevo povrnejo.6

3.6 [panija

3.6.1 Opredelitev pojmov

V [paniji je pojem javne funkcije oziroma javnega funkcionarja zelo {irok: v ta okvir

sodi vsaka oseba, ki opravlja kakr{nokoli dejavnost javnega pomena (»for a public po-

wer«) kot osnovno delo (politi~no, poklicno – profesionalno…) za katero prejema ka-

kr{nokoli nadomestilo ali povra~ilo (na primer: pla~o, nadomestilo stro{kov ipd.)

Razlikovanje med poklicnim in nepoklicnim opravljanjem javne funkcije je mogo~e v

dveh primerih: pri mestnih svetnikih, ki niso zaposleni za polni delovni ~as in regijskih

parlamentarcih (v regijah, v katerih parlament ni ukinil te kategorije) Ostali javni funk-

cionarji opravljajo svoje delo poklicno.

Pojem nezdru`ljivosti se v [paniji uporablja kot:

• funkcijska nezdru`ljivost (»functional incompatibility«): splo{no pravilo je, da lahko

javni funkcionarji opravljajo le eno javno funkcijo, prav tako funkcionarji ne smejo iz-

vajati zasebne dejavnosti, ki bi utegnila vplivati na njihovo javno funkcijo ali na njeno

neodvisno opravljanje.
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• Nezdru`ljivost pla~il (»pay incompatibility«): splo{no pravilo je da javni funkcionarji

ne smejo prejemati ve~ kot eno pla~ilo od javnega (dr`avnega) organa.

[panska zakonodaja razlikuje ve~ razli~nih javnih funkcij oziroma javnih funkcionar-

jev, na katere se nezdru`ljivost nana{a, in jo ureja v razli~nih predpisih.

3.6.2 Normativna ureditev nezdru`ljivosti javne funkcije po posameznih
subjektih, za katere velja nezdru`ljivost

Izvoljene politi~ne osebe (»Elected political authorities«)
Poslanci in senatorji nacionalnega parlamenta (»Cortes Generales«)

Nezdru`ljivost je urejena v 70. ~lenu ustave iz leta 1978 in v 6., 154., 155-160. ~lenu Te-

meljnega volilnega zakona (“Organic Electoral Law”) iz leta 1985 (“L.O. 5/1985", z ve~

spremembami).

Omejitve pri opravljanju druge javne funkcije

Velja splo{no pravilo nezdru`ljivosti z opravljanjem druge javne funkcije razen:

• ~lanstva v vladi,

• ~lanstva v upravi javnih organizacij ali javnih podjetij, imenovanih s strani parlamenta

(trenutno sta dva poslanca ~lana uprave v Agenciji za za{~ito podatkov – »Data Protec-

tion Agency«),

• »part time« - pogodbene zaposlitve univerzitetnega profesorja z dolo~enimi

omejitvami,

• isto~asnega opravljanja funkcije senatorja in poslanca v eni izmed avtonomnih

skup{~in, za tiste senatorje, ki jih je imenovala avtonomna skup{~ina (25 % senator-

jev) in

• opravljanje funkcije mestnega oziroma pokrajinskega svetnika.

Omejitve pri opravljanju zasebne dejavnosti

Splo{no pravilo je nezdru`ljivost z opravljanjem vseh drugih zasebnih aktivnosti

razen:

• upravljanje zasebnega (dru`inskega) premo`enja (razen ~e ima poslanec, njegov za-

konec ali otroci ve~ kot 10 % dele` v pogodbenih podjetjih javnega sektorja) in

• knji`evna ali znanstvena dejavnost.

Kljub temu lahko poslanska zbornica (na predlog Odbora za nezdru`ljivost) dovoli

izvajanje zasebne dejavnosti razen tistih, ki bi vplivale na opravljanje funkcije poslan-

cev. Vendar pa obstaja nekaj dejavnosti, katerih izvajanje ni dopustno: to so kakr{nekoli
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funkcije v zasebnih podjetjih ali profesionalni (poklicni) odnosi s pogodbenimi zaseb-

nimi podjetji, ki imajo kakr{nokoli zvezo z osebami javne oblasti (»public authorities«)

ali njihovimi organi in funkcije v upravi finan~nih ali zavarovalnih podjetij.

Predstavniki v Evropskem parlamentu (»Diputados al Parlamento Europeo«)

Nezdru`ljivost je urejena v pogodbah (“Treaty of the EC”), poslovniku Evropskega

parlamenta (“Rules of the European Parliament and sections”) v ~lenih od 211. do 213.

in Temeljnem volilnem zakonu (“The Organic Electoral Law”) iz leta 1985.

Poslanci, ki so ~lani Evropskega parlamenta, ne morejo biti hkrati tudi poslanci, sena-

torji ali delegati v avtonomnih skup{~inah in ne morejo izvajati aktivnosti, ki so kot nez-

dru`ljive opredeljene v evropskih pogodbah in poslovniku Evropskega parlamenta.

Zastopniki v pokrajinski skup{~ini (»Parlamentos autonómicos«)

Nezdru`ljivost oziroma omejitve opravljanja javne funkcije urejajo pokrajinske

skup{~ine samostojno v svojih statutih (“Estatuto de autonomía”) in volilnih zakonih.

Mestni in pode`elski svetniki (»concejales y diputados provinciales«)7

Normativna ureditev je zajeta v 177, 178, 202. in 203.~lenu Temeljnega zakona o voli-

tvah iz leta 1985 (“The Organic Electoral Law”).

Omejitve glede opravljanja druge javne funkcije

Nemorejo biti: ~lani “ustavnih organov” (ustavno sodi{~e, ra~unsko sodi{~e, general-

ni svet sodne oblasti – “General Council of the Judiciary Power”, Dr`avni svet, Ombud-

sman), ~lani sodi{~, generalni to`ilci, visoki vladni funkcionarji, ki jih imenuje vlada, di-

rektorji javnih podjetij, voja{ki uslu`benci, ambasadorji, ~lani volilne uprave (“Electoral

administration”), ~lani organov Banke [panije. Poleg tega ne morejo biti hkrati us-

lu`benci mestne ali pode`elske ob~ine.

Omejitve glede opravljanja zasebne dejavnosti:

• opravljanje odvetni{ke slu`be ali pravnega zastopnika (»solicitor«) pri sodnih ali

upravnih postopkih v zvezi z mestom ali provinco,

• direktor finan~nih entitet (»Cajas de Ahorro«), ustanovljenih na obmo~ju mesta ali

province,

• pogodbenik ali podpogodbenik v poslih, ki so v celoti ali delno financirana s strani

mesta ali pode`elskega sveta.
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7 Polo`aj izvoljenih ob~inskih funkcionarjev je opredeljen tudi na spletni strani »Ob~ine«. Ob~inski funkcio-

narji morajo podati izjavo o premo`enju, so civilno in kazensko odgovorni, poklicni funkcionarji dobivajo

samo pla~o, nepoklicni funkcionarji dobivajo sejnine, upravi~eni so do dopusta za opravljanje dol`nosti v

ob~ini, funkcija ob~inskega funkcionarja je nezdru`ljiva s {tevilnimi dr`avnimi funkcijami.
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^lani vlade in visoki funkcionarji izvr{ilne oblasti (executive)
^lani vlade (»Gobierno de la Nación«) in drugi visoki neodvisni funkcionarji, ki jih je

imenovala vlada (“altos cargos”):

Na dolo~be o nezdru`ljivosti naletimo v 98. ~lenu ustave (v delu o ~lanih vlade) in v

Zakonu {t. 12/1995 o nezdru`ljivosti ~lanov vlade in drugih visokih dr`avnih funkcio-

narjev (“Incompatibilities of the members of the Government of the Nation and other

high officials of the General Administration of the State” - Ley 12/1995).

Omejitve glede opravljanja druge javne funkcije

Velja splo{na nezdru`ljivost z opravljanjem vseh drugih javnih funkcij razen:

• ~lanstva v parlamentu,

• ~e je javna funkcija povezana z njihovo osnovno funkcijo,

• ~lanstva v upravah javnih podjetij (najve~ dveh).

V vseh teh treh primerih lahko prejemajo le nadomestilo stro{kov.

Omejitve v zvezi z opravljanjem zasebne dejavnosti

Splo{no pravilo je nezdru`ljivost z ostalimi zasebnimi funkcijami razen:

• upravljanje zasebnega ali dru`inskega premo`enja (dedi{~ine) razen v primeru, ko

ima zakonec ali otroci ve~ kot 10 % dele`ev v podjetju, ki ima pogodbo z javnim

sektorjem,

• literarna ali znanstvena dejavnost.

Prepoved velja {e dve leti po zaklju~ku opravljanja javne funkcije.

^lani vlade v avtonomnih skupnostih (»Comunidades Autónomas«)

Imajo svoj lasten statut (“Estatuto de autonomía”) veljajo pa tudi regionalni vladni za-

koni (»regional government laws«), v katerih je urejena tudi nezdru`ljivost.

»Ustavni organi« (»Members of the Constitutional organs«)
^lani ustavnega sodi{~a (»Magistrados del Tribunal Constitucional«)

Nezdru`ljivost funkcije je opredeljena v 159. ~lenu ustave in 19. ~lenu Zakona o us-

tavnem sodi{~u iz leta 1979 (“The Organic Law of the Constitutional Court of 1979" -

L.O. 2/1979).

Glede omejitve opravljanja druge javne funkcije velja splo{na nezdru`ljivost z oprav-

ljanjem druge javne funkcije razen honorarnega (“part time”) opravljanja pedago{kega

dela.

Pri omejitvah v zvezi z opravljanjem zasebne dejavnosti velja spolo{no pravilo o nez-

dru`ljivosti s poklicnimi ali trgovinskimi dejavnostmi in izvajanje vodilne funkcije (“di-

rective functions”) v politi~nih strankah, sindikatih, zdru`enjih, skladih in poklicnih sta-
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novih. Izjeme predstavlja: knji`evna ali znanstvena dejavnost in honorarno

pou~evanje.

^lani generalnega sveta sodne oblasti (»Vocales del Consejo General del Poder

Judicial«)

Nezdru`ljivost funkcij je urejena v 117. in 118. ~lenu temeljnega zakona o sodstvu

(“Organic Law of the Judiciary Power” - L.O. 6/1985) iz leta 1985 s {tevilnimi

amandmaji.

Pri omejitvah glede opravljanja druge javne funkcije velja splo{na nezdru`ljivost z

opravljanjem druge javne funkcije.

Glede opravljanja zasebne dejavnosti velja splo{no pravilo nezdru`ljivosti z drugimi

dejavnostmi, razen: upravljanje osebnega ali dru`inskega premo`enja, knji`evno ali

znanstveno delovanje.

^lani ra~unskega sodi{~a (»Consejeros del Tribunal de Cuentas«)

Nezdru`ljivost je urejena v 136/3 ~lenu ustave in v 33. ter 34. ~lenu temeljnega zakona

o ra~unskem sodi{~u ( “Organic Law of the Court of Auditors” - L.O. 2/1982) iz leta 1982.

Veljajo enake omejitve kot za sodnike (glej prej{nji odgovor).

Ombudsman (»Defensor del Pueblo«)

Nezdru`ljivost je urejena v 7. ~lenu Zakona o ombudsmanu (“The Organic Law of the

Ombudsman" - L.O. 3/1981).

Velja splo{no dolo~ilo o nezdru`ljivosti z opravljanjem druge javne funkcije. Omejitve

v zvezi z opravljanjem zasebne dejavnosti pa so: nezdru`ljivost s poklicno, trgovinsko

ali proizvodno dejavnostjo. Prepovedano je ~lanstvo v politi~nih strankah in izvajanje

vodstvenih funkcij v politi~nih strankah, sindikatih, zdru`enjih in fundacijah.

^lani sodne oblasti in dr`avni to`ilci
Sodniki (»Jueces y magistrados«)

Nezdru`ljivost je urejena v 127. ~lenu ustave in v ~lenih od 389. do 397. temeljnega za-

kona o sodstvu (“The Organic Law of the Judiciary Power”- L.O. 6/1985) iz leta 1985

Omejitve glede opravljanja druge javne funkcije: velja splo{na nezdru`ljivost z drugi-

mi javnimi funkcijami razen honorarnega (“part time”) pou~evanja (z izjemo sodnikov

vrhovnega sodi{~a).

Omejitve v zvezi z opravljanjem zasebne dejavnosti: velja splo{no pravilo o nez-

dru`ljivosti z drugimi zasebnimi dejavnostmi, prepoved ~lanstva v politi~nih strankah

in sindikatih. Dovoljeno je knji`evno in znanstveno delovanje in honorarno (“part

time”) pou~evanje (z izjemo sodnikov vrhovnega sodi{~a).

Sekretarji sodi{~ (»Secretarios judiciales«)
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Nezdru`ljivost opravljanja javne funkcije je dolo~ena v 474. ~lenu temeljnega zakona

o sodstvu (“The Organic Law of the Judiciary Power" - L.O. 6/1985 ) iz leta 1985.

Za njih veljajo enake omejitve kot za sodnike razen prepovedi ~lanstva v politi~nih

strankah in sindikatih.

Dr`avni to`ilci (»Ministerio Fiscal«)

Nezdru`ljivost je urejena v 127/2 ~lenu ustave in v ~lenih od 57. do 59. Zakona o

dr`avnih to`ilcih (“ The Law of the organic statute of the Public Prosecutors" - Ley

50/1981).

Za njih veljajo enake omejitve kot za sodnike.

Strokovnjaki (apoliti~ni in neizvoljeni), zaposleni v javni upravi in drugih
ustavnih organih (»professional /non political or elected/ personal of the
public administrations and of the constitutional organs«)
Javni uslu`benci (»funcionarious«) in zaposleni (»personal laboral«) v izvr{ilni obla-

sti (na nacionalnem in regionalnem nivoju)

Njihovo nezdru`ljivost ureja Zakon o nezdru`ljivosti zaposlenih v javni upravi iz leta

1984 (“Law of the incompatibilities of the personal serving to the Public Administra-

tions" - “Ley 53/1984, reguladora de las incompatibilidades del personal al servicio de

las Administraciones públicas”).

Omejitve pri opravljanju druge javne funkcije

Velja splo{na klavzula o nezdru`ljivosti z opravljanjem druge javne funkcije. Izjeme

so naslednje:

• honorarno delo kot univerzitetni profesor z dolo~enimi omejitvami,

• honorarno raziskovanje ali zdravstvena (medicinska) dejavnost v javnih centrih (le za

univ. profesorje s tega podro~ja),

• honorarna zaposlitev v javnem sektorju na podro~ju kulture (le za profesorje glasbe),

• ~lanstvo v samostojnih avtonomnih skup{~inah (razen, ~e je funkcija pla~ana ali po

pravilih avtonomije ni zdru`ljiva),

• mestni ali pode`elski svetnik (razen, ~e je funkcija honorarna (»part time«) ali

nepla~ana).

V zadnjih dveh primerih lahko prejmejo le eno od nadomestil in povra~ila stro{kov, ki

jim pripadajo od drugih dejavnosti. V ostalih primerih veljajo dolo~ene omejitve glede

maksimalnega pla~ila. Zdru`ljivost z drugo javno funkcijo mora biti v vsakem primeru

dovoljena s strani ministra, zadol`enega za javno upravo (»The Minister in charge of the

Public Function«), pridobljeno mora biti ustrezno pooblastilo od avtonomne skupnosti

ali plenuma mestnega ali pokrajinskega sveta.
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Omejitve glede opravljanja zasebne dejavnosti

Na splo{no velja (prej odobrena) zdru`ljivost z drugimi zasebnimi dejavnostmi, ki ne

posegajo v javno funkcijo (ker so te dejavnosti honorarne in niso v zvezi z opravljanjem

javne funkcije, ki jo izvaja javni uslu`benec ali delavec). Naslednje dejavnosti pa kljub

temu niso dovoljene:

• dejavnosti, ki so v povezavi z delom, katerega je javni uslu`benec ali delavec opravljal

v zadnjih dveh letih, ga {e opravlja ali ga bo v prihodnosti,

• izvajanje vodilne ali vodstvene funkcije (»directive functions«) v podjetjih, ki sodeluje-

jo z javnimi organi,

• izvajanje kakr{nihkoli funkcij ali upravljanje premo`enja v ve~ kot 10% dele`ih v po-

godbenih podjetjih, ki sodelujejo z javnimi organi.

Naslednje aktivnosti niso predmet nezdru`ljivosti: upravljanje osebnega ali dru`in-

skega premo`enja (razen, ~e ima javni uslu`benec ali delavec ve~ kot 10 % dele` v pod-

jetjih, ki imajo pogodbe z javnimi organi ali uradi), literarno ali znanstveno delovanje,

udele`ba v organih, ki odlo~ajo o dostopu javnih funkcij, ob~asno udele`evanje konfe-

renc, seminarjev, televizijskih ali radijskih programov ali strokovnih te~ajev.

Javni uslu`benci, zaposleni v ustavnih organih, razen parlamentarnih

Nezdru`ljivost je urejena v temeljnem zakonu o nezdru`ljivosti zaposlenih na Ustav-

nem sodi{~u, Generalnem svetu sodne oblasti, v sami sodni oblasti, na Ra~unskem so-

di{~u in v Dr`avnem svetu (“The Organic Law of incompatibilities of the personal ser-

ving the Constitutional Court, the General Council of the Judiciary Power, the Judiciary

Power, the Court of Auditors and the Council of State (“L.O. 1/1985), ki se nana{a na

prej navedeni zakon o nezdru`ljivosti zaposlenih v javni upravi iz leta 1984 (“ Law of the

incompatibilities of the personal serving to the Public Administrations”).

Veljajo enaka dolo~ila kot za javne uslu`bence in osebe zaposlene v izvr{ni oblasti.

Parlamentarni strokovni delavci (nepoliti~ni in neizvoljeni)
Dr`avni uslu`benci in zaposleni v dr`avnem parlamentu (»personal de las Cortes

Generales«)

Nezdru`ljivost je urejena v statutu zaposlenih v parlamentu iz leta 1989 (“Estatuto del

Personal de las Cortes Generales").

Polo`aj je urejen podobno kot za javne uslu`bence in zaposlene v izvr{ilni oblasti.

Odobritev izda urad obeh zbornic – poslanske in senata (dvodomni urad - “Bureau of

the Chamber”) na skupni seji ali urad zbornice, s katerim je zaposleni sklenil pogodbo.
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3.6.3 Prejemanje daril

Glede prejemanja daril so omejitve navedene v kazenskem zakoniku.

3.6.4 Nadzor nad nezdru`ljivostjo opravljanja javne funkcije

Nadzor nad nezdru`ljivostjo opravljanja javne funkcije izvaja odbor za nezdru`ljivost

v vsakem domu, in kon~no sama poslanska zbornica, ~e gre za poslanca; plenummest-

nega oziroma pokrajinskega sveta v primeru, da gre zamestnega ali pokrajinskega svet-

nika, plenum ustavnih organov v zvezi z njihovimi ~lani; generalni svet sodne oblasti za

sodnike; uprava ministrstva (»A Directorate of a Ministry«) v primeru vlade in visokih

funkcionarjev (s kon~nim nadzorom oziroma kontrolo parlamenta). V primeru javnih

uslu`bencev in zaposlenih v upravi (vi{je rangiranih uradnikov) izvaja nadzor posebna

uprava pri ministru za javno upravo (»Minister of the Public Function«). Parlamentarne

uslu`bence nadzirajo organi, katerim so zaposleni odgovorni.

Finan~no stanje se nadzira le pri poslancih, ~lanih vlade in visokih funkcionarjih. V

vsaki zbornici je poseben register z dvema rubrikama: dejavnost in premo`enje; tudi v

vladi je poseben register z enakima rubrikama. Zahtevane podatke morajo navesti na

za~etku in ob koncu opravljanja funkcije ter ob vsaki spremembi dejavnosti ali imetja.

Za parlament in za ustavne organe je predvidena sankcija - izguba funkcije. Za ~lane

vlade in visoke funkcionarje so sankcije zasebno opozorilo ali objava nezdru`ljivosti v

nacionalnem uradnem listu (»The Oficial Bulletin of the State«). Za javne uslu`bence in

zaposlene v upravi in v parlamentu sankcije segajo od za~asnega suspenza do izgube

slu`be.

3.7 [vedska

Normativna ureditev nezdru`ljivosti je zagotovljena v ustavi in v posameznih zako-

nih. Nezdru`ljivost opravljanja ministrske funkcije je natan~neje opredeljena v vladnem

predpisu (»The Instrument of Government«). Za dr`avne uslu`bence je nezdru`ljivost

javne funkcije urejena v Zakonu o javnih uslu`bencih (»The Public Employment Act«).

3.7.1 Subjekti, na katere se nana{a nezdru`ljivost opravljanja javne funkcije

Poslanci
Za poslance ni posebnih formalnih omejitev v zvezi z opravljanjem drugih pla~anih

funkcij ali profesionalnih dejavnosti. Te lahko opravljajo na primer v prostem ~asu. V

primeru konflikta interesov {vedski poslovnik (»The Riksdag´s Act«) dolo~a, da poslanci
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ne smejo sodelovati pri odlo~anju v Riksdagu - enodomni {vedski parlament, o zade-

vah, ki se nana{ajo na njih osebno ali na o`je sorodstvo. Poleg tega ne smejo biti nav-

zo~i na sejah odborov, ~e zadevajo njih osebno ali koga drugega, ki je v povezavi z

njimi.

Vlada
V skladu z vladnim predpisom (»The Instrument of Government«) minister ne sme

opravljati druge funkcije ali zasebne dejavnosti. Ne sme biti imenovan na polo`aj ali

opravljati dejavnosti, ki bi lahko {kodila njegovemu zaupanju, ki ga u`iva s strani

javnosti.

Sodstvo
Splo{no pravilo glede opravljanja dodatnih aktivnosti je enako kot za druge dr`avne

uslu`bence.

Centralna banka
V skladu s drugim poglavjem {vedskega zakona o centralni banki (»The Swedish Cen-

tral bank Act« -Lag om Sveriges Riksbank), ~lani sveta ne morejo biti ministri, ~lani

ban~ne uprave in ne smejo opravljati dodatne dejavnosti, ki bi utegnila {koditi zaupa-

nju v nepristransko in pravi~no opravljanje funkcije.

3.7.2 Omejitve za navedene subjekte

Javni uslu`benci, zaposleni na dr`avnem nivoju, v ob~inah, okrajnih svetih in v ura-

dih zdravstvenega zavarovanja, ne smejo opravljati dodatnih poklicnih dejavnosti, ki bi

lahko {kodljivo vplivale na zaupanje v nepristranskost oziroma pravi~nost opravljanja

javne funkcije. Delodajalec lahko prepove opravljanje tak{ne dejavnosti, ki {kodljivo

vpliva na opravljanje dol`nosti, ali tak{no dodatno poklicno delo, ki pomeni konkuren-

co z dejavnostjo oblasti (urada…).

Dodatna poklicna dejavnost (»extra-occupational activity«) je opredeljena kot vsaka

zaposlitev, naloga ali druga aktivnost, ki jo zaposleni opravlja izven svoje redne

zaposlitve.

Dodatne poklicne dejavnosti (»extra occupational activities«) dr`avnih uslu`bencev

so deloma urejene v Zakonu o javnih uslu`bencih (»The Public Employment Act«) - gle-

de prepovedi opravljanja dodatne poklicne dejavnosti, ki bi {kodljivo vplivala na zau-

panje, deloma pa v kolektivnih pogodbah med udele`enci (»state labour market«) – gle-

de dodatnih poklicnih dejavnosti, ki konkuren~no vplivajo na opravljanje dela.
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3.7.3 Omejitve glede sprejemanja daril

Na [vedskem obstajajo omejitve glede sprejemanja daril. V skladu s kazenskim zako-

nikom (»The Penal Code«) iz leta 1962 bo zaposleni, ki prejema, obljubi ali zahteva ka-

kr{nokoli podkupnino ali nedopustno (neprimerno) pla~ilo (nagrado) v zvezi z njego-

vo slu`bo, obto`en kaznivega dejanja podkupljivosti in bo kaznovan z globo ali z za-

porno kaznijo do dveh let. Te dolo~be se uporabijo tudi v primeru, ~e je zaposleni za-

gre{il kaznivo dejanje podkupovanja, preden je sprejel oziroma zapustil slu`bo. V

primeru, da podkupovanje predstavlja resno kaznivo dejanje, je zaposleni kaznovan z

zaporom od najmanj {est mesecev do najve~ {est let.

Dolo~ila iz tega predpisa se uporabljajo tudi za:

• osebe, zaposlene v javnih slu`bah, na nivoju dr`ave ali lokalne samouprave,

• osebe, katerih pooblastila izhajajo iz ustave oziroma zakona,

• osebe, ki so zaposlene v vojski ali enotah narodne obrambe,

• osebe, ki so jim dana javna pooblastila (»public authority«),

• osebe, ki so zastopniki za opravljanje pravnih, gospodarskih ali tehni~nih zadev (»any

person acting as fiduciary in legal or economic or technical matters«).

Darila in ugodnosti, ki presegajo vrednost 500 SEK,8 so neprimerna.

3.7.4 Nadzor

Na [vedskem ni posebne komisije, ki bi nadzirala nezdru`ljivost opravljanja javne

funkcije. Prej navedeni prestopki se obravnavajo po obi~ajni pravni poti.

3.8 Velika Britanija

V Veliki Britaniji so jasno dolo~ene funkcije, pri katerih ni dovoljeno isto~asno oprav-

ljanje drugih funkcij, na primer: predsednik vlade, ministri. V ve~ primerih pa se lahko

opravljajo {e druge funkcije ob korektnem upo{tevanju pravil v ustreznih kodeksih.

V ta okvir sodijo poslanci, ki dejansko pogosto opravljajo ve~ javnih funkcij poleg po-

slanske. Od skupaj 112 ministrskih mest je 88 poslancev in 24 lordov. Poslanci lahko

poleg ministrske funkcije opravljajo tudi druge pla~ane naloge, vendar ne isto~asno z

ministrsko funkcijo. Za javne uslu`bence veljajo pravila v ustreznih kodeksih.
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8 Petsto {vedskih kron zna{a pribli`no 11.500,00 SIT. Znesek je pribli`en in izra~unan na podlagi te~ajne liste v

~asopisuDelo, dne 30.11.2001. Enako velja za vse nadaljnje prera~unane zneske iz tujih valut v slovenski tolar.
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Normativna ureditev nezdru`ljivosti javne funkcije je urejena v eti~nih kodeksih

(»Code of Conduct«), - za ministre, za poslance in za javne uslu`bence. Ustava ne govori

o nezdru`ljivosti.

3.8.1 Subjekti, za katere velja nezdru`ljivost9

Sodstvo
Polo`aj sodnikov je urejen v Navodilu o zunanjih dejavnostih in interesih (»Gudiance

on Outside Activities and Interests«). Splo{na na~ela dolo~ajo, da sodniki ne smejo

opravljati dejavnosti, ki bi lahko spodkopale njegovo sodno neodvisnost in nepristran-

skost (pravi~nost). Sodniki ne smejo prevzeti drugih pla~anih zaposlitev, niti sprejeti ali

obdr`ati kakr{nihkoli pla~il (nagrad) ali honorarjev (daril) razen avtorskih honorarjev

(»royalties earned as an author«). Ne smejo izvajati nalog ali se zaposliti v dejavnostih, ki

lahko kakorkoli vplivajo na sposobnost opravljanja sodni{ke funkcije. Zasebne zadeve

morajo urejati tako, da zmanj{ujejo mo`nost konflikta ali te`av.

Sodniki imajo lahko dele`e gospodarskih dru`bah, ne smejo pa biti direktorji takih

podjetij. Tu je mi{ljena vodstvena funkcija v katerikoli organizaciji, katere cilj je do-

bi~ek, ne glede na to, ali gre za zasebno ali javno podjetje in ne glede na pla~ilo. Oseba,

ki opravlja to delo, se mora odpovedati sodnemu polo`aju.

Edina izjema pri tem je, da sodnik lahko sodeluje pri upravljanju dru`inskega pre-

mo`enja, vklju~no s posestvom ali dru`inskim podjetjem, in lahko obdr`i vodstveno

funkcijo v tak{nem podjetju.10

Organi lokalne samouprave
Zakon o lokalni samoupravi iz leta 2000 uvaja nove okvire eti~nih na~el za lokalne

oblasti in za zaposlene v lokalnih skupnostih. To vklju~uje uvajanje obveznih kodeksov

obna{anja z zahtevo, da kodeks sprejme vsak svet za izvoljene ~lane in funkcionarje

(uslu`bence) ter oblikuje odbor za vsako lokalno oblast. Zakon uvaja tudi novo »izve-

noddel~no javno telo« (Non-Departmental public body - NDPB - deluje neodvisno od

ministrstva, vendar pa je ministrstvo odgovorno za njegovo delo), ki zagotavlja neodvi-

sen postopek preiskovanja primerov neeti~nega ravnanja ~lanov lokalnih oblasti,

vklju~no z navedbo, da je bil kodeks obna{anja kr{en.

Izvoljeni predstavniki morajo predlo`iti svoje finan~no stanje, svoje funkcije opravlja-

jo prostovoljno, upravi~eni so do nadomestila znotraj dolo~ene meje.11
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9 Za ombudsmana in za Banko Anglije poslani internet naslovi niso dostopni.

10 Natan~neje glej spletno stran http://www.lcd.gov.uk/judical/geninf/joutact.htm

11 Podatek povzet iz spletne strani » Ob~ine«.
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Kodeks za poslance:
Z zaprisego ob izvolitvi se poslanci obve`ejo slu`iti in biti zvesti njenemu veli~anstvu

kraljici, njenim dedi~em in naslednikom. Od njih se pri~akuje, da sledijo naslednjim

sedmim na~elom javnega `ivljenja, ki jih je dolo~il Odbor za standarde v javnem `ivlje-

nju in se uporabljajo za nosilce javnih funkcij:

Nesebi~nost

Nosilci javne funkcije naj sprejemajo odlo~itve samo v javnem interesu in ne zato, da

bi se sami, njihova dru`ina ali njihovi prijatelji finan~no ali kako druga~e materialno

okoristili.

Integriteta

Nosilci javne funkcije naj si ne nalo`ijo nobenih finan~nih ali drugih obveznosti do

drugih oseb ali organizacij, ki bi lahko vplival nanje pri opravljanju njihovih uradnih

dol`nosti.

Objektivnost

Pri opravljanju javnih poslov, vklju~no z javnimi imenovanji, dodeljevanjem pogodb

ali priporo~anjem posameznikov za nagrade in ugodnosti, naj bi nosilci javne funkcije

izbirali na podlagi zaslug.

Odgovornost

Nosilci javne funkcije odgovarjajo za svoje odlo~itve in dejanja javnosti in se morajo

podrediti kakr{nemukoli pregledu, ki je primeren za njihovo funkcijo.

Odprtost

Nosilci javne funkcije naj bodo karseda dostopni glede vseh svojih sprejetih odlo~itev

in storjenih dejanj. Svoje odlo~itve morajo utemeljiti, informacije pa omejiti le, ~e je to v

{ir{em javnem interesu.

Po{tenost

Nosilci javne funkcije morajo prijaviti vsak zasebni interes, ki se nana{a na opravljanje

njihove javne dol`nosti. Konflikte re{ujejo tako, da je javni interes za{~iten.

Vodstvo

Nosilci javne funkcije naj z lastnim zgledom spodbujajo in podpirajo ta na~ela.

Obna{anje temelji na upo{tevanju javnega interesa; poslanci se izogibajo konfliktu

interesov, morebitni spor re{ijo takoj in v korist javnega interesa. Vestno izpolnjujejo

zahteve Spodnjega doma v zvezi z vpisom interesov v Register. Poslanci torej lahko

opravljajo tudi druge funkcije, vendar morajo le-te prijaviti.12

51

12 Natan~neje je register interesov `e opisan v prilogi predlogu zakona o nezdru`ljivosti opravljanja javne

funkcije s pridobitno dejavnostjo in o nadzoru nad premo`enjskim stanjem funkcionarjev
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Ministri
Delo ministrov je urejeno z vladnim - ministrskim kodeksom (»Ministerial Code«).

Tudi od ministrov se pri~akuje spo{tovanje prej navedenih na~el ne glede na to, ali so

poslanci ali ne. Deveto poglavje se nana{a na ministrove zasebne interese in velja tudi

za zaposlene. Splo{no na~elo je, da si morajo ministri prizadevati oziroma zagotavljati,

da ne prihaja do konflikta med njihovo javno funkcijo in zasebnim interesom, fi-

nan~nim ali drugim. Vsak minister je osebno odgovoren, da ukrepa tako, da se izogiba

konfliktu ali zaznavanju konflikta in po potrebi zahtevati, da se o tem odlo~i v

parlamentu.

Ob nastopu funkcije mora minister odstopiti z vodstvene funkcije (»directorships«) in

sicer ne glede na to, ali gre za javno ali zasebno podjetje, in ne glede na pla~ilo. Izjeme

od tega pravila so vodilni polo`aji v zasebnih podjetjih, ustanovljenih z namenom

upravljanja zasebne posesti, in podjetja, ustanovljena za upravljanje stanovanj, katerih

lastnik je minister. ^e minister presodi, da bi tudi v tem primeru lahko pri{lo do konflik-

ta med zasebnim in javnim interesom, mora s polo`aja odstopiti.

3.8.2 Sprejemanje daril

Poslanci
Kodeks obna{anja za poslance dolo~a, da morajo prijaviti darila, gostoljubnost (»hos-

pitality«) ali druge koristi:

• materialna darila (denar, nakit, steklene posode itd.) v vrednosti ve~ kot 125 funtov

(ca. 40.000,00 SIT),

• druge usluge (gostoljubnost /«hospitality«/, vstopnice za {portne in kulturne dogod-

ke, odpis dolga, odobritev posojila ipd.) v znesku 0,5 % od poslanske letne parlamen-

tarne pla~e (leta 1996 okrog 215 funtov, cca 75.680,00 SIT/).

Enako velja za darila, ki jih prejme zakonec poslanca. Veljata pa dve pomembni izje-

mi. Daril in uslug, ki so na razpolago ~lanom parlamenta, ni treba prijaviti, prav tako po-

slancem ni treba prijaviti udele`be na konferenci ali obiska znotraj dr`ave, ~e je organi-

zator pla~al le stro{ke potovanja in stro{ke bivanja.

Darila in materialne koristi v navedenih kategorijah ni treba registrirati, ~e niso v po-

vezavi z opravljanjem poslanske funkcije. Seveda pa je posamezni primer stvar presoje;

v primeru dvoma se darilo ali uslugo registrira.

Ministri
Glede sprejemanja daril in gostoljubnosti (»hospitality«) je za ministre jasno dolo~eno

pravilo, da minister ali javni uslu`benec ne sme od nikogar prejemati daril, gostoljubno-
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sti (»hospitality«) ali uslug, kar bi lahko povzro~ilo neko obveznost. To velja tudi za

dru`inske ~lane.

Minister mora biti izven tega, kar bi {kodilo njegovemu dobremu imenu. V primeru

dvoma minister sledi navodilu predsednika vlade (»The Prime Minister´s guidance«).

Enaka pravila se uporabljajo glede sprejemanja daril donatorjev, s katerimi ministri

poslovno sodelujejo, in sicer tako znotraj de`ele kot iz tujine:

• prejem daril mora biti v vseh primerih prijavljen sekretarju (»The Permanent

secretary«),

• darila majhne vrednosti (trenutno v ta okvir sodijo tista do 140 funtov t.j. cca.

49.280,00 SIT) lahko prejemnik obdr`i,

• darila ve~je vrednosti morajo biti izro~ena posebnemu oddelku (»Department for dis-

posal«), razen ~e:

• prejemnik darilo pla~a - kupi z gotovino za 140 funtov. ^e je darilo vredno ve~ kot 125

funtov (cca. 44.000,00 SIT) ga je treba prijaviti Registru interesov (»Register of Mem-

bers´ Interests«)13

• ~e prejemnik darila `eli izmenjavo daril oziroma za darilo pla~ati enako vrednost, pre-

jeto darilo lahko obdr`i,

• ~e izvedenci oddelka presodijo, da je to v njihovem interesu, dajo darilo na ogled ali v

uporabo v oddelku,

• ~e razstavljeno darilo povzro~i negodovanje (kamen spotike), ali ~e je za prejemnika

sprejemljivo, da ga da na ogled, potem darilo ostane na ogled v oddelku za obdobje

pet let;

• prejeta darila iz tujine, ki presegajo vrednost »dnevnic potovanja«, morajo biti pri uvo-

zu prijavljena carini. ^e minister `eli obdr`ati darilo, mora pla~ati takso ali carino.

Darila, ki jih prejmejo ministri in ministrska slu`ba pri opravljanju funkcije, postane

lastnina vlade in jih ni treba prijaviti Registru interesov razen, ~e minister `eli obdr`ati

darilo (kot je navedeno v zgornjih primerih).

V primeru, da minister sprejme gostoljubnost («hospitality«) v takem obsegu, da bi ta

lahko bistveno vplivala na opravljanje funkcije, mora to prijaviti Registru interesov

Spodnjega doma (ali Zgornjega doma, ~e gre za ~lane Zgornjega doma). Vpis se zahte-

va za vrednost ve~jo od 250 funtov (t.j. cca. 88.000,00 SIT). V prihodnosti bo ta prag ize-

na~en s pragom Registra Spodnjega doma (»House Register«).
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13 Register interesov je trenutno revidiran. V prihodnosti bo prag za prejemanje daril izena~en s tistim, kot ga

imajo v domu.
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Javni uslu`benci
Kodeks uprave (»Management Code«) dolo~a, da javni uslu`benci ne smejo prejemati

daril, uslug ali kakr{nihkoli ugodnosti od tretjih oseb, kar bi utegnilo ogroziti njihovo

integriteto (po{tenost).

3.8.3 Nadzor nad nezdru`ljivostjo

Izvajanje nadzora nad izvajanjem razli~nih kodeksov je opredeljeno v kodeksih sa-

mih. Za ministre ga izvaja predsednik vlade, za poslance pa parlamentarni poobla{~e-

nec za standarde (»Parliamentary Commissioner for Standards«), ki poro~a o kr{itvah

kodeksa posebnemu Odboru za standarde in privilegije (»The Select Committee on

Standards and Privileges«). V primeru kr{itev lahko odbor oblikuje priporo~ilo za kaz-

novanje in ga po{lje zbornici. Kazen je lahko v obliki opravi~ila domu ali za~asen

suspenz.

IV. ZAKLJU^EK

Iz primerjalnega pregleda je mogo~e ugotoviti, da dr`ave normativni ureditvi nez-

dru`ljivosti opravljanja javne funkcije dajejo razli~en poudarek in specifi~no urejajo to

tematiko. Tako je za skandinavske predstavnice – ~lanice EU mogo~e re~i, da nez-

dru`ljivosti ne namenjajo prav veliko prostora. Pravo nasprotje predstavlja »de`ela ko-

deksov« – Velika Britanija, ki za vse nosilce javnih funkcij zelo podrobno opredeljuje

na~in ravnanja. Tudi podrobni odgovori iz [panije ka`ejo na jasno ureditev nezdru`lji-

vosti v posameznih pravnih aktih po posameznih subjektih. V gr{ki ustavi je ureditvi

nezdru`ljivosti javnih funkcij namenjeno relativno veliko prostora, poznajo pa tudi ve~

zakonov, ki ureja nezdru`ljivost. Enako velja tudi za Francijo in Belgijo.

Glede enotnega pravnega akta Evropske unije na to temo smo pridobili odgovor, da

Evropska unija ni sprejela skupnega pravila na to temo, ker je to podro~je izven njene

pristojnosti.14
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NADOMESTNI POSLANCI*

I. UVOD

V nalogi obravnavamo primere tujih ureditev volilne zakonodaje iz vidika prenehanja

poslanske funkcije in nadomestitve poslanca, ki se je odlo~il za opravljanje neke druge

funkcije, ki ni zdru`ljiva s poslansko, npr. funkcija v vladi.

^e se ho~emo posvetiti problematiki nadomestnih poslancev, se moramo nujno do-

takniti tudi nekaterih tem, ki so v neposredni povezavi s to tematiko. Pri predstavitvi iz-

hajamo iz:

• volilnega sistema posamezne dr`ave,

• ureditve nezdru`ljivosti poslanske funkcije in

• konkretnih dolo~b volilne zakonodaje glede nadomestitve poslanca, ki mu preneha

poslanska funkcija.

Ureditev volilne zakonodaje iz navedenih vidikov prikazujemo za tri dr`ave ~lanice

Evropske unije: Avstrija, Nem~ija in Francija.

II. UREDITEV V NEKATERIH DR@AVAH ^LANICAH EVROPSKE
UNIJE

2.1 Avstrija

Zvezni zakon o volitvah v dr`avni zbor (v nadaljevanju zakon) ureja: razpis volitev,

razdelitev zveznega ozemlja za volilne namene, volilne organe, volilno pravico, eviden-

tiranje volilnih upravi~encev, pasivno volilno pravico in kandidiranje, glasovalni posto-

pek itd.

Zvezni zakon o volitvah v dr`avni zbor dolo~a, da dr`avni zbor sestavlja 183 ~lanov.

Volitve za poslance potekajo po proporcionalnem sistemu.

Ugotavljanje mandatov poteka na treh ravneh:

• na ravni 43 regionalnih volilnih okro`ij,
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• 9 de`elnih volilnih okro`ij in

• s proporcionalno izravnavo na zvezni ravni. (Fischer v: Dachs in drugi, 1997:90)

V skladu z zveznim ustavnim zakonom imenuje zveznega kanclerja predsednik dr`a-

ve. Pri tem izboru ni pravnih omejitev. Izoblikovala se je praksa, da predsednik dr`ave

zaupa oblikovanje vlade vrhovnemu predstavniku stranke, ki ima najve~ sede`ev v par-

lamentu. ^lan zvezne vlade lahko postane vsakdo, ki ima pasivno volilno pravico1 za

volitve v dr`avni zbor.

Dolo~en del ~lanov vlade se rekrutira iz parlamenta.2 Po podatkih Müllerja (v: Dachs

in drugi, 1997:120) pribli`no vsak drugi ~lan vlade prihaja iz parlamenta.

Zvezni ustavni zakon (59. ~len) glede nezdru`ljivosti funkcij dolo~a, da ~lan dr`avne-

ga zbora, zveznega sveta ali Evropskega parlamenta ne more so~asno pripadati druge-

mu predstavni{kemu telesu.

^e se ~lan zvezne vlade, dr`avni sekretar ali ~lan Evropskega parlamenta, ki ga je tja

delegiral zvezni parlament, odpove svojemu poslanskemu mandatu, se imenuje kandi-

data z iste liste stranke. Po prenehanju opravljanja funkcije oziroma po kon~anemman-

datu v Evropskem parlamentu lahko ti kandidati pridobijo poslanski mandat nazaj, ra-

zen ~e se mu v osmih dneh odpovejo.

»S to ponovno dodelitvijo preneha mandat tistega ~lana dr`avnega zbora, ki je

opravljal mandat ~lana, ki je za~asno izstopil iz dr`avnega zbora, kolikor nek drug

~lan dr`avnega zbora, ki je pozneje vstopil v dr`avni zbor, s sklicevanjem na svoj man-

dat istega volilnega okro`ja volilnemu organu ne predlo`i izjave, da `eli mandat

opravljati kot zastopnik ~lana, ki je za~asno izstopil iz dr`avnega zbora.« (Ustavni si-

stem Republike Avstrije, 2000: 107; 56. ~len zveznega ustavnega zakona)3

Te dolo~be veljajo tudi, ~e ~lan zvezne vlade ali dr`avni sekretar ne sprejme izvolitve

za ~lana dr`avnega zbora. (56. ~len zveznega ustavnega zakona)

Zvezni zakon o volitvah v dr`avni zbor v 111. ~lenu glede kandidatov, ki izvolitve

niso sprejeli ali pa so se mandatu odpovedali dolo~a, da ostanejo na listi stranke (regio-

nalni, de`elni, zvezni listi), dokler izrecno ne zahtevajo izbrisa z lista stranke.

Zakon tudi dolo~a (112. ~len), da ~e je de`elna lista stranke iz~rpana zaradi smrti ali

izbrisov, mora de`elni volilni organ obvestiti zastopnika stranke, ki je listo vlo`ila naj v
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1 V skladu z 41. ~lenom zakona imajo pasivno volilno pravico mo{ki in `enske, ki imajo na klju~ni dan avstrij-

sko dr`avljanstvo in so pred 1. januarjem v volilnem letu dopolnili 19. let in jim ni bila odvzeta volilna pravica.

2 Zvezni ustavni zakon v 70. ~lenu dolo~a: »Za zveznega kanclerja, podkanclerja ali zveznegaministra je lahko

imenovan samo, kdor ima pasivno volilno pravico za dr`avni zbor; ni treba, da bi bili ~lani zvezne vlade ~lani

dr`avnega zbora.« (Ustavni sistem Republike Avstrije, 2000: 115)
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14-ih dneh sporo~i kandidate iz drugih de`elnih list, ki naj bi jih de`elni volilni organ

imenoval na nezasedene mandate.

^e je iz~rpana zvezna volilna lista, zvezni volilni organ smiselno uporablja gornjo do-

lo~bo s tem, da mora zastopnik stranke dopolniti zvezno volilno listo z navajanjem do-

datnih kandidatov de`elnih volilnih okro`ij, ki do zdaj niso bili na zvezni volilni listi.

2.2 Francija

Francoski volilni zakon: 'Volitve poslancev in generalnih ter ob~inskih svetnikov v de-

partmajih' (v nadaljevanju zakon) ureja: skupne dolo~be o volitvah poslancev, general-

nih in ob~inskih svetnikov, posebne dolo~be zakona o volitvah poslancev idr.

V Franciji volijo poslance po sistemu uninominalnega ve~inskega glasovanja v dveh

krogih. V prvem krogu je izvoljen tisti, ki je zbral absolutno ve~ino oddanih glasov ozi-

roma tisti, ki je zbral {tevilo glasov, enako ~etrtini {tevila vpisanih volivcev. V drugem

krogu velja relativna ve~ina. ^e je rezultat neodlo~en, je izvoljen najstarej{i kandidat.

Ustava dolo~a, da je v narodni skup{~ini 577 poslancev.
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3 Zaradi bolj{e ponazoritve navedeno citiramo tudi v nem{kem jeziku: »Durch diese erneute Zuweisung endet

das Mandat jenes Mitgliedes des Nationalrates, welches das Mandat des vorübergehend ausgeschiedenen Mit-

gliedes innegehabt hat, sofern nicht ein anderes Mitglied des Nationalrates, das später in den Nationalrat ein-

getreten ist, bei seiner Berufung auf sein Mandat desselben Wahlkreises gegenüber der Wahlbehörde die

Erklärung abgegeben hat, das Mandat vertretungsweise für das vorübergehend ausgeschiedene Mitglied des

Nationalrates ausüben zu wollen.« (zajeto s spletne strani avstrijskega Pravno-informacijskega sistema RIS)

Podobno dolo~a tudi zvezni zakon o volitvah v dr`avni zbor v 111. ~lenu: »Tako postane vsak kandidat, ki

prevzamemandat poslanca, ki se je mandatu za~asno odpovedal – ~e pa je neki drug poslanec kot kandidat z

iste liste stranke pred svojim imenovanjem pristojnemu volilnemu organu izjavil, da `eli prevzeti mandat po-

slanca, ki se je mandatu za~asno odpovedal, potem ta – spet neizvoljen kandidat svoje liste stranke, dokler ni

izrecno zahteval svojega izbrisa s te liste …. ^e je bilo danih ve~ tovrstnih izjav, velja izjava tistega poslanca,

ki jo je dal zadnji.« ( (Volilna zakonodaja Avstrije, Francije, Italije…, 1996: 66) Nem{ko: »Dadurch wird jener

Wahlwerber, der das Mandat des vorübergehend ausgeschiedenen Abgeordneten ausübt - sofern aber ein an-

derer Abgeordneter als Wahlwerber aus der jeweiligen Parteiliste vor seiner Berufung gegenüber der

zuständigen Wahlbehörde erklärt hat, das Mandat für den vorübergehend ausgeschiedenen Abgeordneten

ausüben zu wollen, dann dieser -, wieder zum nicht gewählten Bewerber der jeweiligen Parteiliste, solange er

nicht ausdrücklich seine Streichung aus dieser verlangt hat…. Liegenmehrere derartige Erklärungen vor, gilt

die Erklärung desjenigen Abgeordneten, der diese zuletzt abgegeben hat.« (zajeto s spletne strani avstrijskega

Pravno-informacijskega sistema RIS)
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@e v francoski ustavi je zapisano, da je ~lanstvo v vladi nezdru`ljivo z izvr{evanjem

kakr{negakoli mandata v parlamentu… Tudi zakon o volitvah poslancev vsebuje do-

lo~be o nezdru`ljivosti opravljanja poslanske funkcije. Tako funkcija poslanca ni

zdru`ljiva s funkcijo senatorja, s funkcijo ~lana Ekonomskega ali socialnega sveta in

drugimi.

V 144. ~lenu zakon dolo~a, da poslancem, ki jim je vlada poverila za~asno funkcijo,

lahko to funkcijo opravljajo hkrati s poslanskim mandatom najdlje {est mesecev.

Poslanec, ki pridobi mandat ali voljeno funkcijo, ki spada med nezdru`ljive s funkcijo

mandata poslanca, ima na voljo 15 dni od datuma izvolitve, da se odlo~i, katero funkci-

jo bo obdr`al. ^e se ne odlo~i za nobeno funkcijo v navedenem roku, potem mu prav-

nomo~no preneha tista, ki je bila pozneje pridobljena ali podalj{ana.

V 176. in 176.a ~lenu zakon navaja dolo~be o nadomestitvi poslancev. Zaradi bolj{e

ponazoritve omenjena ~lena citiramo:

»Ko se poslanci volijo na podlagi volilnih list, je {tevilo kandidatov na vsaki listi enako

{tevilu sede`ev, ki naj jih lista pridobi, pove~anem za dva. Kandidati, ki so na listi takoj

za zadnjim izvoljenim kandidatom, so tisti, ki do novega zakonodajnega zbora nado-

mestijo poslance, ki so bili izvoljeni na tej listi, a so svoj poslanski sede` zapustili iz ene-

ga ali drugega razloga.« (176.~len)

»Poslance, izvoljene z uninominalnem glasovanjem, katerih sede` se izprazni zara-

di smrti, prevzema vladnih funkcij ali ~lanstva v Ustavnem svetu, ali zaradi podalj{a-

nja {estmese~ne za~asne naloge, ki jim jo je zaupala vlada, do novega zakonodajnega

zbora nadomestijo osebe, izvoljene hkrati z njimi." (176.a ~len)

Nezdru`ljivost funkcij med mandatom poslanca in funkcijami ~lana vlade za~ne u~in-

kovati po enem mesecu od imenovanja za ~lana vlade. Poslanec, ki je ~lan vlade, se v

tem roku ne more udele`iti nobenega glasovanja. ^e je vlada odstopila pred iztekom

tega roka, potem nezdru`ljivost ne za~ne u~inkovati.

2.3 Nem~ija

Nem~iji se obi~ajno 'pripisuje' kombiniran sistem volitev v parlament, natan~neje pro-

porcionalni sistem z elementi ve~inskega sistema. »Zvezni zakon o volitvah se izreka za

na~ela 'z izvolitvijo oseb povezanega proporcionalnega sistema'…V sistematiki sodi

nem{ki volilni sistem k proporcionalnim sistemom. Pogosto se uporablja izraz 'me{ani

sistem', vendar pa lahko dvomimo, da so bili v nem{kem sistemu povezani bistveni ele-

menti ve~inskega in proporcionalnega sistema.« (Beyme, 2002:81)

Najprimernej{a oznaka se potemtakem zdi Meyerjeva (v: Beyme, 2002:81), ki volilni

sistem ozna~uje kot »delno personaliziran proporcionalni volilni sistem.«
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Zvezni zakon o volitvah (v nadaljevanju zakon) ureja: volilni sistem, volilne organe,

volilno pravica, priprave na volitve, glasovanje, ugotavljanje izida volitev, pridobitev in

izgubo ~lanstva v zveznem nem{kem parlamentu idr..

Po zakonu sestavlja nem{ki zvezni parlament 656 poslancev, izvoljenih na splo{nih,

neposrednih, svobodnih, enakih in tajnih volitvah.4 Po okrajnih kandidatnih listah v vo-

lilnih okrajih se voli 328 poslancev, preostale pa po de`elnih kandidatnih listah (de`el-

ne liste). Vsak volivec ima dva glasova, enega v volilnem okraju, enega za volitev de`el-

ne liste. V vsakem volilnem okraju se voli en poslanec, izvoljen je kandidat, ki dobi naj-

ve~ glasov. Pri enakem {tevilu glasov odlo~i `reb o izvolitvi kandidata.

V 48. ~lenu zveznega zakona je urejeno imenovanje naslednikov na listah in dopolnil-

ne oziroma naknadne volitve. ^e izvoljeni kandidat umre ali izvolitve ne sprejme, ali ~e

poslanec umre ali kasneje izstopi iz zveznega nem{kega parlamenta, se sede` zasede z

de`elne liste tiste stranke, za katero je izstopajo~i nastopil na volitvah. Pri naslednikih se

ne upo{tevajo tisti kandidati iz liste, ki so ob sestavi de`elne liste izstopili iz stranke. ^e

je lista iz~rpana, ostane sede` nezaseden. Kdo bo naslednik, ugotovi predsednik de`el-

ne volilne komisije.

V nadaljevanju zakon dolo~a, da ~e je izstopajo~i voljen kot poslanec volilnega okraja

ene skupine volivcev ali stranke, za katero v de`eli ni bila odobrena de`elna lista, se v

volilnem okraju izvedejo dopolnilne ali naknadne volitve. ^e je dokon~no, da se bo ~ez

{est mesecev volil nov zvezni parlament, potem teh volitev ni treba izvesti.

Za razliko od Francije je v Zvezni republiki Nem~iji mandat poslanca zdru`ljiv z

opravljanjem funkcije v vladi. »Parlamentarni sistem z zdru`ljivostjo poslanskega

mandata in vladne funkcije, kakr{en – v nasprotju s 5. francosko republiko – obstaja v

Zvezni republiki Nem~iji, olaj{uje vsakodnevni nadzor s prisotnostjo poslancev z vlad-

nimi funkcijami. Zahteve po zasli{anju ~lanov vlade zato ostajajo sorazmerno redke.«

(Beyme, 2002:247)

III. ZAKLJU^EK

Na podlagi podatkov nekaterih tujih ureditev volilne zakonodaje s poudarkom na na-

domestnih poslancih ugotovimo, da so v vseh treh obravnavanih dr`avah: Avstriji, Fran-

ciji in Nem~iji zakonsko dolo~ena na~ela glede nadomestitve poslanca, ki mu je prene-

hala poslanska funkcija (iz tak{nega ali druga~nega razloga). Do prenehanja poslanske
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funkcije lahko pride iz razli~nih razlogov; prevzem funkcije v vladi je le eden izmed tak-

{nih. Pri tem je treba upo{tevati, da je v nekaterih dr`avah funkcija poslanca zdru`ljiva s

funkcijo v vladi.

Praviloma poslanca, ki mu preneha mandat, nadomesti kandidat iz istoimenske kan-

didatne liste (Avstrija, Nem~ija) oziroma kandidat, ki je na listi takoj za zadnjim izvolje-

nim kandidatom (Francija).
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MEDNARODNA DEJAVNOST PARLAMENTOV*

I. UVOD

Na `eljo naro~nika smo zbrali podatke o ureditvah mednarodne dejavnosti v parla-

mentih dr`av ~lanic EU, oz. konkretneje o slu`bah, ki so zadol`ene za organizacijske vi-

dike in izvedbo mednarodnih aktivnosti. Hitro je bilo mo~ ugotoviti, da gre za dokaj

kompleksno problematiko, saj parlamentarni poslovniki, ki smo jih nameravali upora-

biti kot osnovni vir, ne vsebujejo podrobnej{ih informacij o teh dejavnostih in slu`bah,

ki jih organizirajo. Nekaj ve~ podatkov je bilo mo~ najti na spletnih straneh evropskih

parlamentov, kjer so v ve~ji ali manj{i meri predstavljene njihove organizacijske sheme,

administracija, dejavnosti itd. Pri izdelavi naloge je bila dobrodo{la tudi pomo~ Doku-

mentacijsko-knji`ni~nega oddelka Dr`avnega zbora Republike Slovenije. Ta nam je s

pomo~jo poizvedb pri korespondentih v posameznih nacionalnih parlamentih, posre-

doval konkretnej{e podatke o organizaciji mednarodnih aktivnosti v nekaterih parla-

mentih dr`av ~lanic EU, pa tudi v parlamentu Republike Slova{ke, ki je vklju~ena v pri-

~ujo~i pregled

II. ORGANIZACIJA MEDNARODNE DEJAVNOSTI V IZBRANIH
PARLAMENTIH DR@AV EU

2.1 Avstrija

V skladu s poslovnikom avstrijskega parlamenta (Geschäftsordnungsgesetz) pred-

sednik zastopa parlament (Nationalrat) in njegove odbore tudi, ko gre za mednarodne

parlamentarne stike oz. odnose. Pri tem se v skladu s poslovnikom posvetuje s parla-

mentarnim telesom (Präsidialkonferenz), ki predstavlja ekvivalent kolegiju predsedni-

ka, kot ga poznamo pri nas.

Administrativna podpora oz. priprava mednarodnih parlamentarnih stikov je v pri-

stojnosti t.i. mednarodne slu`be (Internationaler Dienst), ki predstavlja eno od organi-

zacijskih enot v slu`bah parlamenta. V okvirih mednarodne slu`be se nahajajo trije od-
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delki, ki skrbijo za vsebinski del priprave mednarodne parlamentarne dejavnosti, ter

oddelek, ki ima na skrbi predvsem organizacijski in izvedbeni del obiskov in stikov s tu-

jino. Naj na{tejemo omenjene oddelke mednarodne slu`be:

Oddelek za bilateralne parlamentarne odnose
Oddelek skrbi za vsebinsko pripravo bilateralnih mednarodnih parlamentarnih od-

nosov, {e posebej na nivoju predsednikov parlamentov, parlamentarnih delegacij, od-

borov oz. komisij ter skupin prijateljstva. Skrbi tudi za tisti del dr`avnih obiskov (pred-

sedniki dr`av, ministrski predsedniki, zunanjih ministri ter resornih ministri), ki poteka-

jo v okviru parlamenta in v kolikor ne sodijo v strokovno pristojnost drugega oz. tretje-

ga oddelka.

Oddelek za evropske zadeve
Oddelek skrbi za vsebinski del parlamentarnih stikov v okvirih evropskih integracij,

{e posebej, ko gre za stike z Evropskim parlamentom, Parlamentarno skup{~ino Sveta

Evrope itd. Oddelek pokriva tudi konference predsednikov parlamentov, sre~anja od-

borov oz. komisij nacionalnih parlamentov, nadzor volitev v okvirih EU, arhiv gradiva

Sveta Evrope, ter vpra{anja oz. problematiko evropskega prava, v kolikor ni to v pristoj-

nosti zakonodajno-pravne slu`be.

Oddelek za multilateralne parlamentarne odnose
Oddelek zajema dejavnosti sekretariata avstrijske delegacije pri Inteparlamentarni

uniji (IPU), podro~je oz. problematiko Zdru`enja generalnih sekretarjev parlamentov,

ki so ~lani IPU, podro~je mednarodnih in medparlamentarnih organizacij (npr.OZN),

podro~je parlamentarnih skup{~in NATO in Zahodnoevropske unije - WEU itd., ter

nadzor volitev, v kolikor za to ni pristojen drugi oddelek.

Oddelek za pripravo obiskov
Oddelek skrbi za organizacijsko pripravo in izvedbo vseh obiskov in stikov s tujino,

ki potekajo v okvirih gornjih treh oddelkov.

Oddelek za personalne zadeve
Z vstopom Avstrije v Evropsko unijo so se spremenile oziroma raz{irile tudi naloge

parlamentarnih slu`b. Znotraj strukture parlamentarnih slu`b se nahaja oddelek za per-

sonalne zadeve. Ta poleg podro~ja prejemkov in pokojnin ~lanov avstrijskega parla-

menta, pokriva tudi prejemke in pokojnine ~lanov, ki jih po{ilja Avstrija v Evropski

parlament
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2.2 Finska

Na podro~ju mednarodnih aktivnostih v finskem parlamentu (Eduskunta) opravljata

pomembno vlogo mednarodni oddelek in sekretariat EU, ki ~lanom parlamenta nudita

pomo~ pri opravljanju mednarodnih dejavnosti. Mednarodni oddelek sodeluje pri na-

slednjih na~inih oziroma oblikah mednarodnega sodelovanja:

• deluje kot tajni{tvo pri finskih parlamentarnih delegacijah v mednarodnih organizaci-

jah kot so npr. : Nordijski svet, Parlamentarna skup{~ina Sveta Evrope, Parlamentarna

skup{~ina OVSE - Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, Interparlamentar-

na unija - IPU, Parlamentarna skup{~ina zveze NATO itd.;

• opravlja naloge tajni{tva ob konferencah predsednikov parlamentov. Gre za medna-

rodne dogodke, kjer udele`enci razpravljajo o aktualnih politi~nih temah, obenem pa

poteka tudi izmenjava mnenj v kontekstu razli~nih parlamentarnih sistemov;

• odgovarja za izvedbo oz. organizacijo priprave obiskov tujih parlamentarnih delega-

cij na Finskem, ter obiskov finskih delegacij v tujini. [tevilo tujih parlamentarnih dele-

gacij, ki obiskujejo finski parlament je v stalnem porastu. Tovrstni obiski potekajo na

vnaprej{nje povabilo, ki ga v imenu parlamenta izro~i npr. predsednik parlamenta ali

predsednik komisije oz. odbora. Programi obiskov so prilagojeni tako, da upo{tevajo

`elje gostujo~ih delegacij. Vsebujejo lahko npr. sre~anja z vodilnimi politiki, visokimi

dr`avnimi uradniki, obiske podjetij, lokalnih skupnosti itd.. Obiski finskih parlamen-

tarnih delegacij, ki jih vodijo bodisi predsednik bodisi namestniki predsednika fin-

skega parlamenta, potekajo pribli`no petkrat letno. Zgodijo se na povabilo dr`ave

gostiteljice. O velikosti in sestavi parlamentarnih delegacij na obisku v tujini odlo~i

posebno telo (Office Commission), na osnovi predlogov poslanskih skupin. Parla-

mentarni odbori oz. komisije in t.i. skupine prijateljstva prav tako potujejo na obiske v

tujino;

• ~lani finskega parlamenta so oblikovali {tevilne skupine prijateljstva in sodelovanja.

Njihov namen je negovanje odnosov z drugimi parlamenti, zastopanje razli~nih regij,

seznanjanje s kulturo in socialnimi sistemi dr`av itd. Skupine prijateljstva dopolnjuje-

jo uradne parlamentarne mednarodne dejavnosti. [e posebej so pomembne v prime-

rih, ko Finska zaradi tak{nih ali druga~nih razlogov, z dolo~eno de`elo nima uradnih

stikov. Tudi pri tej obliki mednarodnega sodelovanja, mednarodni oddelek nudi or-

ganizacijsko podporo.

Mednarodni oddelek pripravlja tudi mednarodne seminarje in druge prireditve v po-

slopju parlamenta. Vzdr`uje stike z drugimi parlamenti, sekretariati mednarodnih orga-
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nizacij, osebjem s podro~ja zunanjih zadev, kot tudi z ambasadami in podobnimi pred-

stavni{tvi v Helsinkih.

Finski parlament ima vpeljane povezave z glavnimi institucijami EU in parlamenti dr-

`av ~lanic. Najpomembnej{e so povezave z Evropskim parlamentom in s predsedniki

ter odbori parlamentov v drugih dr`avah EU. Odgovornost za tovrstne parlamentarne

povezave je zaupana sekretariatu za zadeve EU. Med osebje tega sekretariata sodijo

tudi svetovalec pri glavnem odboru (Grand committee) in pri odboru za zunanje zade-

ve, posebni ekspert s sede`em v Bruslju, uslu`benec oddelka za informiranje, ki je za-

dol`en za podro~je stikov z javnostjo pri glavnem odboru finskega parlamenta. Naloge

sekretariata za zadeve EU so:

• pomo~ predsedniku in generalnemu sekretarju parlamenta pri vzdr`evanju odnosov

z institucijami EU, {e posebno z Evropskim parlamentom;

• pomo~ odborom oz. komisijam, poslancem, poslanskim skupinam in drugim organi-

zacijskim enotam parlamenta v zadevah Evropske unije;

• vzdr`evanje povezav z razli~nimi institucijami EU, {e posebej z Evropskim parlamen-

tom in s stalnim zastopstvom Finske v EU, ter po potrebi koordiniranje koresponden-

ce in komunikacij z omenjenimi institucijami;

• zagotovitev tehni~nih povezav tako parlamenta kot glavnega odbora s parlamenti

drugih dr`av EU in njihovimi odbori za zunanje zadeve, opravljanje funkcije finskega

korespondenta in koordinatorja v skupnem telesu teh odborov COSAC - Konferenca

odborov za evropske zadeve;

• pomo~ administrativnemu uradu (Administrative Office) pri izobra`evalnih te~ajih v

zvezi z zadevami EU.

Mednarodni oddelek pomaga sekretariatu za zadeve Evropske unije pri izvedbi to-

vrstnih dejavnosti, ~e mu je to nalo`eno. Generalni sekretar pa koordinira sodelovanje

med obema omenjenima slu`bama.

2.3 Gr~ija

Gr{ki parlament posve~a pozornost razvoju parlamentarne diplomacije, {e posebej

intenzivno to po~ne zadnjih nekaj let. Gre za krepitev mednarodnih odnosov, promoci-

jo nacionalnih vpra{anj in splo{no promocijo Gr~ije v tujini. Zadnja verzija poslovnika

predstavlja nov okvir oz. podlago, ki dviguje vlogo parlamenta na vi{jo raven in izbolj-

{uje sodelovanje med njim in vlado na podro~ju evropskih zadev. Pri izvajanju parla-

mentarne diplomacije se gr{ki parlament usmerja v krepitev odnosov s parlamenti dru-

gih dr`av ter razvoj sodelovanja med parlamenti v okviru mednarodnih organizacij.
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Obenem pa tudi seznanja tuje parlamente in mednarodne parlamentarne organizacije s

stali{~i Gr~ije v zvezi z mednarodno in {e posebej z nacionalno problematiko.

Glavna uprava za mednarodne odnose in povezave (General Directorate of Interna-

tional Relations and Communications) gr{kega parlamenta je odgovorna za na~rtova-

nje, organizacijo in podporo pri mednarodnih odnosih in povezavah parlamenta tako v

dr`avi kot tudi izven nje. Sestavljajo jo direktorat za mednarodne odnose, direktorat za

evropske odnose in direktorat za zveze.

Omenjena slu`ba je zadol`ena tudi za stike z mediji, ko gre za predsednika parlamen-

ta in poslance, ter tiskanje in razmno`evanje parlamentarnih publikacij.

2.4 Slova{ka

Posamezni odbori in komisije slova{kega parlamenta (Narodna Rada) sami vnaprej

pripravijo na~rt oz. osnutek obiskov v tujini za naslednje koledarsko leto. Oddelek za

stike s tujino in protokol povzame tovrstni na~rt in ga predlo`i prvemu namestniku

predsednika parlamenta, ki je pristojen za potovanja v tujino v okviru parlamenta. Ta se

o osnutku obiskov v tujini posvetuje s predsedniki odborov oz. komisij.

Potovanja v tujino, ki jih opravijo tako odbori kot tudi posamezni poslanci, so odo-

brena na podlagi posveta, ki ga namestnik predsednika parlamenta opravi s predsedni-

kom odbora za zunanje zadeve in predsednikom odbora za evropske integracije, kot

tudi generalnim sekretarjem in vodjo slu`be za stike s tujino in protokol.

Potovanja v tujino se izvedejo v skladu z zunanjo politiko dr`ave ter njenimi priorite-

tami in sredstvi, ki so za to predvidena v prora~unu. Vse zadeve povezane s potovanji v

tujino, kot so npr.: priprava, izvedba, zagotovitev tehni~nih uslug, sodijo v pristojnosti

`e omenjenega oddelka za stike s tujino in protokol.

2.5. Zdru`eno kraljestvo

2.5.1 Spodnji dom

Na podro~ju mednarodnega sodelovanja spodnjega doma (House of Commons) par-

lamenta Zdru`enega kraljestva, ima posebno vlogo t.i. Overseas Office. Poglavitne na-

loge tega urada so:

• priprava obiskov tujih delegacij (poslancev ali osebja) v parlamentu Zdru`enega

kraljestva;
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• zagotovitev osebja, ki sodeluje pri programih, ki jih pripravljata Parlamentarna

skup{~ina Commonwealtha oz. njena podru`nica za Zdru`eno kraljestvo (CPA UK

Branch) in Britanska delegacija pri Interparlamentarni uniji (BGIPU);

• sodelovanje pri programih, ki jih organizira ministrstvo za zunanje zadeve (Foreign

Office) za posameznike in skupine;

• zagotovitev osebja, ki sodeluje npr. pri seminarjih in delavnicah v tujini;

• sodelovanje pri programih medparlamentarnega sodelovanja;

• zagotovitev podpore predsedniku in namestnikom predsednika spodnjega doma pri

mednarodnih aktivnostih;

• servisiranje uradnih delegacij Zdru`enega kraljestva pri Parlamentarni skup{~ini Sve-

ta Evrope, Skup{~ini Zahodno-evropske unije - WEU, Parlamentarni skup{~ini zveze

NATO in Parlamentarni skup{~ini OVSE - Organizacije za varnost in sodelovanje v

Evropi.

Osebje posameznih odborov poskrbi za pripravo {tudijskih obiskov, ki jih opravijo

t.i. Select Committtees spodnjega doma. Gre za delovna telesa, ki se ukvarjajo pred-

vsem s »preiskovalno dejavnostjo« (poizvedbe, pridobivanje podatkov, raziskava dolo-

~ene problematike) ter nadzorom nad izvr{no oblastjo. Celoten prora~un, namenjen

obiskom v tujini, je dolo~en s strani posebne komisije spodnjega doma. Vsak odbor, ki

`eli potovati v tujino, mora pridobiti soglasje ti. Liasion Committee - lahko bi rekli odbo-

ra za povezave oz. sodelovanje. Ta odbor sestavljajo prakti~no vsi predsedniki prej

omenjenih Select Committees. Odbori lahko ob~asno podarijo simboli~na darila, za ka-

tera prispevajo sredstva ~lani odborov.

Kot `e re~eno, britanski parlament sodeluje pri dejavnostih Parlamentarnega zdru`e-

nja Commonwealtha - CPA oz. njeni podru`nici za Zdru`eno kraljestvo. Gre za nad-

strankarsko organizacijo, sestavljeno iz ~lanov obeh domov parlamenta, ki jih zanimajo

zadeve Commonwealtha, {e posebej izmenjava informacij o parlamentarni problemati-

ki v dr`avah Commonwealtha. Zdru`enje pripravlja redne seminarje o parlamentarni

praksi in postopkih, kot tudi druge multilateralne in bilateralne obiske ~lanov parla-

mentov Commonwealtha v Veliki Britaniji ter obiske ~lanov britanskega parlamenta v

dr`avah in parlamentih Commonwealtha. Prora~un za tovrstne aktivnosti je zagotovljen

iz dr`avnih sredstev. Omenjeno zdru`enje se pri temmo~no opira na strokovno podpo-

ro tako poslancev kot tudi uslu`bencev obeh domov parlamenta.

Britanska skupina znotraj Interparlamentarne unije (BGIPU) vsako leto organizira se-

dem do osem bilateralnih parlamentarnih sre~anj oz. obiskov. Ti obiski so organizirani

v skladu z pravili Interparlamentarne unije - IPU. To pomeni, da obiskovalci krijejo

stro{ke prevoza (letalske karte), dr`ava gostiteljica pa krije stro{ke nastanitve, prehrane
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in lokalnega prevoza. Obiski potekajo recipro~no, obi~ajno v obdobju dveh do treh let,

kar v celoti pomeni pribli`no {estnajst obiskov letno pod okriljem BGIPU. BGIPU po-

maga tudi pri pripravi kratkih enodnevnih programov za ~lane tujih parlamentov, ki po-

tekajo pod pokroviteljstvom drugih institucij, kot je npr. Foreign & Commonwealth Of-

fice. Program obiska sodi v pristojnost dr`ave gostiteljice, pri ~emer pogosto pride do

izmenjave simboli~nih daril ob posameznih pomembnej{ih sre~anjih. Ob tem pa britan-

ska skupina BGIPU po{ilja tudi delegacijo na redna zasedanja skup{~ine IPU in druge

mednarodne konference, ki se vsebinsko navezujejo na IPU. Vsi stro{ki za tovrstne ak-

tivnosti slonijo na prora~unu BGIPU, ki je zagotovljen iz dr`avnih sredstev.

2.5.2 Zgornji dom

Organizacija mednarodnih aktivnosti v zgornjem domu parlamenta Zdru`enega

kraljestva

Delo Overseas Office zgornjega doma obsega razli~ne naloge na podro~ju medna-

rodnega sodelovanja:

• organizacijo obiskov tujih delegacij (parlamentarcev ali osebja) v parlamentu Zdru`e-

nega kraljestva;

• -sodelovanje pri programih, ki jih organizira ministrstvo za zunanje zadeve (Foreign

Office) za posameznike ali skupine

• organiziranje oz. pripravo programov obiskov za osebje prekomorskih parlamentov

v zgornjem domu;

• sodelovanje pri programih medparlamentarnega sodelovanja;

• zagotavljanje podpore predsedniku zgornjega doma ali njegovemu namestniku pri

mednarodnih zadevah;

• financiranje sodelovanja ~lanov zgornjega doma v {tirih mednarodnih telesih, v kate-

re britanski parlament po{ilja svoje predstavnike. To so: Parlamentarna skup{~ina

Sveta Evrope, Parlamentarna skup{~ina OVSE - Organizacija za varnost in sodelova-

nje v Evropi, Skup{~ina Zahodnoevropske unije in Parlamentarna skup{~ina zveze

NATO. Administrativno oz. organizacijsko podporo omenjenim delegacijam pa nudi

Overseas Office spodnjega doma parlamenta..

Zaposleni v posameznih odborih oz. komisijah pripravljajo {tudijske obiske t.i. Select

(investigative) Committees. Celoten prora~un za tovrstne obiske dolo~i posebna slu`ba

gornjega doma (House of Lords Committee Office).
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^lani zgornjega doma sodelujejo v programih Parlamentarnega zdru`enja Commo-

wealtha (Commonwealth Parlamentary Association) - CPA, ter Interarlamentarne unije -

IPU.

2.6 Francija

Nacionalna skup{~ina Republike Francije (Assemble Nationale) nima enotnega pro-

grama, ki bi zajemal podro~je mednarodnih odnosov. Za to podro~je je namre~ zna~il-

na precej{nja raznolikost, kar posledi~no pomeni tudi vpletenost razli~nih slu`b pri rea-

lizaciji tovrstnih aktivnosti. V bistvu gre za decentralizacijo mednarodnih dejavnosti, ki

potekajo na nivoju internih organizacijskih oblik kot so npr.: stalni odbori oz. komisije,

delegacije pri Svetu Evrope, zvezi NATO, OVSE - Organizaciji za varnost in sodelovanju

v Evropi itd.

Na podro~jih tistega dela bilateralnih odnosov, ki ga izvajajo t.i. skupine prijateljstva

in medparlamentarnega sodelovanja, pa je zagotovljena dolo~ena koordinacija. To

delo opravlja posebna delegacija za mednarodne aktivnosti pri Biroju nacionalne

skup{~ine.

Pri drugih delovnih telesih (npr. komisije, delegacije) so mednarodne aktivnosti orga-

nizirane v soglasju s predsednikom dolo~enega delovnega telesa. Ta oceni, ali so tovrst-

ne dejavnosti potrebne za uresni~evanje ciljev in potreb doti~nega delovnega telesa.

Zato ima vsako delovno telo predvidena svoja finan~na sredstva v prora~unu.

Protokolarni oddelek oz. slu`ba nudi podporo predvsem pri mednarodnih dejavno-

stih predsednika skup{~ine. Na zaprosilo drugih delovnih teles pa lahko sodeluje tudi

pri njihovi organizaciji tovrstnih dejavnosti. Francoski parlament ne nudi podpore

evropskim parlamentarcem, njihove mednarodne aktivnosti so namre~ vezane na man-

dat v Evropskem parlamentu.

2.7 Nem~ija

V Zakonu o poslancih (17. ~len) je dolo~eno, da slu`bena potovanja predhodno odo-

bri predsednik Bundestaga.

V izvedbenih smernicah za potovanja ~lanov nem{kega Bundestaga1 je med drugim

dolo~eno, da ni mogo~e dobiti dovoljenja za slu`beno potovanje za namen sodelovanja

69
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leta 1995 pri{lo {e do kake relevantne spremembe oziroma dopolnitve, ki bi se nana{ala na obravnavano

tematiko.
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na strankarskih, cerkvenih in podobnih prireditvah. Slu`bena potovanja so samo tista

potovanja ~lanov Bundestaga, ki so izklju~no v interesu Bundestaga. Vendar pa obstaja-

jo tudi tako imenovani »frakcijski kontingenti« (Fraktionskontingente), torej dolo~eni

zneski sredstev, ki jih predsednik Bundestaga letno dodeljuje posameznim poslanskim

skupinam glede na njihovo {tevil~nost. Iz teh kontingentov se pla~ujejo dodatki za po-

tovanja ~lanov poslanskih skupin v tujino, pri ~emer sicer ne gre za obi~ajna (parlamen-

tarna) slu`bena potovanja, vendar pa so vseeno v interesu Bundestaga.

Pravila v zvezi z mednarodno dejavnostjo Bundestaga, ki se nana{ajo na potovanja

~lanov delovnih teles in delegacij, pa so vsebovana v posebnih slu`benih navodilih.

V navedenih navodilih je med drugim dolo~eno, da so sekretariati posameznih delov-

nih teles zadol`eni za organizacijo in spremljanje potovanj delovnih teles ali posamez-

nih delegacij. Na~eloma se spremljanje s strani sekretariata zagotovi, ~e potujejo vsaj

{tirje ~lani delegacije (poslanci). ^e potuje manj ~lanov delegacije, je treba potrebo po

spremljanju posebej obrazlo`iti.

K organizaciji potovanj spada:

• izdelava pro{nje za dovoljenje za potovanje, ki jo potem predsedujo~i predlo`i pred-

sedniku parlamenta v odobritev;

• sodelovanje pri oblikovanju cilja potovanja;

• izdelava konkretnega predloga programa potovanja;

• pridobivanje informativnega materiala za potovanje, npr. gradiva o de`eli in poli-

ti~nih polletnih poro~il Ministrstva za zunanje zadeve, pa tudi gradiva posameznih

ministrstev o dolo~enih strokovnih zadevah;

• rezerviranje letov in nastanitev;

• nudenje pomo~i ~lanom delegacij pri urejanju formalnosti (npr. pridobivanju vizu-

mov in informacij o predpisani zdravstveni profilaksi;

• zagotavljanje oskrbe ~lanov delegacij na cilju potovanja (posebej glede prevoznih

sredstev in tolma~ev);

• nudenje pomo~i ~lanom delegacij pri obra~unavanju stro{kov potovanj;

• sestava osnutka poro~ila o potovanju, ki ga podpi{e vodja delegacije in ki mora biti v

{tirih tednih predlo`eno delovnemu telesu in predsedniku parlamenta;

• sodelovanje pri delu z javnostjo pred in po potovanju.

K organiziranju potovanja v tujini se pravo~asno (po odobritvi predsednika) pritegne

poseben referat pri Ministrstvu za zunanje zadeve, ki obvesti veleposlani{tvo v namem-

bni dr`avi. Veleposlani{tvo nato pripravi program pogovorov in obiska v celoti, opravi

hotelske rezervacije, zagotovi pa tudi prevozna sredstva in tolma~e. Pred tem mu mora

sekretariat delovnega telesa poslati potrebne podatke.
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Uslu`benci, ki spremljajo delovno telo oziroma delegacijo, morajo skrbeti, da celotno

potovanje poteka brez te`av in uspe{no. Zadol`eni so predvsem za tehni~ni potek po-

tovanja, pri ~emer v tujini sodelujejo z nem{kim predstavni{tvom na kraju samem.

Za potovanja so predvideni tisti tedni, ko ni sej. ^e pa se vseeno zgodi, da je treba po-

samezno potovanje opraviti v ~asu sej, veljajo nekatera posebna pravila o dajanju dovo-

ljenj; v tem primeru izdajajo dovoljenja za potovanja tudi vodje poslanskih klubov.

Po izdaji dovoljenja za potovanje mora vodja delegacije, razen v posebej utemeljenih

izjemnih primerih, iz~rpno obvestiti javnost o potovanju in njegovi vsebini, pa tudi o

imenih ~lanov posamezne delegacije; to se opravi s tiskovnim obvestilom. Podana

mora biti povezava med potovanjem in teko~im delom posameznega delovnega telesa.

^e pa gre za potovanje, pri katerem je pri~akovan kriti~en odziv javnosti, se na~eloma

priporo~a izvedba tiskovne konference.

Letno se v prora~unu predvidi dolo~en znesek za reprezentanco (manj{i stro{ki,

predvsem za oskrbo obiskovalcev)2. Ve~je stro{ke reprezentance, med drugim tudi za

obede s tujimi delegacijami in za potovanja delegacij v tujino, dovoli na posebno zahte-

vo predsednik parlamenta.

Za obiske delovnih teles in delegacij iz tujine organizacijsko skrbi sekretariat posa-

meznega delovnega telesa. Med drugim tudi izdela program pogovorov in obiska tuje

delegacije v sodelovanju s predsedujo~im.

Sicer pa si sekretariat prizadeva za omogo~anje stikov med tujo delegacijo in doma~i-

mi ~lani posameznega delovnega telesa. ^e ti neposredni stiki iz kakr{nihkoli razlogov

niso mogo~i, posamezni sekretariat obiskovalce na njihovo zahtevo oskrbi s potrebni-

mi informacijami.

III. ZAKLJU^EK

Primerjalni pregled organiziranja mednarodne dejavnosti v parlamentih nam ponuja

ugotovitev, da v obravnavanih dr`avah obstajajo slu`be, ki delno ali pa prakti~no v ce-

loti pokrivajo obravnavano podro~je. Tako poznajo v avstrijskem parlamentu medna-

rodno slu`bo, ki s kar {tirimi oddelki skrbi za mednarodne parlamentarne odnose. To

podro~je si pod okriljem finskega parlamenta delita sekretariat za EU zadeve in medna-

rodni oddelek, ki mora ~e mu je to nalo`eno, pomagati pri delu sekretariata za EU zade-

ve. Parlament Zdru`enega kraljestva ima organizirano ustrezno slu`bo (Overseas Offi-

ce) v obeh domovih.
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Zanimivo je, da slu`ba spodnjega doma zagotavlja administrativne usluge oz. servisi-

ra tudi delegacije ~lanov lordske zbornice v mednarodnih telesih kot so npr. Parlamen-

tarna skup{~ina zveze NATO, OVSE itd. Obstoj obeh omenjenih slu`b pa ne izklju~uje

mo`nosti, da osebje posameznih odborov oz. komisij pripravi {tudijske obiske v tujini,

ki jih opravljajo t.i. Select Committees obeh domov parlamenta. Posebej je zanimiva si-

tuacija v Franciji, saj ka`e na precej{njo decentralizacijo pri obravnavanju tega podro~ja

v organizacijskem smislu. To v praksi pomeni, da so v organiziranje mednarodne dejav-

nosti vklju~ene razli~ne slu`be. Tako npr. protokolarna slu`ba skrbi predvsem za med-

narodne aktivnosti predsednika parlamenta, na zaprosilo pa lahko nudi pomo~ tudi

drugim delovnim telesom. V Nem~iji so za organizacijo in spremljanje potovanj delov-

nih teles ali posameznih delegacij zadol`eni sekretariati posameznih delovnih teles.
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VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV V EU ZADEVAH

– [TUDIJE PRIMEROV*

I. UVOD

VDr`avnem zboru RS so se `e pri~ele priprave za prilagoditev organizacijske struktu-

re in tudi vsebinske zasnove dela slovenskega zakonodajnega telesa razmeram in po-

gojem, ki bodo nastali, ko bo Slovenija postala ~lanica Evropske unije. V zaklju~ni fazi

sta raziskovalna projekta, ki ju za Dr`avni zbor izvajata zunanji instituciji (In{titut za pri-

merjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in In{titut za dru`bene vede pri Fakulteti

za dru`bene vede). Gre za prou~evanje vplivov evropskih integracijskih procesov na

Dr`avni zbor RS in to za prikaz pravnih vidikov ter prikaz politilo{kih vidikov.

Komisija za evropske zadeve je tudi `e pri~ela z razpravo o mo`nih modelih institu-

cionalnega prilagajanja Dr`avnega zbora. Razprava se je oprla na prikaz praks v nekate-

rih dr`avah ~lanicah EU.

S pri~ujo~o nalogo `elimo raz{iriti nabor dr`av in prikazov `e uveljavljenih na~inov

delovanja nacionalnih parlamentov. Gre za dokaj podroben prikaz avstrijskega,

nem{kega in {vedskega primera, in sicer prikazujemo: normativne podlage, ki navede-

nim trem parlamentom omogo~ajo aktivno vlogo v procesih odlo~anja o EU zadevah,

institucionalne oblike in na~ine oblikovanja odlo~itev v parlamentih o zadevah, o kate-

rih se odlo~a na ravni EU (katera delovna telesa parlamenta oz. parlament kot celota de-

lujejo na podro~ju evropskih zadev, kak{ne so s poslovnikom dolo~ene pristojnosti, o

~em odlo~ajo, kako so organizirane, kak{en je odnos med parlamentom in vlado itd.),

postopek – kako je formalno opredeljen postopek (poslovni{ke, zakonske dolo~be)

obravnavanja predlogov odlo~itev, ki jih kasneje sprejemajo pristojni organi EU ter

kak{na je intenzivnost sodelovanja v odlo~anju in kako se izvajajo oblike neposrednega

vplivanja nacionalnih parlamentov na izvr{ilno oblast, ko ta oblikuje in zastopa nacio-

nalna stali{~a v procesu odlo~anja v EU (npr. kako je poslovni{ko dolo~eno preverjanje,

kak{na stali{~a je izvr{ilna oblast zagovarjala).

Na{ namen je {e zlasti opozoriti na to, da je tako v Nem~iji kot tudi v Avstriji razmerje

parlament – vlada na podro~ju EU zadev zapisano v ustavi. Na [vedskem sicer do
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za~etka leta 20031 ustavni akti tak{nih dolo~b niso imeli, vendar pa je treba izpostaviti

sredi{~no vlogo, ki jo formalno in tudi dejansko ima Riksdag v {vedskem sistemu parla-

mentarne demokracije.

Uvodoma prikazujemo nekaj teoreti~nih podlag in ugotovitev strokovnjakov, ki

spremljajo vlogo nacionalnih parlamentov v procesih odlo~anja v EU.2

II. VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV V EU ZADEVAH

Vloga nacionalnih parlamentov se je s postopnim prenosom pristojnosti za sprejema-

nje dolo~ene zakonodaje z nacionalne na nadnacionalno raven pomembno zmanj{ala,

izgubljen je neposreden vpliv nacionalnega zakonodajnega telesa na vsebino in obliko

zakonskih norm, ki se sprejemajo v EU. V zakonodajnem procesu na ravni EU sodeluje-

jo predstavniki nacionalne izvr{ilne oblasti, zato je treba za ohranitev vsaj dolo~ene

mere parlamentarnega, v smislu javnega, transparentnega nadzora nad sprejemanjem

teh odlo~itev, razviti dodatne oblike nadzora parlamentov nad vladami na nacionalni

ravni. Hkrati pa je nujno zagotoviti tudi nove na~ine in mo`nosti vplivanja nacionalnih

parlamentov na akterje, ki odlo~ajo na nivoju EU.

Vlogo nacionalnih parlamentov je intenzivno prou~eval Philip Norton. Norton (Nor-

ton v Smith, 1996: 19-20 in pa Norton(a) v Norton: 1996: 1-2) poudarja, da nacionalni

parlamenti predstavljajo pomemben in nelo~ljiv del zakonodajnega procesa v nacional-

nih okvirih. Zagotavljajo legitimnost sprejetim ukrepom (zakonom in politikam), saj s

svojim pristankom oz. s sprejetjem ukrepa le-temu dodelijo v imenu dr`avljanov, ki jih

predstavljajo, legitimnost. Vpliv nacionalnih parlamentov pa se v posameznih dr`avah

razlikuje. Zlasti je to opaziti pri vplivu na javne politike, ki jih posamezni nacionalni par-

lament ima oz. lahko izvr{uje.

Norton lo~i tri vrste zakonodajnih teles/parlamentov glede na njihovo vlogo v proce-

su sprejemanja politik:

• zakonodajno telo, ki sprejema javne politike – »policy-making legislature«. S pojmom

ozna~uje tiste parlamente, ki lahko spremenijo ali celo zavrnejo predloge izvr{ilne

oblasti. Prav tako imajo pravico sami predlagati in oblikovati politike oz. spreminjati

`e obstoje~e;
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1 S 1.1.2003 je za~ela veljati ustavna sprememba, ki tudi formalno v ustavi dolo~a razmerje med zakonodajno

in izvr{ilno oblastjo na [vedskem, ko gre za obravnavanje EU zadev.

2 Ve~ji del teksta naloge predstavlja eno od poglavij magistrskega dela: Problemi zmanj{evanja demokrati~ne-

ga primanjkljaja v EU - institucionalni pogled.
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• zakonodajno telo, ki lahko vpliva na javne politike – »policy-influencing legislature«.

Parlament lahko spreminja ali zavrne predloge izvr{ilne oblasti, ne more pa sam obli-

kovati politik ali spreminjati `e obstoje~ih politik;

• zakonodajno telo z zelo malo ali ni~ vpliva na javne politike – »legislature with little or

no policy affect«. Parlament ne more ne spreminjati ne zavrniti politik, ki jih predlaga

izvr{ilna oblast, prav tako pa ne more oblikovati svojih predlogov politik oz. spremi-

njati `e obstoje~ih politik.

Norton poudarja, da lahko ve~ino parlamentov v dr`avah ~lanicah EU razvrstimo kot

parlamente z vplivom na javne politike (policy-influencing legislature). Razlike med

njimi so opazne, vendar nobenega parlamenta ne bi mogli ozna~iti kot zakonodajno

telo z zelomalo ali ni~ vpliva na javne politike (legislature with little or no policy affect).

Razmerja med zakonodajno in izvr{ilno oblastjo v posameznih dr`avah so praviloma

dolo~ena z ustavnimi dolo~bami in se deloma razlikujejo po posameznih dr`avah. Za

vse dr`ave pa velja, da parlament predstavlja suverena, ljudstvo, in je kot tak ustrezno

mesto, kjer se odvija dialog med predstavniki razli~nih dru`benih skupin in usklajujejo

razli~ni interesi ter oblikujejo odlo~itve, ki jih v razli~nih ustavno postavljenih razmerjih

nato izvajajo institucije izvr{ilne oblasti.

Nacionalni parlamenti morajo tudi na podro~ju »evropskih zadev« v ve~ji meri odigrati

vlogo igralcev/akterjev in hkrati predstavljati tudi areno, v kateri se odlo~itve sprejema-

jo. Ker pa so dr`ave z vklju~itvijo v Evropsko unijo del svojih suverenih pravic delegira-

le nad-nacionalnim institucijam EU in s tem prenesle pooblastila za sprejemanje dolo~e-

nih odlo~itev na akterje EU, zlasti na Svet in Evropski parlament, pa je v procesih obli-

kovanja in izvajanja javnih politik, ki se odvijajo na nivoju EU, treba zagotoviti ustrezno

sorazmerno vlogo in mo~ tema dvema igralcema in ju institucionalno in funkcionalno

bolj uravnote`iti. Hkrati pa je treba zagotoviti, da bodo dovolj jasno in pregledno raz-

re{ena vpra{anja nadaljnjega institucionalnega razvoja na nivoju EU in da bodo institu-

cije EU posedovale ustrezno demokrati~no legitimiteto (glej Katz inWessels, 1999: 234).

V tem procesu pa nacionalnih parlamentov preprosto ni mogo~e ve~ zaobiti, temve~

jim mora biti zagotovljen dolo~en vpliv in prostor za delovanje.

Mo`ne re{itve pa so lahko razli~ne. Parlamentom, tako Evropskemu parlamentu kot

nacionalnim parlamentom, mora biti s posameznimi institucionalnimi oblikami zago-

tovljena ve~ja ali manj{a vloga igralca/akterja v oblikovanju in sprejemanju odlo~itev in

sicer tako neposredno kot tudi posredno (COSAC Presidency, May 2001). Na kateri

stopnji procesa oblikovanja javnih politik in s kak{nimi vzvodi pa je {e predmet stro-

kovnih in politi~nih razprav, vsekakor pa je za politi~no areno na nivoju EU prevladalo

spoznanje, da ne more biti edini predstavnik evropskih dr`avljanov zgolj Evropski par-
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lament, temve~ so to v veliki meri prav nacionalni parlamenti, ki jim je treba zaradi tega

tudi nameniti ustrezno vlogo v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik v EU

(Committee on Constitutional Affairs, June 2001: 3).

Institucije predstavni{ke demokracije na nacionalnih in na evropski ravni so {e vedno

bistvena sestavina demokracije in ne glede na spremembe, povezane s sodobnimi teh-

nolo{kimi in komunikacijske tehnologijami in njihovimi vplivi na dru`bo, je treba revi-

talizaciji njihovih pooblastil in funkcij nameniti ustrezno pozornost. Tanja Börzel in

Thomas Risse (glej Börzel in Risse, 2001: 20-22) menita, da je to mogo~e dose~i na tisti

ravni vladanja in upravljanja, za katero so bili poslanci izvoljeni – na nacionalni ravni in

sicer predvsem :

• s spremembo razmerja mo~i med nacionalnimi parlamenti in izvr{ilno oblastjo,

• {e zlasti z jasno dolo~eno vlogo parlamentov v procesu oblikovanja in sprejemanja

odlo~itev, ki jih predstavniki nacionalne izvr{ilne oblasti, skupaj s predstavniki izvr-

{ilne oblasti iz drugih dr`av, sprejemajo v Svetu;

• predlagata, da je okrepitev vloge nacionalnih parlamentov napram vladam mogo~e

dose~i z vklju~itvijo poslancev Evropskega parlamenta v odbore za evropske zadeve

v nacionalnih parlamentih in

• s stalnim preverjanjem, kak{ne evropske dimenzije ima predlagana dolo~ena zako-

nodaja oz. posamezni ukrepi (European Impact Statement);

Evropske zadeve vse bolj postajajo nelo~ljiva sestavina v skoraj vseh politikah. O po-

sameznih ukrepih ni ve~ mogo~e razpravljati brez upo{tevanja evropske dimenzije –

tako na inputu kot outputu.

Tudi Evropski parlament se je izrecno opredelil za ve~ji vpliv nacionalnih parlamen-

tov na oblikovanje stali{~, ki jih nacionalne vlade zagovarjajo na evropski ravni. Odbor

Evropskega parlamenta za ustavne zadeve je v ve~ delovnih dokumentih od leta 1996

dalje obravnaval vlogo nacionalnih parlamentov in v okviru razprav o bodo~i institu-

cionalni ureditvi EU svoja stali{~a vse bolj gradil tudi v smeri ve~je vloge nacionalnih

parlamentov. Rezultat tak{nega razvoja je stali{~e, da je ustrezna smer razvoja le nadalj-

nja izgradnja mo`nosti za vpliv nacionalnih parlamentov in so-oblikovanje odlo~itev

tudi za podro~ja, ki so prenesena na naddr`avni nivo. Razviti je treba:

• posredne oblike (vpliv na oblikovanje odlo~itev nacionalnih vlad in spremljanje uve-

ljavljanja stali{~ v Svetu in npr. v razli~nih odborih) in

• tudi nekatere neposredne oblike sodelovanja in vplivanja nacionalnih parlamentov

(npr. skupni sestanki specializiranih odborov Evropskega parlamenta in nacionalnih

parlamentov). Razviti je treba posamezne institucionalne oblike, ki bodo zagotavljale

vlogo akterja tudi nacionalnim parlamentom.
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Konkreten instrumentarij za izvajanje vloge akterja in pamesto v procesu sprejemanja

in izvajanja javnih politik v EU, kjer bi bila njihova aktivnost najbolj u~inkovita in bi za-

gotavljala najve~jo stopnjo legitimnosti, pa {e ni dokon~no dolo~ena in je {e vedno

stvar razprav o bodo~i institucionalni ureditvi EU. Posebno pomembno pa je (tako

Evropski parlament):

• kako bodo razviti mehanizmi za izvajanje nadzora nad institucijami, ki sprejemajo od-

lo~itve na EU ravni in

• kako uspe{no se bodomedsebojno dogovorili nacionalni parlamenti in Evropski par-

lament o izvajanju tega nadzora in o na~inih za uveljavljanje politi~ne odgovornosti

vladajo~ih. (ve~ Evropski parlament, Odbor za ustavne zadeve od leta 1996 dalje).

III. ODNOS MED ZAKONODAJNO IN IZVR[ILNO OBLASTJO V
NEM^IJI, AVSTRIJI IN NA [VEDSKEM - PRIMERJALNI
PREGLED

Osnovni cilj tega dela naloge je identificirati `e preizku{ene na~ine in oblike za izvaja-

nje vpliva nacionalnih parlamentov na izvr{ilno oblast, ko ta sprejema odlo~itve v insti-

tucijah EU. Prikazani so primeri treh dr`av: Nem~ije, Avstrije in [vedske.

Omejili smo se zgolj na nekatere vidike delovanja omenjenih parlamentov, in sicer

na:

• normativne podlage, ki navedenim trem parlamentom omogo~ajo aktivno vlogo v

procesih odlo~anja o EU zadevah,

• institucionalne oblike in na~ine oblikovanja odlo~itev v parlamentih o zadevah, o

katerih se odlo~a na ravni EU (katera delovna telesa parlamenta oz. parlament kot ce-

lota delujejo na podro~ju evropskih zadev, kak{ne so s poslovnikom dolo~ene pri-

stojnosti, o ~em odlo~ajo, kako so organizirane, kak{en je odnosmed parlamentom in

vlado itd.).

• postopek – kako je formalno opredeljen postopek (poslovni{ke, zakonske dolo~be)

obravnavanja predlogov odlo~itev, ki jih kasneje sprejemajo pristojni organi EU

• ter kak{na je intenzivnost sodelovanja v odlo~anju in

• kako se izvajajo oblike neposrednega vplivanja nacionalnih parlamentov na izvr{il-

no oblast, ko ta oblikuje in zastopa nacionalna stali{~a v procesu odlo~anja v EU (npr.

kako je poslovni{ko dolo~eno preverjanje, kak{na stali{~a je izvr{ilna oblast

zagovarjala).
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3.1 Normativne podlage

V vseh treh obravnavanih dr`avah so bile oblikovane dolo~ene normativne podlage

za sodelovanje njihovih parlamentov v procesih oblikovanja nacionalnih odlo~itev in

interesov ter spremljanje njihovega uveljavljanja v procesu odlo~anja v Evropski uniji.

Normativne podlage za sodelovanje parlamentov v procesih odlo~anja v EU pregledno

prikazujemo v tabeli 1.

Tabela 1: Normativne podlage za sodelovanje nacionalnih parlamentov v pro-

cesih odlo~anja v EU

Dr`ava Ustava Zakoni Poslovnik

Nem~ija 23. ~len: - del suverenih pravic se s
pristankom Bundesrata lahko prene-
se na EU;
-Bundestag in zvezne de`ele preko
Bundesrata so vklju~ene v EU
zadeve;
- vlada mora takoj in celovito ob-
ve{~ati parlament,
- vlada bo omogo~ila Bundestagu, da
bo podal svoje mnenje in svoja sta-
li{~a v pogajanjih gradila na njem,
- Bundesrat bo v te postopke vklju-
~en z vidika delitve pristojnosti,
- v primerih, ko gre za urejanje za-
dev, ki sodijo v pristojnost zveznih
de`el, je pogajalec s strani Nem~ije
predstavnik Bundesrata, s tem da
upo{teva tudi interese in odgovor-
nost zveznih organov;
45.~len: Bundestag ustanovi Odbor
za zadeve EU; lahko ga pooblasti, da
v imenu Bundestaga izvaja ustavna
pooblastila Bundestaga

Zakon o sodelovanju med zvezno
vlado in Bundestagom na podro~ju
EU zadev:
raz~lenjuje dolo~be 23. in 45. ~lena
ustave, med drugim natan~neje do-
lo~a, da je vlada dol`na Bundestagu
takoj posredovati tudi `e prve osnut-
ke uredb in direktiv in ga seznaniti s
svojimi stali{~i; predlo`iti mora tudi
mnenja institucij EU, ~asovni razpo-
red razprav in v primeru, da ~asovni
plan ne bi omogo~il obravnave v
Bundestagu, mora v Svetu zahtevati
odlog »parlamentarno rezervo«.
Zakon o sodelovanju med zvezo in
zveznimi de`elami: vlada mora pod
dolo~enimi pogoji vzeti na znanje
tudi mnenja zveznih de`el; ~e bistve-
no posega predlog ureditve v pristoj-
nosti zveznih de`el, mora vlada pri-
dobiti njihovo mnenje in jih vklju~iti
v pogajalska izhodi{~a; pri urejanju
na podlagi 308.~lena amsterdamske
pogodbe mora pristanek k ukrepu
podati Bundesrat, ~e gre za podro~je,
ki je v pristojnosti zveznih de`el; v
takih primerih je pogajalec eden od
ministrov zveznih de`el, dolo~i ga
Bundesrat

Bundestag:
93.~len – EU zadeve:
mati~ni odbori Bundestaga lahko
razpravljajo o kateremkoli EU doku-
mentu, le prej morajo obvestiti pred-
sednika parlamenta in predsednika
odbora za EU zadeve; Svet stare{in
dolo~i en odbor kot mati~ni, drugi so
lahko zainteresirani; ~e odbor raz-
glasi, da bo pripravil priporo~ilo kot
predlog za parlamentarno resolucijo,
se gradivo tiska in objavi kot uradni
dokument Bundestaga; na odboru
lahko sodelujejo tudi nem{ki ~lani v
Evropskem parlamentu; sejo lahko
organizira skupaj s pristojnim odbo-
rom Evrop. parlamenta:
93.a ~len – Odbor za EU zadeve: do-
lo~a ustanovitev posebnega Odbora
za zadeve EU, ki ga lahko Bundestag
pooblasti, da v njegovem imenu od-
lo~a o EU zadevah; sej se lahko ude-
le`ijo tudi nem{ki poslanci v Evrop.
parlamentu.
Bundesrat
Odbor za vpra{anja EU:
koordinira in usklajuje mnenja vseh
ostalih odborov in v obliki priporo~il
predlaga odlo~itev Bundesratu; gene-
ralni sekretar odlo~i, o katerem do-
kumentu bo potekala razprava;
sprejme se praviloma brez razprave.
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Dr`ava Ustava Zakoni Poslovnik

Avstrija 23.e ~len zveznega ustavnega
zakona:
-vlada mora parlament nemudoma
obvestiti o vseh projektih v okviru EU
in obema domovoma omogo~iti, da
oblikujeta svoje mnenje o predlogih;
~e bi bilo treba na podlagi predloga
dolo~eno problematiko urediti z
zveznim zakonom/zveznim ustavnim
zakonom, je vlada vezana na stali{~e
Nationalrata, od katerega lahko mi-
nister odstopi le iz izjemnih razlo-
gov; vlada je dol`na poro~ati Natio-
nalratu po kon~anih usklajevanjih;
minister mora {e posebej obrazlo`iti,
zakaj je odstopil od stali{~a Nationa-
lrata; pristojnosti Nationalrata oprav-
lja Glavni odbor; vlada ima podobne
obveznosti tudi do zgornjega doma –
Bundesrata;
23.f ~len:
- sklepi Evropskega sveta o skupni
obrambi morajo biti potrjeni v obeh
domovih parlamenta, za ostale skle-
pe iz drugega in tretjega stebra EU
veljajo dolo~be 23e ~lena;

Ni posebnega zakona/zakonov Nationalrat
29.~len in 31.~len: Glavni odbor
- o evropskih zadevah odlo~a Glavni
odbor, ki lahko za to ustanovi Po-
dodbor za zadeve EU;
31.b ~len: Po{iljanje dokumentov
- vsi dokumenti morajo biti v dveh
kopijah ali v elektronski obliki posla-
ni poslanskim skupinam, pri parla-
mentarni administraciji pa so na
vpogled vsem poslancem;
31.c ~len: Razprave v Glavnem
odboru:
- razprava o dokumentih, o re{itvah
in morebitnem spreminjanju `e
sprejetih pogajalskih stali{~ poteka v
Glavnem odboru; razprava poteka na
predlog ~lana zvezne vlade, ~etrtine
~lanov Glavnega odbora;
- seje so praviloma javne, na njih v
svetovalni vlogi nastopajo avstrijski
~lani Evrop. parlamenta;
31.d ~len: Potek obravnave
- v primeru, da bo predlog EU zako-
nodaje terjal sprejetje zveznega zako-
na/zveznega ustavnega zakona, Na-
tionalrat takoj po{lje stali{~e kanc-
lerju, Bundesratu, poslancem in av-
strijskim poslancem v Evrop.
parlamentu;
31.e ~len: Sprememba stali{~a
- za tak{no razpravo je praviloma
poobla{~en Pododbor za zadeve EU
Bundesrat
13.a in b ~len: EU odbor
- o vseh zadevah, ki jih vlada po{lje
Bundesratu skladno z ustavo, raz-
pravlja EU odbor, lahko pripravi od-
lo~itve za Bundesrat ali pa odlo~a o
stali{~ih;
- predsednik Bundesrata mora z
mnenji seznaniti zvezne organe, av-
strijske poslance v Evrop. parlamen-
tu, de`elne parlamente in predsedni-
ke de`elnih vlad;
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Dr`ava Ustava Zakoni Poslovnik

[vedska 12. poglavje »Instrumentov vlada-
nja«3:
- dolo~eni so splo{ni instrumenti za
parlamentarno kontrolo izvr{ilne
oblasti;
- ostale ustavne dolo~be so speci-
fi~no urejale vpra{anja priklju~itve
[vedske EU (npr. referendum)
10. poglavje «Odnosi z drugimi
dr`avami«
- s 1.januarjem 2003 je pri~ela velja-
ti sprememba ustave, s katero je bila
v ustavo vne{ena obveznost vlade, da
Riksdag stalno obve{~a in se posve-
tuje z njim o vseh tistih zadevah, ki
se odvijajo v okviru EU. Razmerja
oziroma obveznosti so podrobneje
urejene v poslovniku Riksdaga –
kako poteka obve{~anje in posveto-
vanje vlade z zakonodajno oblastjo o
EU zadevah.

Ni posebnega zakona/zakonov X.poglavje: Obravnavanje EU zadev
- obveznost vlade, da Riksdag konti-
nuirano obve{~a,
-obveznost vlade, da 1-krat letno
poda pisno poro~ilo,
- vlada mora Riksdag obve{~ati s sta-
li{~i do predlogov Komisije,
- odbori so poobla{~eni za spremlja-
nje EU zadev,
- opredeljene so pristojnosti Posveto-
valnega odbora za zadeve EU in nje-
gova sestava,
- vlada mora gradivo po{iljati posve-
tovalnemu odboru pred sejo Sveta,
se z njim posvetovati;
- posvetovalni odbor mora sprejeti
stali{~e na zahtevo najmanj 5 ~lanov
odbora;
- tudi drugi dr`avni organi so dol`ni
obve{~ati Riksdag, ~e vstopajo v po-
gajanja na nivoju EU in ne le vlada;
- seje so zaprte za javnost;
- dolo~a sklicevanje in vodenje sej,
pripravo zapisov, hrambo zapisov;
sklepi se po{ljejo vladi;

Vir: [tudije primerov – prikaz po dr`avah v Kra{ovec (2002): Problemi zmanj{evanja demokrati~nega pri-

mankljaja v EU – institucionalni pogled

Na podlagi prikazanih podatkov je mogo~e ugotoviti, da v vseh treh dr`avah obstoja-

jo normativne podlage za vklju~enost parlamentov v procese oblikovanja odlo~itev, ki

jih predstavniki izvr{ilne oblasti zagovarjajo v pogajanjih v EU. V Nem~iji in Avstriji `e

ustava kot temeljni dokument dolo~a vlogo nacionalnega parlamenta, predvsem pa ob-

veznosti vlade kot institucije izvr{ilne oblasti, da hitro, celovito in kontinuirano obve{~a

parlament o vseh predlogih za urejanje na nivoju EU. Na [vedskem je bila tak{na do-

lo~ba v ustavo vne{ena naknadno, in sicer je pri~ela veljati s 1.januarjem 2003. @e prej

pa je bila obveznost vlade v razmerju do parlamenta in pristojnosti in pravice parlamen-

ta dokaj natan~no obdelana v poslovniku Riksdaga, ki je po hierarhiji aktov sicer ni`je-

ga ranga kot ustava, vendar pa ve~ kot zakon.

V vseh treh primerih so podrobnosti razmerja vlada – parlament, predvsem pa:

• na eni strani pravica parlamenta do pravo~asne in popolne obve{~enosti, pravica do

oblikovanja in posredovanja mnenja, ki naj bi ga vlada v procesih pogajanj in odlo~a-
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nja v institucijah EU upo{tevala in pravica do sankcioniranja neupo{tevanja mnenja

parlamenta

• ter na drugi strani dol`nost vlade, da parlament stalno in celovito obve{~a, da upo{te-

va mnenje parlamenta in ga uveljavlja v pogajanjih

urejene v poslovnikih parlamentov. Vsi trije poslovniki tudi dolo~ajo, kateri organ in

kdaj odlo~a o evropskih zadevah.

V nem{kem primeru so {e posebej z zakonom urejena razmerja med Bundestagom in

vlado ter med zvezno dr`avo in zveznimi de`elami, saj je zaradi pristojnosti zveznih de-

`el za urejanje nekaterih javnih politik nujno natan~no razmejiti tudi odnos med zvezno

vlado in zveznimi de`elami ter posebne pristojnosti Bundesrata v pogajalskih procesih

v EU.

3.2 Institucionalne oblike in na~ini oblikovanja odlo~itev

Institucionalne oblike in na~ini oblikovanja odlo~itev v parlamentih o zadevah, o ka-

terih se odlo~a na ravni EU zgo{~eno prikazujemo v naslednji tabeli. V njej je nazorno

prikazano, katera delovna telesa parlamenta delujejo na podro~ju evropskih zadev,

kak{ne so njihove, s poslovnikom dolo~ene pristojnosti, o ~em odlo~ajo, kako so orga-

nizirana, kak{en je odnos med parlamentom in vlado.
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Tabela 2: Delovna telesa parlamentov za EU zadeve, organiziranost, njihove

pristojnosti, razmerje vlada - parlament

Dr`ava Parlament - vlada Odbori -mati~ni Odbori za evropske za-
deve - organiziranost

Odbori za Evropske
zadeve
- pristojnosti

Nem~ija -vlada obve{~a Bundesrat
(o prvem stebru, o drugem
ni dol`na obve{~ati, o tret-
jem stebru posreduje do-
kumente) in Bundestag (o
zadevah iz vseh treh ste-
brov) in svoja stali{~a gradi
na mnenjih parlamenta,
vlada mora upo{tevati
mneje parlamenta;
- ~e mnenja ne upo{teva,
lahko parlament spro`i po-
stopke, predvidene za izva-
janje parlamentarne
kontrole;
- vlada ima mo`nost sklice-
vati se na “parlamentarno
rezervo”; vlada mora vzeti
na znanje tudi mnenja
zveznih de`el, v nekaterih
primerih pa mora mnenje
upo{tevati ter za spremem-
bo pridobiti pristanek Bun-
desrata; v posebnih prime-
rih je pogajalec minister
ene od zveznih de`el, ki ga
za to pooblasti Bundesrat;
- razprava v Bundestagu (v
14.mandatu je bilo 40 raz-
prav na plenumu) se opra-
vi le na zahtevo poslanske
skupine ali 5% poslancev,
sicer se le potrdi poro~ilo
ustreznega odbora; nem{ki
parlament si je z ustavnimi
dopolnili leta 1993 raz{iril
pristojnosti, odlo~itev Us-
tavnega sodi{~a pa jih je le
{e utrdila;
- predlog, da Bundestag v
15. mandatu (od sept.
2002) v Bruselj po{lje svo-
jega predstavnika – hiter in
nemoten pretok informa-
cij; predlog za organizira-
nje “evropske ure” kot ob-
like seznanjanja dr`avlja-
nov z evropskimi zadevami

Bundestag: - mati~ni odbo-
ri lahko kadarkoli obravna-
vajo katerikoli EU doku-
ment, o svoji nameri mo-
rajo obvestiti predsednika
Bundestaga in predsednika
Odbora za EU zadeve; ~e
mati~ni odbor razglasi, da
bo pripravil priporo~ilo za
parlamentarno resolucijo,
se gradivo tiska in po{ljre
vsem ~lanom Bundestaga;
na seje lahko povabijo
evropske poslance iz ZRN;
sejo lahko organizirajo s
pristojnim odborom Evrop.
parlamenta ali pa v pripra-
vah na sejo po{ljejo delega-
cijo v Evrop. parlament in
v druge institucije EU za
pridobivanje doddatnih in-
formacij; na sejo lahko po-
vabijo ~lane Evrop. parla-
menta, Komisije, Sveta;
- ~e Bundestag pooblasti za
odlo~anje Odbor za EU za-
deve, potem mati~ni odbo-
ri po{ljejo temu odboru
mnenje;
- v praksi se odbori v ve~ini
primerov zgolj seznanijo z
vsebino EU dokumentov in
kot obvestilo vklju~ijo v
zapisnik;
Bundesrat: odbori oz. vsa-
ka zvezna de`ela lahko
zahteva, da se o dolo~enem
dokumentu opravi razpra-
va; predlog odlo~itve za
Bundesrat lahko pripravi
vsak odbor, najpogosteje
pa je to Odbor za vpra{anja
EU

Bundestag: Odbor za zade-
ve EU
-ustanovljen 14.12.1994
- 50 ~lanov – 39 iz Bunde-
staga in 11 nem{kih po-
slancev v Evrop. parlament
- sestaja 1-krat tedensko
- seje praviloma zaprte za
javnost
- evropski poslanci imajo
vse pravice ~lana odbora,
razen glasovalne;
Bundesrat: Odbor za vpra-
{anja EU
- ustanovljen 20.12.1957,
ime je bilo spremenjeno
1.11.1993
- 18 ~lanov (16 zveznih de-
`el, dve imata pravico do
dveh ~lanov)
- predsednika za eno leto
izvoli Bundesrat, de`ele se
lahko dogovorijo, da ga po-
novno izvolijo,
- sestaja se praviloma vsa-
ke tri tedne

Bundestag: Odbor za zade-
ve EU
- odbor je koordinator in
tudi pogosto usmerjevalec
obravnave EU dokumentov,
- daje soglasje, da se doku-
menti EU stiskajo in kot
gradivo po{ljejo vsem
poslancem,
- Bundestag ga s 5% po-
slancev oz. na predlog po-
slanske skupine lahko
pooblasti, da v njegovem
imenu sklepa o EU zade-
vah (3-krat v 14.mandatu),
predhodno odbor zaprosi
za mnenje ostale odbore,
ki se jih problematika ti~e;
- lahko daje amandmaje k
stali{~em mati~nih odbo-
rov o EU zadevah
Bundesrat: Odbor za vpra-
{anja EU
-je odgovoren za obravna-
vanje vseh EU zadev, ki jih
vlada po{lje Bundesratu,
-koordinira delo in uskla-
juje mnenja drugih odbo-
rov o EU zadevah in v obli-
ki priporo~ila predlaga
zboru, kak{no odlo~itev
naj sprejme,
- strokovna slu`ba odbora
pregleda vse dokumente in
pripravi za generalnega se-
kretarja predlog, o katerem
dokumentu naj bi potekala
razprava v Bundesratu –
izbere dokumente, ki pose-
gajo v pristojnosti zveznih
de`el;
- odbor pripravi predlog
odlo~itve za Bundesrat, o
njih se praviloma brez raz-
prave glasuje na plenumu
Bundesrata
(Evropakammer ).
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Dr`ava Parlament - vlada Odbori -mati~ni Odbori za evropske za-
deve - organiziranost

Odbori za Evropske
zadeve
- pristojnosti

Avstrija -vlada mora parlament ne-
mudoma obvestiti o vseh
projektih v okviru EU in
obema domovoma omogo-
~iti, da oblikujeta svoje
mnenje o predlogih; ~e bi
bilo treba na podlagi pred-
loga dolo~eno problemati-
ko urediti z zveznim zako-
nom/zveznim ustavnim za-
konom, je vlada vezana na
stali{~e Nationalrata, od
katerega lahko minister
odstopi le iz izjemnih raz-
logov; vlada je dol`na poro-
~ati Nationalratu po kon~a-
nih usklajevanjih; minister
mora {e posebej obrazlo`i-
ti, zakaj je odstopil od sta-
li{~a Nationalrata; insrtu-
ment, ki je na voljo Natio-
nalratu je interpelacija;
-vlada ima podobne obvez-
nosti tudi do Bundesrata;
- sklepi Evropskega sveta o
skupni obrambi morajo
biti potrjeni v obeh domo-
vih parlamenta, za ostale
sklepe iz drugega in tretje-
ga stebra EU veljajo do-
lo~be 23e ~lena

- mati~ni odbori praviloma
niso vklju~eni v obravnava-
nje dokumentov EU;
- o zadevah iz drugega ste-
bra pa razpravlja tudi Od-
bor za zunanje zadeve

Nationalrat: Glavni odbor
-ustanovljen vsaki~ na za-
~etku mandata, od
15.12.1994 poobla{~en za
obravnavanje in sklepanje
o EU zadevah,
-ima razli~no {tevilo ~la-
nov, sestava je dolo~ena na
za~etku mandata (28, 29
~lanov),
-avstrijski poslanci v Evrop.
parlamentu se lahko ude-
le`ijo sej in imajo svetoval-
no vlogo,
-sestaja se praviloma
2-krat mese~no,
- seje so praviloma odprte
za javnost, ~e to prostorski
pogoji omogo~ajo,
- lahko ustanovi Pododbor
za zadeve EU.
Bundesrat: EU odbor od-
bor je bil prvi~ ustanovljen
8.2.1995, izvoli ga plenum
Bundesrata na za~etku
mandata,
-ima 15 (16) ~lanov in
prav toliko namestnikov,
-avstrijski ~lani Evropskega
parlamenta se lahko udele-
`ujejo sej in imajo sveto-
valno/informacijsko vlogo,
-sestaja po potrebi,
-seje so praviloma javne.

Nationalrat: Glavni odbor
-o evropskih zadevah odlo-
~a Glavni odbor, ki lahko
za to ustanovi Pododbor za
zadeve EU;
- razprava o dokumentih, o
re{itvah in morebitnem
spreminjanju `e sprejetih
pogajalskih stali{~ poteka v
Glavnem odboru; razprava
poteka na predlog ~lana
zvezne vlade, ~etrtine ~la-
nov Glavnega odbora;
- v primeru, da bo predlog
EU zakonodaje terjal spre-
jetje zveznega zakona/zvez-
nega ustavnega zakona,
Nationalrat takoj po{lje sta-
li{~e kanclerju, Bundesra-
tu, poslancem in avstrij-
skim poslancem v Evrop.
parlamentu;
-za razpravo o spremembi
stali{~a je praviloma poob-
la{~en Pododbor za zadeve
EU
Bundesrat: EU odbor
- o vseh zadevah, ki jih vla-
da po{lje Bundesratu
skladno z ustavo, razprav-
lja EU odbor, - lahko pri-
pravi odlo~itve za Bunde-
srat ali pa odlo~a o sta-
li{~ih;
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Dr`ava Parlament - vlada Odbori -mati~ni Odbori za evropske za-
deve - organiziranost

Odbori za Evropske
zadeve
- pristojnosti

[vedska Riksdag ima na voljo kla-
si~ne instrumente parla-
mentarne kontrole nad
vlado;
- obveznost vlade, da Riks-
dag kontinuirano obve{~a
o EU zadevah,
-obveznost vlade, da 1-krat
letno poda pisno poro~ilo,
- vlada mora Riksdag ob-
ve{~ati s stali{~i do predlo-
gov Komisije,
- ~eprav stali{~a Riksdaga
do EU dokumentov formal-
no sicer niso obvezna za
vlado, se pri~akuje, da bo
vlada tako ravnala in tudi
ravna;
- vlada mora Riksdag ob-
ve{~ati o vseh treh stebrih

- mati~ni odbori so poob-
la{~eni za spremljanje EU
zadev,
- odbori tudi obravnavajo
letno poro~ilo vlade o EU,
- stalno prejemajo vsa gra-
diva, ki ga vlada po{ilja
Riksdagu,
-s Posvetovalnim odborom
za zadeve EU so razvili si-
stem izmenjave informacij

Posvetovalni odbor za za-
deve EU:
-odbor je bil prvi~ ustanov-
ljen 16.12.1994, Riksdag
ga izvoli na za~etku
mandata,
-ima 17 ~lanov in 25 (26)
nadomestnih ~lanov,
-~e odbor tako odlo~i, se
sej lahko udele`ijo tudi
{vedski ~lani Evropskega
parlamenta,
-sestaja praviloma 1-krat
tedensko (ob petkih), ra-
zen v avgustu,
-seje so zaprte za javnost .

- vlada mora gradivo po{i-
ljati posvetovalnemu odbo-
ru pred sejo Sveta, se z
njim posvetovati;
posvetovalni odbor mora
sprejeti stali{~e na zahtevo
najmanj 5 ~lanov odbora;
- tudi drugi dr`avni organi
so dol`ni obve{~ati Riks-
dag, ~e vstopajo v pogaja-
nja na nivoju EU in ne le
vlada;
- seje so zaprte za javnost;
- poslovnik dolo~a skliceva-
nje in vodenje sej, pripravo
zapisov, hrambo zapisov;
sklepi se po{ljejo vladi;

Vir: [tudije primerov – prikaz po dr`avah v Kra{ovec (2002): Problemi zmanj{evanja demokrati~nega pri-

mankljaja v EU – institucionalni pogled

Normativne podlage predstavljajo osnovo, na katerih so parlamenti oblikovali ustrez-

ne institucionalne strukture, ki skozi organizacijske re{itve in vsebinske pristojnosti

parlamentov kot celote in delovnih teles odra`a mo~ parlamenta v dru`benem sistemu

posamezne dr`ave. Ta mo~ se {e posebej ka`e v razmerju do vlade.

V vseh treh prou~evanih dr`avah so dolo~ene splo{ne pristojnosti parlamenta, da

nadzira vlado v procesih oblikovanja odlo~itev o EU zadevah ter da parlament sodeluje

pri oblikovanju nacionalnih stali{~ do posameznih predlogov institucij EU. Vzporedno

so dolo~ene tudi dol`nosti vlade, da upo{teva mnenje parlamenta in njegovih delovnih

teles, da jim v pogajanjih sledi. Vlada naj bi za spremembo stali{~a pridobila predhod-

no/naknadno soglasje parlamenta. ^e ga ne pridobi, ima parlament na voljo klasi~ni in-

strumentarij parlamentarne kontrole (interpelacija, nezaupnica). V {vedskem primeru

tak{ne formalne dolo~be sicer ni, vendar pa vlada stali{~a Riksdaga upo{teva in jim sle-

di zaradi mesta, ki ga ima predstavni{ko telo v {vedski demokraciji.

V vseh treh parlamentih zasledimo institucionalne re{itve, ki dolo~ajo na~in obravna-

vanja EU zadev in organizacijskje oblike, v katerih poteka parlamentarni del tega proce-

sa. V vseh treh primerih lahko o EU zadevah parlament :

• odlo~a v plenumu,
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• dolo~eni so posebni organi/odbori za zadeve EU, ki jim je poverjeno tak{no odlo~a-

nje. V posebnih primerih po pooblastilu odlo~ajo tudi v imenu parlamenta kot celote;

• v primeru Nem~ije in [vedske imajo zelo pomembno vlogo tudi mati~ni odbori, saj

vsak odbor za svoje podro~je pripravlja predloge odlo~itev in jih posreduje plenumu.

V Avstriji je poobla{~en organ za pripravljanje odlo~itev o EU zadevah (in o {tevilnih

drugih zadevah) Glavni odbor, ki ima sicer ustanovljen tudi Pododbor za zadeve EU;

• v vseh treh parlamentih so ustanovljena posebna delovna telesa za EU zadeve. Avstrij-

ski primer deloma odstopa od te sheme. V delo teh specializiranih delovnih teles se

lahko vklju~ijo tudi poslanci v Evropskem parlamentu iz teh dr`av (na [vedskem le na

izrecno povabilo odbora, v Nem~iji so ~lani odbora, le da nimajo glasovalne pravice;

v Avstriji pa se sej lahko udele`ijo in imajo zgolj posvetovalno vlogo).

Pristojnosti odborov za evropske zadeve:

• v glavnem koordinirajo obravnavanje EU zadev (v delovnih telesih parlamentov) in

odlo~anje o evropskih zadevah,

• v Avstriji v glavnem pripravlja odlo~itve in odlo~a Glavni odbor, v Nem~iji in na [ved-

skem pa poleg mati~nih odborov tudi odbori za zadeve EU aktivno vstopajo v proces

odlo~anja in sicer zlasti na za~etni stopnji, ko gre za fazo pripravljanja odlo~itev za

plenum. Njihova poglavitna skrb je predvsem nemoten pretok informacij. V Nem~iji

pa lahko Bundestag pooblasti Odbor za zadeve EU, da v njegovem imenu tudi odlo-

~a.

3.3 Postopek obravnavanja predlogov odlo~itev

V tem delu prikazujemo, kako je formalno opredeljen postopek (poslovni{ke, zakon-

ske dolo~be) obravnavanja predlogov odlo~itev v nacionalnih arenah, ki jih v nadalje-

vanju zastopajo predstavniki nacionalnih vlad v organih EU. Kon~ni rezultat so odlo~i-

tve, ki jih sprejemajo pristojni organi EU.

Postopek obravnavanja odlo~itev prikazujemo za vse tri dr`ave v tabeli 3.
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Tabela 3: Postopek obravnavanja predlogov odlo~itev v nacionalnih arenah

Dr`ava Postopek

Nem~ija - vlada obve{~a parlament takoj – kakor hitro le more in celovito in to o vseh treh stebrih; parlament v pristojnih or-
ganih sprejme odlo~itev in jo sporo~i nem{kim pogajalcem v EU; v primerih, ko urejanje posega na podro~ja, ki so v
izklju~ni pristojnosti zveznih de`el, se pogajanj udele`i predstavnik Bundesrata (de`elni minister) in zastopa sta-
li{~a, ki jih usklajuje z zvezno vlado;
- vlada mora parlamentu predlo`iti vsa gradiva dovolj zgodaj, da lahko parlament oblikuje odlo~itve – sicer mora vla-
da zahtevati za~asno odlo`itev pogajanj zaradi “parlamentarne rezerve”; parlamentu mora predlo`iti tudi ~asovni po-
tek obravnave v institucijah EU;
- razprava o dokumentih EU poteka ali v mati~nih odborih ali v Odboru za zadeve EU, na zahtevo 5%poslancev ali
poslanske skupine se opravi razprava na plenumu; na predlog prav tako 5% poslancev ali poslanske skupine lahko
Bundestag pooblasti Odbor za EU zadeve, da razpravlja in odlo~a v njegovem imenu;
- svoja stali{~a mora vlada temeljiti na mnenju parlamenta; ~e jih ne upo{teva, lahko parlament spro`i postopke,
predvidene za izvajanje kontrolne funkcije parlamenta;
- na vsaki seji Odbora za zadeve EU vlada poro~a o sejah Sveta, bodo~ih sejah itd.;
- 2-krat letno odbor pregleda stopnjo usklajenosti nem{kega pravnega reda z zakonodajo EU;

Avstrija - vlada mora nemudoma obvestiti parlament o vseh projektih v okviru EU in obema domovoma omogo~iti, da obli-
kujeta svoje mnenje,
- vsi dokumenti so poslani vsem poslanskim skupinam, v parlamentarnih slu`bah pa so dostopni vsem poslancem;
Glavni odbor razpravlja o dokumentih, ~e za to zaprosi ~lan vlade ali pa najmanj ~etrtina ~lanov Glavnega odbora;
Glavni odbor lahko sklene, da bo o zadevah razpravljal Nationalrat na plenumu; o zadevah iz drugega stebra razprav-
lja tudi Odbor za zunanje zadeve;
- predsednik Nationalrata takoj posreduje stali{~a zbora zveznemu kanclerju, ministru za zunanje zadeve, pristojne-
mu ministru, predsedniku Bundesrata, poslancem in avstrijskim poslancem v Evropskem parlamentu
- vlada je vezana na stali{~e Nationalrata, ~e naj bi imel predlog EU za posledico urejanje z zveznim zakonom ali
zveznim ustavnim zakonom; po kon~anih usklajevanjih je vlada dol`na poro~ati Nationalratu; ta poro~ila dobijo vsi
poslanci;
- razprava o dokumentih poteka v Glavnem odboru, razprava o razlogih za morebitni odstop ministra od stali{~ Na-
tionalrata, pa v njegovem Pododboru za zadeve EU;
- postopek obravnave v Bundesratu je skorajda istoveten postopku v poslanski zbornici, le da mora predsednik Bun-
desrata obvestiti {e de`elne parlamente in de`elne predsednike vlad; minister je dol`an poro~ati Bundesratu, le ~e je
odstopil od njegovih stali{~, ni pa dol`an poro~ati o pogajanjih v Svetu; vlada je obvezna upo{tevati stali{~a Bunde-
srata le, ~e bi imel dokument EU za posledico spremembo zakonodaje z zveznim ustavnim zakonom.
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Dr`ava Postopek

[vedska - vlada ima obveznost, da Riksdag kontinuirano obve{~a o dogajanjih znotraj okvirov EU;
- vsi mati~ni odbori so poobla{~eni za spremljanje EU zadev - vsak odbor mora spremljati tudi dogajanja v EU na po-
dro~ju, za katerega je pristojen;
- ustanovljen je tudi Posvetovalni odbor za zadeve EU; njemu mora vlada po{iljati gradiva pred sejo Sveta in se z
njim posvetovati o stali{~ih; odbor mora sprejeti stali{~e, ~e tako zahteva najmanj 5 ~lanov odbora; po{iljati mora
tudi vse dokumente Komisije; vsak ponedeljek do poldneva vlada po{lje v Riksdag najavljen dnevni red seje Sveta, pri
pomembnej{ih zadevah tudi memorandume Sveta s prilo`enimi osnovnimi dokumenti, kot so predlogi direktiv itd.
Memorandum mora vsebovati obrazlo`itev predlaganih re{itev in oceno u~inkov za {vedski pravni red ter javni in za-
sebni sektor. Vlada mora Riksdagu poslati tudi svoje stali{~e do predlogov. Pri pomembnej{ih zadevah mora gradivo
spremljati tudi tehni~ni memorandum, v katerem so na kratko prikazani najpomembnej{i podatki, in se ga objavi
kot parlamentarno gradivo in razdeli poslancem; Odbori stalno prejemajo vsa gradiva, ki ga po{ilja vlada Riksdagu.
^e `eli odbor pridobiti dodatne informacije, lahko vedno organizira sestanek s pristojnim ministrom ali uslu`benci
ministrstva, ali pa zahteva pisno poro~ilo;
- Posvetovalni odbor za zadeve EU po{lje v informacijo vsem odborom gradivo, ki ga je prejel v ponedeljek od vlade
za petkovo sejo. Vsak odbor se potem odlo~i, ~e bo razpravljal, in razpravlja o zadevah, ki sodijo v njegovo pristoj-
nost. Odbori in Posvetovalni odbor za EU zadeve so razvili sistem izmenjave informacij med seboj, da bi tako okrepili
demokrati~ni nadzor nad sprejemanjem in uveljavljanjem evropske zakonodaje;
- Posvetovalni odbor za EU zadeve se redno sestaja vsak petek. Minister uvodoma predstavi najva`nej{e poudarke iz
predlo`enega gradiva, morebitne spremembe, do katerih je pri{lo v ~asu od priprave pisnih gradiv, morebitne spre-
membe v stali{~ih {vedske vlade. Temu sledi razprava in pa oblikovanje stali{~. ^eprav stali{~a, sprejeta na Posveto-
valnem odboru za EU zadeve, niso formalno obvezujo~a za vlado, se pri~akuje, da bo vlada ravnala skladno z njimi;
- vlada se posvetuje z odborom ne le o zakonodajnih predlogih in drugih predlogih, o katerih razpravlja in odlo~a
Svet, temve~ tudi o zadevah, o katerih razpravlja vsakih {est mesecev Evropki svet. Seje se v takih primerih udele`i
predsednik vlade;
Vlada je dol`na Riksdag obve{~ati o dokumentih iz vseh treh stebrov EU enako;

Vir: [tudije primerov – prikaz po dr`avah v Kra{ovec (2002): Problemi zmanj{evanja demokrati~nega pri-

mankljaja v EU – institucionalni pogled

V vseh treh obravnavanih dr`avah je vlada dol`na parlament takoj, sprotno in konti-

nuirano obve{~ati o dogajanjih v EU ter parlamentu predlo`iti vse potrebne dokumente

dovolj zgodaj, da lahko parlament oblikuje svoje mnenje in ga posreduje vladi. Pri~aku-

je se, da naj bi vlada mnenje parlamenta upo{tevala v pogajanjih v EU.

V Nem~iji je predviden tudi institut »parlamentarne rezerve«, ki si jo izgovori vlada v

pogajanjih v institucijah EU, ~e parlament {e ni uspel oblikovati svojega mnenja (podo-

ben institut ima tudi francoska vlada oz. parlament).

V vseh treh parlamentih je dolo~eno, kako poteka proces pridobivanja dokumentaci-

je o EU zadevah (dol`nost vlade, da jo posreduje parlamentu), njena pot v parlamentu

(katera delovna telesa dolo~eno dokumentacijo obravnavajo, kako je urejen dostop po-

slancev do dokumentacije), dolo~ene so pristojnosti mati~nih delovnih teles (razen v

Avstriji, kjer ni predvideno, da bi se z EU zadevami ukvarjali mati~ni odbori), odnos do

vlade oz. obve{~anje vlade s stali{~i parlamenta in njegovih delovnih teles. V nem{kem

in {vedskem primeru je tudi dolo~ena obveznost, da parlament redno spremlja stopnjo

usklajenosti doma~ega pravnega reda z evropsko zakonodajo.
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Odbori, ki spremljajo EU zadeve, se redno sestajajo na sejah. Iz prikazanih primerov

lahko zaklju~imo, da ima Posvetovalni odbor za zadeve EU {vedskega Riksdaga najbolj

redne seje (vsak petek). Odbor v Bundestagu se redno sestaja vsak teden, predviden za

seje odborov, avstrijski Glavni odbor pa 2-krat mese~no.

3.4 Intenzivnost sodelovanja v odlo~anju – jakost in pogostost

V tem delu `elimo ugotoviti intenzivnost sodelovanja nacionalnih parlamentov in

parlamentarnih delovnih teles v procesu oblikovanja odlo~itev, ki jih v nadaljevanju

postopka zagovarjajo predstavniki nacionalnih vlad v pogajalskem procesu v EU. In-

tenzivnost ponazarjamo z jakostjo in pogostostjo sodelovanja, prikazujemo pa jo za vse

tri izbrane dr`ave v tabeli 4.

Tabela 4: Jakost in pogostost sodelovanja nacionalnih parlamentov in njiho-

vih delovnih teles v procesu oblikovanja javnih politik EU

Dr`ava Jakost Pogostost

Nem~ija - dol`nost vlade, da v Svetu zahteva odlog zaradi
“parlamentarne rezerve”, tako da lahko Bundestag
sprejme stali{~e;
- vlada mora upo{tevati stali{~e parlamenta, ~e ne,
lahko parlament spro`i ustrezne postopke;,
- vlada mora Bundestag informirati o dokumentih iz
vseh treh stebrov EU; na vsaki seji Odbora za zadeve
EU mora poro~ati predstavnik vlade o preteklih in bo-
do~ih aktivnostih v Svetu, prejema pisna poro~ila in
stali{~a nem{ke vlade
- EU zadeve se obravnavajo dokaj redno, a mati~ni
odbori se z njimi bolj ali manj le seznanijo, redkeje
oblikujejo predlog odlo~itve za Bundestag; najpogo-
steje pripravlja odlo~itve Odbor za zadeve EU;
- predlagano je, da Bundestag oz. nem{ki parlament v
Bruselj po{lje svojega predstavnika za spremljanje za-
dev EU

- Odbor za zadeve EU Bundestaga se sestaja 1-krat te-
densko v tednih, namenjenih delu odborov, ob sre-
dah popoldan, da se lahko dopoldan ~lani odbora
udele`ijo sej drugih odborov; v nujnih primerih se
lahko sestane tudi izven teh terminov; v 14.mandatu
(1998-2002) Bundestaga je imel odbor 102 seji, imel
je tri skupna zasedanja s pristojnimi odbori, kar po-
meni, da so obstojale razlike v mnenju med njimi in
so jih uskladili na skupnem zasedanju; v 14. manda-
tu je bilo tudi 40 razprav na plenumu; odbor je
3-krat sprejemal stali{~a po pooblastilu Bundestaga;
na sejah odbora je 4-krat sodeloval sam zvezni kanc-
ler, 13-krat pa zunanji minister in pa pristojni
ministri;
- odbor 2-krat letno razpravlja o stopnji usklajenosti
nem{kega pravnega reda z zakonodajo EU
- Odbor za vpra{anja EU v Bundesratu pa sestaja pra-
viloma vsake 3 tedne;

Avstrija - vlada je vezana na stali{~e Nationalrata, ~e bo uve-
ljavitev dolo~ene norme EU terjala spremembo zvez-
nega zakona, stali{~e Bundesrata pa mora upo{tevati,
~e bi to terjalo spremembo z zveznim ustavnim zako-
nom (poseg v pristojnosti de`el);
- vlada obve{~a Nationalrat o vseh treh stebrih EU;, o
zadevah iz drugega stebra razpravlja Odbor za zuna-
nje zadeve;
- edini mo~an instrument, ki ga ima parlament na
voljo proti vladi, je interpelacija, ki pa po oceni stro-
kovnih slu`b parlamenta, ni u~inkovit, ker se ga ne
uporablja/{e ni uporabilo za te namene;

- Glavni odbor se sestaja praviloma 2-krat mese~no;
- EU odbor v Bundesratu pa se sestaja po potrebi
(redkeje);
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Dr`ava Jakost Pogostost

[vedska - vlada mora kontinuirano in sprotno informirati
Riksdag; obve{~ati ga mora o vseh treh stebrih EU;
- 1-krat letno po{lje pisno poro~ilo; poro~ilo obravna-
vajo vsi odbori in Posvetovalni odbor za zadeve EU;
- posvetovalni odbor je zadol`en, da odborom posre-
duje gradiva, ki jih ob ponedeljkih po{lje vlada v Riks-
dag; ~e se `elijo odbori dodatno informirati, lahko
vedno skli~ejo sestanek s pristojnim ministrom,
obi{~ejo ustrezni odbor v Evropskem parlamentu ali
pa obi{~ejo institucije v EU;
- vladi sicer ni treba formalno upo{tevati mneja par-
lamenta, ga pa upo{teva; kontrolni instrumentarij:
interpelacija, nezaupnica in poslanska vpra{anja;

- Odbor za zadeve EU se sestaja praviloma 1-krat te-
densko in to praviloma v petek;

Vir: [tudije primerov – prikaz po dr`avah v Kra{ovec (2002): Problemi zmanj{evanja demokrati~nega pri-

mankljaja v EU – institucionalni pogled

V vseh treh dr`avahmora vlada seznanjati parlament z EU zadevami hitro in kontinui-

rano. V Nem~iji in na [vedskem ter v Avstriji Nationalrat o zadevah iz vseh treh stebrov

EU, druga dva domova pa o zadevah, ki sodijo v njune pristojnosti. Vlada je bolj ali manj

vezana na mnenje parlamenta, tudi ~e ni izrecnih formalnih zavez, kot je to primer na

[vedskem.

Iz podatkov o dejavnosti mati~nih odborov (Nem~ija, [vedska) ter Glavnega odbora v

Avstriji je mogo~e razbrati, da so parlamenti relativno mo~no vklju~eni v procese odlo-

~anja o EU zadevah, se z njimi seznanjajo in po potrebi/po svoji oceni oblikujejo sta-

li{~a, katerim naj vlada sledi v nadaljnjih procesih. Odbori redno dobivajo gradivo.V

Nem~iji in na [vedskem ga strokovne parlamentarne slu`be razporedijo po pomem-

bnosti, prav tako za dolo~eno selekcijo poskrbi tudi `e vlada tako, da se do pomembnih

zadev opredeli in posreduje parlamentu svoje stali{~e. V Avstriji je proces nekoliko bolj

razpr{en (vse dokumente strokovne slu`be vnesejo v elektronske baze, hkrati pa jih po-

sredujejo tudi poslanskim skupinam, ki gradivo pregledajo in selekcionirajo).

Jakost je mogo~e ocenjevati tudi po {tevilu sej pristojnih delovnih teles. Najbolj pogo-

ste in redne seje ima odbor na [vedskem, sledi Nem~ija in Avstrija.

Zanimiv kazalec, ki odra`a pomen, ki ga parlament daje ustrezni in celoviti informira-

nosti o EU zadevah, je tudi posebni predstavnik Riksdaga, ki ima svoje mesto pri institu-

cijah EU v Bruslju in skrbi za bolj{o informiranost Riksdaga. Predlog, da bi tudi Bunde-

stag imel svojega predstavnika pri institucijah EU, je `e bil oblikovan v Odboru za zade-

ve EU tik pred koncem 14.mandata (1998-2002).
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3.5 Na~ini vplivanja zakonodajne na izvr{ilno oblast in kontro-
le, kak{na stali{~a je zagovarjala v pogajalskem procesu v
institucijah EU

V tem delu prikazujemo, kako nacionalni parlamenti vplivajo (oblike neposrednega

vplivanja) na izvr{ilno oblast, ko ta oblikuje in zastopa nacionalna stali{~a v procesu od-

lo~anja v EU (npr. kako je poslovni{ko dolo~eno preverjanje, kak{na stali{~a je izvr{ilna

oblast zagovarjala). Na~ine oz. oblike preverjanja, ~e je izvr{ilna oblast upo{tevala sta-

li{~a zakonodajne, prikazujemo v tabeli 5.

Tabela 5: Oblike oziroma na~ini preverjanja

Dr`ava Oblike in na~ini preverjanja

Nem~ija - svoja stali{~a mora vlada temeljiti na mnenju parlamenta; ~e jih ne upo{teva, lahko parlament spro`i postopke,
predvidene za izvajanje kontrolne funkcije parlamenta;
- Odbor za zadeve EU je posebno pozornost namenil izvajanju nadzora nad vlado pri njenih aktivnostih v EU. Na
vsaki seji odbora vlada poro~a o sejah Sveta, bodo~ih sejah itd.; odbor se seznani z odlo~itvami Sveta in s stali{~i,
ki so jih nem{ki pogajalci zagovarjali; odbor prejema pisna poro~ila vlade o sejah Sveta, COREPER-ja, prav tako
tudi stali{~a nem{ke vlade; na sejah sodelujejo: po potrebi zvezni kancler, zunanji minister in pristojni ministri;
- 2-krat letno odbor tudi pregleda stopnjo usklajenosti nem{ke zakonodaje z zakonodajo EU; v primeru zamud
lahko spro`i ustrezne postopke, ki so na voljo zakonodajnemu telesu;
- vlada mora pod dolo~enimi pogoji vzeti na znanje tudi mnenja zveznih de`el; ~e bistveno posega predlog ureditve
v pristojnosti zveznih de`el, mora vlada pridobiti njihovo mnenje in jih vklju~iti v pogajalska izhodi{~a; pri ureja-
nju na podlagi 308.~lena amsterdamske pogodbe mora na re{itve pristati Bundesrat, ~e gre za podro~je, ki je v pri-
stojnosti zveznih de`el; v takih primerih je pogajalec eden od ministrov zveznih de`el, dolo~i ga Bundesrat in tako
se lahko zgornji dom neposredno vklju~i v pogajalski proces;
- parlament ima na voljo obi~ajne instrumente za sankcioniranje oz. izvajanje nadzora: poslanska vpra{anja, ne-
zaupnica vladi;

Avstrija - vlada je vezana na stali{~e Nationalrata, ~e naj bi imel predlog EU za posledico urejanje z zveznim zakonom ali
zveznim ustavnim zakonom; ~e je minister odstopil od stali{~a Nationalrata, ga mora takoj o tem obvestiti; Glavni
odbor razpravlja tudi o tem, zakaj naj bi bilo treba spremeniti stali{~a Nationalrata, Pododbor za zadeve EU pa v
bistvu daje soglasja k spremembam stali{~;
- po kon~anih usklajevanjih je vlada dol`na poro~ati Nationalratu; ta poro~ila dobijo vsi poslanci;
- minister je dol`an poro~ati Bundesratu le, ~e je odstopil od njegovih stali{~, ni pa dol`an poro~ati o pogajanjih v
Svetu; vlada je obvezna upo{tevati stali{~a Bundesrata, ~e bi imel dokument EU za posledico spremembo zakono-
daje z zveznim ustavnim zakonom.

[vedska - vlada ima obveznost, da Riksdag kontinuirano obve{~a o dogajanjih znotraj okvirov EU; 1-krat letno je dol`na pi-
sno poro~ati Riksdagu o EU aktivnostih. Poro~ilo obravnavajo vsi odbori in plenum; odbori obravnavajo tudi tisti
del poro~ila, ki prikazuje stopnjo usklajenosti {vedske zakonodaje z zakonodajo EU;
- mati~ni odbori in Posvetovalni odbor za EU zadeve so razvili sistem izmenjave informacij med seboj, da bi tako okre-
pili demokrati~ni nadzor nad sprejemanjem in uveljavljanjem evropske zakonodaje; prejemajo vsa gradiva, ki jih vla-
da po{ilja v Riksdag; ~e `elijo dobiti dodatne informacije, lahko organizirajo sestanek s pristojnim ministrom;
- na rednih sejah Posvetovalnega odbora za EU zadeve minister uvodoma predstavi najva`nej{e poudarke iz predlo-
`enega gradiva in tudi morebitne spremembe v stali{~ih {vedske vlade. ^eprav stali{~a, sprejeta na Posvetovalnem
odboru za EU zadeve, niso formalno obvezujo~a za vlado, se pri~akuje, da bo vlada ravnala skladno z njimi. Instru-
menti nadzora oz. sankcioniranja so omejeni oz. splo{ni – poslanska vpra{anja, nezaupnica; vlada se posvetuje z
odborom ne le o zakonodajnih predlogih in drugih predlogih, o katerih razpravlja in odlo~a Svet, temve~ tudi o za-
devah, o katerih razpravlja vsakih {est mesecev Evropki svet. Seje se v takih primerih udele`i predsednik vlade;

Vir: [tudije primerov – prikaz po dr`avah v Kra{ovec (2002): Problemi zmanj{evanja demokrati~nega pri-

mankljaja v EU – institucionalni pogled
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Parlamenti so tudi nadzoru nad izvr{ilno oblastjo pri uveljavljanju njihovih stali{~ v

odlo~evalskem procesu v EU namenili ustrezno pozornost. V Nem~iji vlada na vsaki seji

Odbora za zadeve EU poro~a o sejah Sveta, o bodo~ih sejah; odbor se seznani z odlo~i-

tvami Sveta in s stali{~i nem{kih pogajalcev; 2-krat letno pregleda tudi stopnjo usklaje-

nosti nem{ke zakonodaje z evropsko.

Na [vedskem na vsaki petkovi seji Posvetovalnega odbora za zadeve EU pristojni mi-

nister poro~a o najpomembnje{ih poudarkih, o morebitnih spremembah stali{~.

V Avstriji je vlada Glavnemu odboru dol`na poro~ati po kon~anih pogajanjih. ^e pa

odstopi od stali{~ Nationalrata, pa mora poro~ati takoj in ga obvestiti o razlogih oz. za-

prositi za spremembo stali{~a.

Vsi trije parlamenti imajo na voljo tudi vse obi~ajne instrumente parlamentarne kon-

trole; poleg poslanskih vpra{anj tudi interpelacijo in glasovanje o nezaupnici. ^eprav

so formalno tomo~no orodje parlamentov, pa se v praksi parlamenti zelo redko odlo~a-

jo za njihovo uporabo. [e zlasti je to mogo~e trditi za podro~je odlo~anja o evropskih

zadevah.

3.6 Ugotovljene zna~ilnosti v opisanih dr`avah

Zna~ilnosti, ki smo jih ugotovili s podrobnim prou~evanjem nem{kega, avstrijskega

in {vedskega parlamenta, nas vodijo k zaklju~kom, da so navedeni trije parlamenti rela-

tivno mo~no vklju~eni v proces oblikovanja nacionalnih odlo~itev o EU zadevah in da

svojo vlogo dobro opravljajo. Do podobnih ugotovitev je v svoji {tudiji pri{el tudi An-

dreas Maurer (Maurer, 2001), ko je za Konferenco odborov za evropske zadeve –

COSAC zbiral podatke o institucionalnih podlagah, aktivnostih in u~inkih nacionalnih

parlamentov v procesih oblikovanja odlo~itev o EU zadevah.

Razvrstitev parlamentov glede na vklju~enost parlamentov v proces odlo~anja o EU

zadevah, kot jih je ugotovil Maurer, prikazujemo v tabeli 6.
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Tabela 6: Razvrstitev parlamentov glede na vklju~enost v odlo~anje o EU

zadevah

Kazalci vklju~enosti Nem~ija Avstrija [vedska

Zadeve Evropske skupnosti
(prvi steber)

Ob{irno in vsestransko
informiran

Ob{irno in vsestransko
informiran

Ob{irno in vsestransko
informiran

Podro~je EU (drugi in tretji
steber)

Ob{irno in vsestransko
informiran

Ob{irno in vsestransko
informiran

Ob{irno in vsestransko
informiran

Odvisnost od informacij, ki
jih posreduje vlada

Zelo nizka Zelo nizka Zelo nizka

Medparlamentarna aktiv-
nost(sodelovanje z Evrop-
skim parlamentom)

Zelo intenzivna Intenzivna Zelo intenzivna

^as, ko parlament dobi
informacijo

Takoj, ko Komisija predla-
ga dolo~eno gradivo v
postopek

Takoj, ko Komisija predla-
ga dolo~eno gradivo v
postopek

Takoj, ko Komisija predla-
ga dolo~eno gradivo v
postopek

Parlament dobi informaci-
jo {e enkrat pred sejo Sveta

Da Da Da

Tudi {e med sejo Sveta Da Da Da

Pogostost sej za obravnavo
EU zadev
Ravnanje parlamentov
(proaktivno, reaktivno)

Visoka
Proaktivno

Visoka
Proaktivno

Visoka
Proaktivno

Vpliv parlamentov in u~inki
na oblikovanje odlo~itev o
EU zadevah

Vpliva na oblikovanje in
odlo~anje o javnih
politikah

Vpliva na oblikovanje in
odlo~anje o javnih
politikah

Vpliva na oblikovanje in
odlo~anje o javnih
politikah

Oblikovanje odlo~itev o jav-
nih politikah

Aktivno sodeluje v obliko-
vanju javnih politik

Aktivno sodeluje v obliko-
vanju javnih politik

Aktivno sodeluje v obliko-
vanju javnih politik

Vir: Maurer (2001:24)

Maurer (Maurer, 2001) razvr{~a parlamente iz na{ih treh izbranih dr`av med zelo ak-

tivne parlamente, vsestransko informirane o evropskih zadevah, ter kot parlamente, ki

sodelujejo pri oblikovanju odlo~itev o EU zadevah. Hkrati vse tri parlamente (zlasti po-

slanske zbornice) uvr{~a tudi med parlamente, ki soodlo~ajo o javnih politikah in kot

sooblikovalce javnih politik. Vsi trije parlamenti relativno uspe{no uporabljajo instru-

mente, ki so jim na voljo za izvajanje parlamentarne kontrole.

Maurer poudarja, da Bundestag samostojno ocenjuje, ~e je in kateri od dokumentov

iz prvega, drugega ali tretjega stebra je pomemben (sam dolo~a pomen dokumenta in

ni zgolj seznanjen s tistimi zadevami, ki jih vlada ozna~i kot pomembne) in do njega ob-

likuje svoje stali{~e. Izpostavlja tudi mo`nost, da se z nem{ke strani pogajanj v Svetu
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udele`i predstavnik ene od zveznih de`el, ki ga kot pogajalca dolo~i Bundesrat. (Mau-

rer, 2001:18)

Na podlagi te ugotovitve in drugih podatkov Maurer postavlja trditev, da so najve~ji

korak naprej nacionalni parlamenti storili prav na podro~ju informiranosti in pri tem za-

vezali nacionalne vlade (v dveh primerih z ustavno dolo~bo), da jih pravo~asno in ob-

{irno informirajo. Svojo institucionalno strukturo (zlasti z vklju~itvijo problematike EU v

dnevne rede mati~nih odborov in z nastankom specializiranih odborov) so prilagodili

zahtevam za aktivno sodelovanje parlamentov v procesih oblikovanja in izvajanja odlo-

~itev o javnih politikah v EU. Nacionalne vlade tako nimajo ve~ prostih rok pri oblikova-

nju pogajalskih pozicij, temve~morajo bolj ali manj intenzivno upo{tevati mnenje zako-

nodajnega telesa. [vedski parlament tudi `e ima svojega predstavnika v Bruslju, ki

spremlja dejavnosti EU institucij in neodvisno od obvez nacionalne vlade za obve{~anje

parlamenta z dogajanji v EU skrbi za celovito obve{~enost nacionalnega parlamenta.

Tudi v nem{kem Bundestagu je `e bil oblikovan predlog o imenovanju parlamentarne-

ga predstavnika v Bruslju.

Kot zaklju~uje Maurer (Maurer, 2001:21), mnogi menijo, da prihodnjega razvoja EU

ne bo brez aktivne vloge nacionalnih parlamentov, {e posebej v fazah priprave nacio-

nalnih stali{~ za odlo~itve o EU zadevah in pa kontrole izvajanja odlo~itev o EU zade-

vah. Tak{ne so tudi prevladujo~e napovedi, ki so se pojavile ob, predvsem pa po Med-

vladni konferenci v Nici. Ka`ejo se tudi v pove~ani aktivnosti Konference odborov za

evropske zadeve, {e posebej pa v intenzivni dejavnosti delovnih skupin Konvencije o

prihodnosti EU ter v predlogih za nove oblike sodelovanja nacionalnih parlamentov v

procesih odlo~anja v EU.

IV. ZAKLJU^EK

Glede na vse na{tete ugotovitve lahko sklenemo:

• z ve~jo stopnjo informiranosti nacionalnih parlamentov, z ve~jo vklju~itvijo nacional-

nih parlamentov v proces odlo~anja o javnih politikah v EU se tudi pove~uje vloga na-

cionalnih parlamentov EU, kar prispeva k zmanj{evanju demokrati~nega primanklja-

ja v EU, ga pa ne odpravlja. S prikazanimi na~ini sodelovanja nacionalnih parlamen-

tov in njihovega vpliva na odlo~anje v EU so nacionalni parlamenti namre~ le deloma

sooblikovalci odlo~itev o politikah in le v omejeni meri izvajajo kontrolno in nadzor-

no vlogo, ne morejo pa dejansko izvajati in sankcionirati neizvajanje svojih stali{~. V

dolo~eni meri jim je to omogo~eno le nad predstavnikom nacionalne vlade, ne pa

nad Svetom kot celoto. Njihova aktivna vloga sicer pove~uje preglednost/transpa-
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rentnost odlo~anja, ne more pa zagotavljati izvajanja politi~ne odgovornosti

(accountability);

• nem{ki in avstrijski parlament sta si svojo vlogo v EU zadevah izrecno zapisala v usta-

vo kot temeljni akt v dr`avi. [vedskemu Riksdagu pa zaradi njegove osrednje vloge v

{vedski dru`bi in izraziti naklonjenosti do predstavni{kega telesa, ki je mo~no prisot-

na v {vedski politi~ni kulturi, tega v ustavne dokumente ni bilo treba izrecno zapisati,

ker je njegov primat v demokrati~nem ustroju sam po sebi razumljiv in trdno zasidran

v vsakodnevno prakso in razumevanje vlog posameznih akterjev. Zanimivo pa je

dejstvo, da je do spremembe ustave in naknadne opredelitve razmerja vlada – parla-

ment v ustavnih dokumentih pri{lo tudi na [vedskem. Sprememba ustave je pri~ela

veljati s 1.januarjem 2003;

• slovenski Dr`avni zbor bo pri dolo~anju svoje vloge in mesta v procesu oblikovanja

in nadzora nad sprejetimi odlo~itvami na podro~ju EU zadev lahko s pridom upo{te-

val izku{nje nekaterih tujih parlamentov, tudi avstrijskega in nem{kega. Dovolj po-

zornosti bi zato pri prilagajanju institucionalnih okvirov in na~inov delovanja Dr`av-

nega zbora zahtevam, ki se pojavljajo in se bodo pojavile zaradi ~lanstvu Slovenije v

EU, veljalo usmeriti tudi k spremembam ustave in vanjo tudi za podro~je EU zadev za-

pisati medsebojna razmerja in obveznosti med zakonodajno in izvr{ilno vejo oblasti

ter se vsaj v temeljnih obrisih nasloniti na nem{ki, avstrijski ali {vedski model (~e od-

mislimo tiste dele iz avstrijske in nem{ke ustave, ki so povezani s federativno ureditvi-

jo teh dveh dr`av).

Priznanje, da je za ohranjanje demokrati~nosti v EU in za njeno poglobitev nujno priz-

nati pomembnost vloge parlamentov, lahko pomeni velik korak naprej k demokrati~ni

legitimiteti EU, saj izhaja iz osnovne podmene demokracije, ki je oblast ljudstva in za

ljudstvo, izvajajo pa jo demokrati~no izvoljena predstavni{ka telesa.

Vpra{anje demokracije pa je sicer {ir{e in ne zajema zgolj vloge parlamentov. Vendar

pa je ohranjanje demokrati~ne legitimitete prek parlamentov bistveno in v to so vklju~e-

ni tako nacionalni parlamenti kot tudi Evropski parlament. Na~inov za vklju~itev parla-

mentov je lahko ve~, med strokovno javnostjo pa vse bolj prevladuje spoznanje, da je

sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom pri udejanjanju

ve~je vloge predstavni{kih teles najbolj u~inkovit na~in. Oblike sodelovanja so lahko

zelo razli~ne, vse bolj pa se nakazuje, da bo dolgoro~no najbolj opazno in u~inkovito

sodelovanje preko specializiranih teles nacionalnih parlamentov in Evropskega parla-

menta. Odlo~ujo~a vloga parlamentov v taki obliki je {e posebej blizu Philippu Dannu

(glej Dann, 2002: 16-44), ki EU opisuje kot »izvr{ilni federalizem – federalizem izvr{ilne

oblasti«, kjer imajo prevladujo~o vlogo institucije izvr{ilne oblasti, Evropski parlament
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pa lahko ustreznomo~no odigra svojo vlogo le v obliki »kontrolnega4 in delujo~ega par-

lamenta« s poudarjeno vlogo specializiranih delovnih teles. Specializirani odbori lahko

z ustreznimi znanji po posameznih podro~jih oblikovanja in izvajanja javnih politik in

ekspertnim znanjem enakovredno sodelujejo v procesu sprejemanja zakonodaje in

hkrati izvajajo dovolj u~inkovit nadzor nad sprejemanjem zakonodaje v Svetu ter so do-

kaj enakovreden partner Svetu. Hkrati pa lahko izvajajo tudi nadzor nad Komisijo. Ker

Evropskemu parlamentu, vsaj dokler ni mogo~e govoriti o obstoju »evropskega demo-

sa«, ni mogo~e v zadostni meri pripisati reprezentativne funkcije – funkcije odra`anja in

predstavljanja razli~nih dru`benih skupin in njihovih interesov, pa je treba priznati, da

se skozi njega in njegova specializirana delovna telesa kot skozi delujo~ parlament us-

trezno zrcalijo interesi specializiranih javnosti. V tej povezavi so zelo pomemben instru-

ment tim. »zasli{anja«, kjer se poslanci seznanijo z razli~nimi strokovnimi mnenji in po-

gledi. Precej podobno vlogo in tudi podobne u~inke ima tudi lobiranje.
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PRISTOJNOSTI LOKALNIH SKUPNOSTI V EU*

I. UVOD

Obravnava pristojnosti lokalnih skupnosti je smiselna s hkratno obravnavo financira-

nja nalog. To je tudi zelo aktualna tema v svetu. »Vpra{anje porazdelitve pristojnosti

med dr`avo in lokalnimi skupnostmi – decentralizacija – in virov za financiranje teh

skupnosti – zadostnih virov in finan~na avtonomija – je odprto vpra{anje v ve~ini

evropskih dr`av.« (Vlaj, 1998: 108)

Glede na to, da smo v Raziskovalnem sektorju na temo financiranja pripravili `e ve~

prispevkov1 smo se osredoto~ili le na primerjalni pregled pristojnosti lokalnih oblasti v

nekaterih evropskih dr`avah: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Italija, Nem~ija, Nizo-

zemska, [vedska. Primerjalni pregled smo omejili na dr`ave ~lanice Evropske unije.2

Primerjalni pregled se nana{a predvsem na prikaz pristojnosti posameznih lokalnih skup-

nosti v navedenih evropskih dr`avah. Poleg tega smo v nalogo (za uvodni del) uvrstili tudi

nekaj splo{nih podatkov, ki se nana{ajo na naloge lokalne samouprave. V ta sklop sodijo ne-

katera dolo~ila Evropske listine lokalne samouprave in predlogi ustavnih sprememb. Seveda

pa je obprou~evanju pristojnosti lokalnih skupnosti primerna tudi prou~itev drugih zna~ilno-

sti in na~el delovanja posamezne ureditve lokalne samouprave v dolo~eni dr`avi.

Primerjalni pregled ka`e na vrsto podobnosti in tudi razlik v posameznih dr`avah.

»Naloge lokalne samouprave so v razli~nih de`elah in ureditvah razli~no dolo~ene.

Celo znotraj posameznih dr`av najdemo velike razlike. Razlogi so predvsem zgodovin-

ski: lokalna samouprava se je razvijala skozi stoletja in specifi~ne re{itve so se ohranile

predvsem zato, ker so ljudje tako navajeni in ne `elijo spreminjati tradicionalnih in

ustaljenih poti delovanja lokalne samouprave.« (Gantar, 1994: 59) Omenimo na primer

razlike v pristojnostih na podro~ju spreminjanja meja ob~in. Za spremembe meja so v
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*Mag. Katarina @agar, pripravljena: 13.5.2002, objavljena: 14.5.2002

1 Gl. npr. nalogo {t. 16/00: @agar, Katarina: Financiranje lokalnih skupnosti (Ali evropske dr`ave poznajo sa-

moprispevek kot vir financiranja lokalnih skupnosti?) in nalogo {t. 55/01: Berce-Bratko Branka: Lokalna sa-

mouprava – primerjalno.

2 Pravni red Evropske unije sicer neposredno ne ureja podro~ja lokalne samouprave, pa~ pa to podro~je dr`a-

ve ~lanice urejajo samostojno. Posredno pa zakonodaja Evropske unije vpliva na delovanje ob~in. Omenimo

na primer direktive s podro~ja urejanja okolja, ki strogo predpisujejo ravnanje z odpadki, oskrbo z vodo ipd.

(glej. »Ob~ine« na: http://evropa.gov.si/evropomocnik/question/400-95/.
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nekaterih dr`avah pristojne de`ele, avtonomne regije ali province. Tako o spremembah

lokalnih meja v Avstriji odlo~a lokalni svet v sporazumu z de`elno vlado. Na Danskem

je v primeru manj{ih sprememb meja pristojno Ministrstvo za notranje zadeve, v prime-

ru ve~jih sprememb pa je dokon~na odlo~itev v rokah parlamenta. Na Nizozemskem

lahko o manj{ih spremembah odlo~ijo lokalne oblasti same. Pri spodbujanju in pripravi

sprememb pa igra odlo~ilno vlogo pokrajinska uprava…3

II. SPLO[NO O NALOGAH LOKALNE SAMOUPRAVE

Naloge oziroma izvirne pristojnosti lokalne skupnosti dolo~ajo obseg lokalne samou-

prave. Gre predvsem za vpra{anje delitve pristojnosti med dr`avno upravo in lokalno

samoupravo. »Od ustrezne ureditve tega vpra{anja je odvisna ve~ja ali manj{a stopnja

lokalne samouprave, kajti njene izvirne naloge opredeljujejo njeno vsebino.« (Vlaj,

1998:109) V okviru lokalne skupnosti morajo biti zagotovljeni osnovni pogoji za `ivlje-

nje in delo ljudi, ki na tem obmo~ju prebivajo (zdravstveno varstvo, trgovine, {olanje,

komunalna dejavnost, socialno varstvo itd.). Ena izmed osrednjih funkcij lokalne sa-

mouprave je kakovostna in u~inkovita oskrba prebivalcev – ob~anov z lokalnimi javni-

mi dobrinami. Lokalna skupnost pa opravlja tudi vrsto drugih nalog. Po Saundersu P. (v

Gantar, 1994: 59) lahko naloge lokalne samouprave strnemo v naslednje tri to~ke:

• Podpora privatni gospodarski dejavnosti. V ta okvir sodi oskrba z »neprofitno« urbano

infrastrukturo: ceste, kanalizacija, vodovod, komunikacijske zveze, organizacija jav-

nih del na lokalni ravni ipd.

• Zagotavljanje kolektivne porabe za prebivalce lokalne skupnosti. Gre za pomo~ pri

re{evanju stanovanjskih problemov – solidarnostna in neprofitna stanovanja za {ib-

kej{e sloje prebivalstva, skrb za kulturno delovanje - knji`nice…, skrb za rekreacijo –

parki, {portna igri{~a, skrb za izgradnjo in delovanje komunalne infrastrukture…

• Vzdr`evanje dru`benega reda. Dru`beni red se vzdr`uje s pomo~jo sredstev prisile

(policija), s podporo ljudem, ki imajo te`ave, organiziranje socialnega dela, skrb za

{olanje in izobra`evanje.

Naloge lokalne samouprave se opravljajo v okviru lokalnih skupnosti. Temeljne lo-

kalne skupnosti so ob~ine. »Ob~ina je kot temeljna samoupravna lokalna skupnost no-

silec javne uprave na svojem obmo~ju. Javna uprava (v materialnem pomenu) pa zaje-

ma tako servisno kot avtoritarno (oblastno) funkcijo. Bistvo servisne funkcije je zago-
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tavljanje javnih dobrin prebivalcem, avtoritarno funkcijo pa ob~ina izvaja zlasti prek

dveh mehanizmov – prek urejanja pravnih razmerij s splo{nimi pravnimi akti (ob~in-

skimi predpisi) in prek oblastnega odlo~anja o pravicah in obveznostih posameznikov

(izdajanja upravnih aktov).« (Virant, 1995:31)

Prof. [midovnik (1995: 73) navaja naslednji sklop nalog sodobne ob~ine:

• Lokalne zadeve oziroma zadeve lokalnega pomena. V ta okvir sodijo naloge, ki so po

svojem bistvu izvirno ob~inske in jih ob~ine same dolo~ajo v okviru ustavne avtono-

mije – samouprave, s svojimi akti – statutom in drugimi splo{nimi akti.

• Lokalne zadeve, ki jih ob~inam dolo~i dr`ava (praviloma) s podro~no zakonodajo.

Gre za naloge, ki jih ob~ina opravlja kot svoje naloge, v lastni pristojnosti.4

• Prenesene naloge dr`avne uprave. Te naloge dr`ava z zakoni prenese v izvajanje ob-

~ini.

• Za to vrsto nalog veljata dve »posebnosti«: poseben re`im nadzora, ki ga izvajajo pri-

stojni dr`avni organi in zagotovitev sredstev s strani dr`ave za izvajanje teh nalog.

»Lokalni organi lahko torej poleg izvirnih lokalnih zadev javnega pomena opravljajo

tudi dr`avne naloge. V svetu sta poznani dve skrajnosti, znotraj katerih so mogo~e raz-

li~ne kombinacije; prva mo`nost je, da organi lokalne uprave ne izvajajo nalog cen-

tralne uprave – te se opravljajo po obmo~nih organih (dvotirni upravni sistem), druga

mo`nost pa je, da organi lokalne uprave opravljajo vse naloge centralne uprave (lokal-

ne skupnosti – »dvo`ivke«), razen tistih, ki so izrecno pridr`ane centralnim organom.« (

Vlaj, 2001a: 62) Na~in razmejitve pristojnosti med lokalno samoupravo in dr`avo je

izrednega pomena. Ta vpra{anja so klju~na zlasti ob reformah lokalne samouprave.

Lokalne zadeve javnega pomena pa se lahko opravljajo tudi na drugih nivojih lokalne

samouprave, ~e je le-ta v dolo~eni dr`avi organizirana na ve~ ravneh. V okviru {ir{e sa-

moupravne lokalne skupnosti se obi~ajno opravljajo lokalne zadeve javnega pomena,

ki presegajo zmogljivosti ob~in, lahko pa tudi prenesene - dr`avne zadeve.

2.1 Pristojnosti po Evropski listini lokalne samouprave

Med temeljnimi na~eli Evropske listine lokalne samouprave,5 ki je temeljni dokument

Sveta Evrope za podro~je lokalne samouprave, je na~elo subsidiarnosti. »Gre za na~elo,
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In{titutom za lokalno samoupravo in javna naro~ila Maribor (1998)

5 Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS) - Uradni list RS-MP {t. 15/1996 (RS

57/1996)
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ki daje prednost temeljem dru`be pred dr`avnimi vrhovi.« (Ribi~i~, 2001:120) Po tem

na~elu naj bi ni`je ravni oblasti opravljale vse tiste funkcije, ki jih lahko. Na vi{ji ravni naj

bi se dolo~ene naloge opravljale le, ~e za to govorijo razlogi u~inkovitosti in ekono-

mi~nosti. [e ve~: »Na~elo subsidiarnosti, ki ima sicer tudi filozofski in pravni pomen in

vidik, v institucionalnem in upravno-organizacijskem smislu pomeni stalni razmislek

o razdelitvi pristojnosti glede urejanja in odlo~anja o javnih zadevah in sredstvih za

njihovo uresni~evanje.« (Vlaj, 2001b: 38)

Pristojnosti lokalne samouprave so v Evropska listini {iroko dolo~ene - lokalne obla-

sti 'opravljajo bistveni del javnih zadev' lokalnega pomena (3. ~len); kljub temu pa listi-

na poizku{a spodbuditi prenos izvajanja javnih pooblastil iz dr`avne pristojnosti na lo-

kalne skupnosti. Ko neka javna zadeva ni izrecno v pristojnosti druge oblasti, se jo lah-

ko izvaja na lokalni ravni. (Prim. Ribi~i~, 2001: 120).

Na~elo subsidiarnosti je v glavnini zajeto v ~etrtem ~lenu Evropske listine lokalne sa-

mouprave, ki govori o podro~jih dejavnosti lokalne samouprave:

• »Temeljna pooblastila in naloge lokalnih oblasti so predpisani z ustavo in zakonom.

Ta dolo~ba pa ne prepre~uje prenosa pooblastil in nalog za posebne namene v skla-

du z zakonom na lokalne oblasti.

• Lokalne oblasti imajo v okviru zakona polno svobodo pri uresni~evanju svojih pobud

glede vsake stvari, ki ni izklju~ena iz njihove pristojnosti ali ni v pristojnosti kak{ne

druge oblasti.

• Javne naloge naj po mo`nosti izvajajo tiste oblasti, ki so dr`avljanom najbli`je. Dode-

litev naloge drugi oblasti bi morala biti utemeljena z obsegom in naravo take naloge

in zahtevami za u~inkovitost in gospodarnost.

• Pooblastila, dana lokalnim oblastem, morajo praviloma biti polna in izklju~na. Ne

sme jih izpodkopavati ali omejevati druga, osrednja ali pokrajinska oblast, razen ~e

zakon tako dolo~a.

• Pri pooblastilih, ki jih nanje prena{a osrednja ali pokrajinska oblast, je lokalnim obla-

stem, kolikor je mogo~e, treba pustiti svobodo odlo~anja pri prilagajanju njihovega

izvajanja krajevnim razmeram.

• Kolikor je mogo~e, je treba lokalne oblasti pravo~asno in na primeren na~in vpra{ati

za mnenje pri na~rtovanju in odlo~anju v vseh stvareh, ki jih neposredno zadevajo.«

(4. ~len Evropske listine lokalne samouprave)

V sedmem ~lenu listina navaja pogoje za izvajanje nalog na lokalni ravni. Pogoji za

delovanje lokalnih oblasti naj bodo tak{ni, da zagotavljajo svobodno opravljanje njiho-

vih funkcij, omogo~ajo naj ustrezno denarno povra~ilo stro{kov, ki nastanejo pri oprav-

ljanju funkcije itn.
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2.2 Predlog ustavnih sprememb, pomembnih za podro~je lo-
kalne samouprave

V parlamentarni proceduri so med predlogi za spremembo ustave tudi predlogi, ki se

nana{ajo na razmejitev nalog oziroma pristojnosti med lokalno samoupravo in dr`avo.

V vladnem predlogu za za~etek postopka za spremembe ustave z osnutkom ustavnega

zakona6, je poudarjeno, da so spremembe ustave potrebne zaradi uspe{nega vklju~eva-

nja Republike Slovenije v Evropsko unijo in druge oblike mednarodnega povezovanja

in sodelovanja ter ustreznega oblikovanja re{itev na podro~ju dr`avne uprave in lokal-

ne samouprave, katerih praksa je opozorila na pomanjkljivosti. Izmed 19 ustavnih spre-

memb, ki jih je predlagala vlada so za ustavno (pre)ureditev lokalne samouprave po-

membne zlasti spremembe 121., 140., in 143. ~lena ustave.

Veljavni 121. ~len ustave dolo~a, da naloge uprave opravljajo neposrednoministrstva.

Po tem ~lenu lahko samoupravne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter posa-

mezniki z zakonom dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij dr`avne

uprave.

Sprememba 121. ~lena ustave naj bi omogo~ila, da bi naloge dr`avne uprave poleg

ministrstev lahko opravljali tudi drugi upravni organi (npr. upravni okraji) in organi lo-

kalnih skupnosti. Tako bi uresni~ili dekoncentracijo in decentralizacijo dr`avne uprave,

uveljavljeno bi bilo na~elo subsidiarnosti, ustreznej{a bi bila tudi ureditev javnega

pooblastila.

Decentralizacijo izvajanja dr`avnih nalog in uveljavljanje na~ela subsidiarnosti naj bi

dosegli tudi s spremembo 140. ~lena ustave. Po novi ureditvi bi bil mogo~ prenos nalog

iz dr`avne pristojnosti na lokalne skupnosti brez njihovega predhodnega soglasja. Pri-

stojnosti bi se prenesle z zakonom, sredstva za njihovo izvajanje pa bi zagotovila

dr`ava.

Sprememba 143. ~lena ustave bi dolo~ila obvezno ustanovitev pokrajin z zakonom.

[ir{e samoupravne lokalne skupnosti bi opravljale zadeve {ir{ega pomena in zakonsko

dolo~ene zadeve regionalnega pomena. S tem bi zagotovili regionalizacijo, nujno za

dograditev lokalne samouprave (dvonivojska lokalna samouprava), decentralizacijo

dr`avnih nalog in uveljavitev na~ela subsidiarnosti. Pokrajine bi lahko delovale kot

partner evropskih strukturnih skladov in v ~ezmejnem regionalnem sodelovanju.

103

6 Predlog za za~etek postopka za spremembe ustave Republike Slovenije, Poro~evalec Dr`avnega zbora Re-

publike Slovenije, {t. 69/01

103



III. PRISTOJNOSTI LOKALNIH SKUPNOSTI V NEKATERIH
EVROPSKIH DR@AVAH

3.1 Avstrija

VAvstriji so ob~ine (2347) temeljna oblika lokalne samouprave. Sicer pa je dr`ava raz-

deljena na de`ele (9), vmesne enote med dr`avo in lokalno skupnostjo pa so upravni

okraji (99).7

@upan je ~lan sveta in mu je odgovoren ter izvaja njegove odlo~itve. Poleg tega je pri-

stojen za organizacijo federalnih in de`elnih volitev, skrbi za varstvo voda, statisti~ne

raziskave.

V okvir pristojnosti ob~inskega sveta sodijo naloge iz naslednjih podro~ij: civilna

za{~ita, pred{olska vzgoja, domovi za starej{e, mestno in regionalno planiranje, poko-

pali{ka dejavnost, oskrba z vodo. Poleg navedenih ob~ina opravlja tudi vrsto dr`avnih

nalog (npr. mati~ne zadeve itd.)8

Lokalne skupnosti v Avstriji opravljajo lasten delokrog dejavnosti in prenesene zade-

ve. V nadaljevanju predstavljamo konkretno ureditev pristojnosti, kot jih opredeljuje

Zakon o ob~inah de`ele [tajerske.

3.1.1 Iz {tajerskega zakona o ob~inah9

V lastno podro~je dejavnosti sodijo vse zadeve, ki so izklju~no ali prete`no v interesu

lokalne skupnosti in je primerno, da jih opravlja lokalna skupnost znotraj krajevnih ok-

virov. Te naloge opravlja ob~ina samostojno, brez navodil v okviru zakonov in uredb

zveze in de`ele.

Sem sodijo zlasti naslednje naloge:

• imenovanje ob~inskih uslu`bencev in urejanje delovnih razmerij,

• odmera in izterjava ob~inskih dajatev, s katerimi ob~ina upravlja,

• lokalna varnostna in prometna policija, policija za elementarne nesre~e, policija za

javno moralo,

• krajevni ukrepi za pospe{evanje in vzdr`evanje turizma,

• krajevna in{pekcija:
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• za nadzor nad prireditvami,

• zdravstvena in{pekcija,

• gradbena in{pekcija,

• po`arna in{pekcija, vklju~no z nadzorom ~isto~e,

• tr`na in{pekcija in

• katastrska in{pekcija,

• upravljanje z ob~inskimi prometnimi povr{inami,

• krajevno prostorsko planiranje,

• varovanje okolja in narave,

• oskrba z vodo, razen ~e gre za zadeve vodnega prava,

• javni odvoz in odstranjevanje smeti,

• socialno skrbstvo,

• skrb za otro{ke vrtce, jasli, {ole,

• javne ustanove za izvensodno posredovanje pri sporih,

• prodaja premi~nin.

Katalog nalog lastnega podro~ja dejavnosti
Naloge iz lastnega podro~ja dejavnosti so vsebovane v naslednjih predpisih: ob~inski

volilni red, predpisi o smeteh, o vodovodni napeljavi, zakon o ob~inskih uslu`bencih,

zakon o ob~inskih uslu`bencih, ki delajo po pogodbi, zvezni in de`elni zakoni, ki velja-

jo za posamezne dajatve, obrambni zakon, zakon o pogrebni dejavnosti, zakon o cest-

nem prometu, zakon o kanal{~ini, zakon o zunanji podobi kraja, de`elni gasilski zakon,

zakon o terenskih vozilih, obrtni zakon, zakon o gospodarjenju s smetmi, zakon o so-

cialni pomo~i, zakon o otro{kih vrtcih, zakon o subvencioniranju otro{kih vrtcev, {ta-

jerski zakon o prireditvah, {tajerski de`elni zakon o upravljanju s cestami, {tajerski za-

kon o gradnji objektov, {tajerski zakon o dvigalih, {tajerski zakon o hrupu pri gradbenih

delih, {tajerski predpis o gara`ah, {tajerski zakon o plinih, {tajerski zakon o ohranjanju

~istega zraka, {tajerski zakon o ogrevanju na olje, {tajerski zakon o prostorski ureditvi,

{tajerski zakon o varstvu narave, {tajerski zakon o ob~inskem vodovodu, {tajerski za-

kon o ohranitvi obveznega {olanja.

Preneseno podro~je dejavnosti obsega tiste naloge, ki jih ob~ina mora opravljati v

skladu z zvezno zakonodajo, po pooblastilu in navodilih de`ele. Te zadeve opravlja `u-

pan in sicer pri opravljanju zadev zvezne izvr{ilne oblasti upo{teva njihove smernice,

pri izvr{evanju zadev de`elne izvr{ilne oblasti pa smernice pristojnih de`elnih organov.

@upan lahko dolo~ene naloge iz prenesenega delokroga prenese na ~lane ob~inskega

predstojni{tva, ~e gre za zadeve, ki so v povezavi z lastnim podro~jem dejavnosti. ^lani

ob~inskega predstojni{tva opravljajo te naloge v imenu `upana, po njegovih navodilih.

105

105



@upan tudi vodi krajevno policijo, ima pravico uporabe prisile oziroma prisilnih sred-

stev po zakonu idr.

Katalog prenesenih nalog
Preneseni delokrog je zajet v naslednjih predpisih: odlok o statistiki stanovanjskih

zgradb, odlok o splo{nem {tetju `ivine, predpisi o volitvah v gospodarsko in kme~ko

zbornico, sprejemanje prijav o najdenih predmetih po 388. ~lenu splo{nega dr`avljan-

skega zakonika, zakon o volitvah zveznega predsednika, zakon o volitvah dr`avnega

zbora, zakon o referendumu, zakon o plebiscitu, zakon o volilnem imeniku, zakon o

volitvah v de`elni zbor, zakon o invalidih, zakon o podpori slepim, zakon o zavarova-

nju brezposelnih, zakon o prijavi (evidentiranju) ob~anov, zakon o zveznih cestah, za-

kon o cestnoprometnih predpisih, zakon o vodnem pravu, zakon o `ivalskih ku`nih

boleznih, zakon o pregledu mesa, zakon o gospodarski zbornici, zakon o agrarnih

skupnostih, zakon o `ivinoreji, zakon o gozdovih, {tajerski zakon o varstvu gozdov, za-

kon o ribolovu, zakon o zvezni statistiki, zakon o ljudskem {tetju, zakon o davku na do-

hodnino, zakon o ustanovitvi javnih ustanov za tehtanje in meritve, zakon o merah in

uradnem pregledovanju meril, zakon o telefonskih pristojbinah, zakon o kazenskem

postopku, zakon o najemni{kem pravu, zakon o seznamu zaprise`enih porotnikov,

obrambni zakon, zakon o dav{~inah za armado, zakon o voja{kih skladi{~ih oro`ja, za-

kon o zagotavljanju oskrbe prebivalstva, zakon o dr`avljanstvu, zakon o mati~nih knji-

gah, {tajerski zakon o za{~iti mladine, {tajerski zakon o skrbstvu za mladoletnike, {tajer-

ski zakon o elektrogospodarstvu, {tajerski zakon o napeljavi jakega toka, {tajerski za-

kon o zdravljenju in o zdravili{~ih, {tajerski zakon o varstvu gozdov, {tajerski zakon o

lovu.

Ob~inski svet lahko zahteva, da se posamezne zadeve iz lastnega podro~ja dejavno-

sti, ~e te spadajo na podro~je izvajanja de`elnih zakonov, z odlokom de`elne vlade pre-

nese v izvajanje dr`avnemu upravnemu organu, ~e to narekujejo razlogi u~inkovitosti

in ekonomi~nosti. V tem primeru je prenos mogo~e le s soglasjem zvezne vlade.

3.2 Belgija

Belgijo sestavljajo tri skupnosti, tri regije, 589 ob~in in 10 provinc.10

@upan vodi ob~inski svet, je izvr{ilni organ in vodja uprave, odgovoren je za izvajanje

predpisov dr`ave, regije, komune in province. Ob~inski svet je pristojen za: odlo~anje o
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zadevah iz ob~inske pristojnosti, prenesene naloge iz dr`avne pristojnosti (register pre-

bivalstva, izdaja vozni{kih dovoljenj, kontrola nezaposlenosti...)11

Pristojnosti ob~in
Pristojnost ob~in segajo na naslednja podro~ja:

• osebni podatki in register prebivalstva,

• zadeve v zvezi z volitvami,

• verski objekti,

• izdajanje vozni{kih dovoljenj,

• socialna pomo~ itd.

Pristojnosti provinc
Pristojnosti provinc so nekoliko splo{nej{e. Pristojne so na primer za:

• imenovanje kandidatov za sodni{ka mesta,

• izvr{evanje sodnih ukrepov,

• uresni~evanje zakonov in uredb v provinci.

V obeh primerih gre za delegirane pristojnosti iz vi{je oblasti. Pregled pristojnosti dr-

`ave, provinc in ob~in ka`e naslednje:

• v izklju~ni pristojnosti dr`ave je pravosodje, civilna za{~ita, statisti~na slu`ba, socialna

varnost, varstvo potro{nikov, pristani{~a, letali{~a, kmetijstvo, gozdarstvo, ribi{tvo,

transport, gledali{~a, koncerti, varstvo okolja, ogrevanje;

• v izklju~ni pristojnosti ob~in so: po`arno varstvo, civilni in volilni register, pokopa-

li{~a in krematoriji;

• v deljeni pristojnosti dr`ave in ob~ine so: skrb za varnost, policija, bolnice, stanova-

nja, mestno in regionalno planiranje, naloge v zvezi z vodo, odpadno vodo in ravna-

njem z odpadki, verski objekti, mestni cestni in `elezni{ki promet, plin, oskrba z vodo

in elektriko;

• v deljeni pristojnosti dr`ave, province in ob~in pa so: pred{olska vzgoja, osnovno in

sekundarno izobra`evanje, strokovno in poklicno izobra`evanje, vi{je izobra`evanje,

izobra`evanje odraslih, zdravstveno varstvo, vrtci in jasli, dru`inske socialne zadeve,

socialni domovi, klavnice, muzeji, knji`nice, parki in javne povr{ine, {port in zabava,

ceste, gospodarska promocija, trgovina, industrija in turizem.12
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3.3 Danska

Na Danskem imajo 277 ob~in in 14 okro`ij.13 Pravica lokalnih oblasti, da samostojno

upravljajo lastne zadeve je zagotovljena z ustavo. V ~asu reforme lokalne samouprave

leta 1970 je poleg zmanj{anja {tevila lokalnih oblasti pri{lo tudi do prerazporeditve pri-

stojnosti med dr`avo, okro`ji in ob~inami po na~elu subsidiarnosti – torej re{evanje za-

dev ~im bli`je ob~anom. Lokalne oblasti in okro`ja so pridobile ve~ pristojnosti. (Vlaj S.

in Klun M., 2000)

@upan je pristojen za vodenje ob~inskega sveta in finan~nega odbora, opravlja dolo-

~ene naloge iz dr`avne pristojnosti npr. sklepa poroke. Ob~inski svet sprejema odlo~i-

tve o vseh ob~inskih zadevah (letni prora~un in davki, letni ra~uni, organizacija odbo-

rov, prostorsko planiranje, volitve ~lanov odborov in nadzornikov).14

Pristojnost okro`ij
V pristojnosti okro`ij sodijo:

• javne bolni{nice,

• javno zdravstveno zavarovanje,

• vi{je sekundarne {ole,

• izobra`evanje odraslih, posebno izobra`evanje za prizadete odrasle in otroke,

• institucije za mentalno in psihi~no prizadete, slepe, gluhe, `rtve nasilja.

• varstvo narave in okolja (in{pekcija, kontrola kakovosti vode ipd.)

• promet (izbolj{evanje cest itn.),

• gospodarski sektor (npr. odpiranje novih delovnih mest),

• kultura (podpora gledali{~em, muzejem…)

• regionalno planiranje. (Vlaj S. in Klun M., 2000)

Pristojnosti ob~in
V pristojnost ob~in spada:

• skrb za otroke (otro{ke jasli in vrtci);

• pomo~ za starej{e (pomo~ na domu, dobava obrokov itn.);

• integracija beguncev in imigrantov (zagotavljanje stanovanj, denarna pomo~…);

• zdravstveno varstvo ({olski zdravniki, otro{ko zobozdravstvo);
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• primarno in sekundarno {olstvo, vklju~no s psiholo{kim svetovanjem, rekreacijski

centri za mlade, psiholo{ko svetovanje, posebno izobra`evanje, pomo~ za dodatno

izobra`evanje otrok in odraslih;

• kultura in {port (javne knji`nice, pomo~ {portnim klubom, gradnja kulturnih ustanov,

vzdr`evanje kulturnih centrov in {portnih objektov…);

• varstvo okolja ( ravnanje z odpadki in njihovo odstranjevanje);

• oskrba s pitno vodo;

• ogrevanje;

• izdajanje gradbenih dovoljenj;

• vzdr`evanje lokalnih cest;

• skrb za protipo`arno varstvo in civilna za{~ita;

• lokalno planiranje (dolo~ajo obmo~ja za gradnjo stanovanj, institucije, trgovino, in-

dustrijo itd.). (Vlaj S. in Klun M., 2000)

Danska je dr`ava, ki ima najbolj razvito lokalno in regionalno samoupravo v Evropi z

najve~jo stopnjo decentralizacije javnih zadev. (Vlaj S. in Klun M., 2000: 1)

3.4 Finska

Na Finskem je 452 ob~in. Ob~ina skrbi za dvig blagostanja dr`avljanov in skladen raz-

voj. Vse ob~ine imajo enak pravni status, enake odgovornosti, enaka demokrati~na te-

lesa in upravno organizacijo.15 @upan pripravlja in izvr{uje odlo~itve ob~inskega sveta

oziroma izvr{ilne uprave in vodi ob~insko upravo. Ob~inski svet sprejema odlo~itve o

vseh najpomembnej{ih vpra{anjih za ob~ino, nadzoruje ob~inske finance, za sprejema-

nje odlo~itev lahko pooblasti vmesni organmed ob~inskim svetom in ob~inskimi odbo-

ri - ob~insko izvr{ilno upravo.16

Pristojnosti ob~in
Ob~ine so pristojne za:

• {olanje (obvezno {ole, vi{je sekundarne {ole, poklicno usposabljanje in

izobra`evanje);

• knji`nice, kulturne storitve in dejavnosti za prosti ~as;

• varstvo otrok;

• skrb za starej{e in prizadete;
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• socialna stanovanja;

• denarna pomo~ ljudem v stiski;

• zdravstveni centri;

• nadzor rabe prostora (stanovanjske gradnje);

• gradnja in vzdr`evanje cest;

• vodna oskrba in kanalizacija;

• ravnanje z odpadki in oskrba z energijo;

• varstvo (lokalnega) okolja.17

Pristojnosti regionalnih svetov
Na Finskem je zelo razvito medob~insko sodelovanje. Ena izmed oblik medob~inske-

ga sodelovanja so skupne ob~inske oblasti, ki so pristojne za regionalne naloge ob~in.

Tako skupne ob~inske oblasti skrbijo za regionalni razvoj, planiranje, za posebno me-

dicinsko varstvo, za poklicno usposabljanje itn. Regionalni sveti so skupne ob~inske

oblasti, pristojni za regionalno prostorsko planiranje in delujejo tudi kot regionalna raz-

vojna oblast. Oblikujejo splo{no politiko regionalnega planiranja in pripravljajo regio-

nalne razvojne programe.18

Funkcije ob~in in skupnih ob~inskih oblasti lahko razvrstimo v naslednjih {est

skupin:

• splo{na uprava (uprava, stanovanja, zgradbe, druge notranje storitve);

• socialno varstvo, zdravstvene zadeve in storitve (uprava socialnega in zdravstvenega

varstva, dnevno varstvo otrok, institucionalno varstvo otrok in mladine, starej{ih in

prizadetih, delovna rehabilitacija, socialno delo z u`ivalci mamil itd.);

• izobra`evanje in kultura (uprava izobra`evanja in kulturnih zadev, obvezno {olanje,

ljudska vi{ja {ola, glasbena {ola, muzeji, gledali{~a, orkestri itd.);

• ob~inske zadeve in storitve (planiranje, gradbeni nadzor, varstvo okolja, parki in jav-

ne povr{ine itd.);

• ostale storitve (pospe{evanje poslovnega in industrijskega `ivljenja, po~itni{ke stori-

tve, varnostne zadeve);

• poslovne aktivnosti (vodna oskrba, kanalizacija, javni prevoz, pristani{~a, kmetije in

vodne povr{ine, oddajanje stanovanj in drugih poslopij).19
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3.5 Italija

Italija je razdeljena na 8097 ob~in, 102 provinci in 20 regij.20 Zakon {t. 142 o reformi

krajevnih uprav iz leta 1990 je nadomestil vrsto prej veljavnih dolo~il o ob~inah in

pokrajinah.

V ob~inah z manj kot 15.000 prebivalcev vodi ob~inski svet `upan, `upan tudi imenu-

je ob~inski odbor, ki je izvr{ilni organ, `upan tudi predstavlja ob~ino, sklicuje zasedanje

sveta in odbora, dolo~a delovni ~as ob~inskih uradov, opravlja tudi zadeve iz dr`avne

pristojnosti (npr.mati~ne zadeve). Sicer pa ob~ina na svojem teritoriju izvaja pristojnosti

iz podro~ja: socialnih slu`b, rabe prostora, ekonomskega razvoja, znotraj svoje ob~ine

lahko oblikuje decentralizirane strukture, dr`ava lahko nanjo z zakonom prenese tudi

druge pristojnosti.21

3.5.1 Pristojnosti po Zakonu {t. 142/199022

Pristojnosti ob~in
V devetem ~lenu navedeni zakon pravi, da ob~ini pripadajo vse upravne funkcije, ki

se nana{ajo na prebivalce in ob~inski prostor, zlasti na podro~ju organiziranja socialnih

storitev, urejanja in uporabe prostora, gospodarskega razvoja, razen v primeru, da dr-

`avni ali de`elni zakon to izrecno ne poverja drugim subjektom.

Deseti ~len zakona dolo~a naloge ob~ine pri opravljanju slu`b iz dr`avne pristojnosti:

naloge v zvezi z volitvami, vodenje prijavno-odjavne slu`be, mati~na slu`ba, slu`ba za

statistiko, voja{ki nabor. Naloge v zvezi s tem izvr{uje `upan, kot predstavnik dr`avne

uprave.

Pristojnosti pokrajin
V 14. ~lenu zakona je dolo~eno, da pokrajini pripadajo upravne funkcije pokrajinske-

ga interesa, ki se nana{ajo na {ir{a medob~inska obmo~ja ali celotno pokrajinsko ob-

mo~je iz naslednjih podro~ij:

• varstvo tal, okolja, prepre~evanje nesre~;

• varstvo in ovrednotenje vodnih in energetskih virov;

• ovrednotenje kulturnih dobrin;

• ceste, prevozi;

• za{~ita flore in favne, parkov in naravnih rezervatov;
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• lov in ribolov v notranjih vodah;

• organiziranje odvozov odpadkov na pokrajinski ravni, odkrivanje, urejanje in kontro-

la odplak ter zra~nih in zvo~nih emisij;

• sanitarne slu`be, javna higiena in preventiva (profilaksa) kot jih dolo~ata dr`avna in

de`elna zakonodaja;

• naloge v zvezi s srednjimi {olami druge stopnje, umetnostnimi {olami, poklicnim izo-

bra`evanjem vklju~no z gradnjo {ol, kot jih dolo~ata dr`avna in de`elna zakonodaja;

• zbiranje in obdelava podatkov, tehni~no-administrativna pomo~ krajevnim

ustanovam.

Pokrajina ima posebne pristojnosti iz podro~ja planiranja. Te so vsebovane v 15. ~le-

nu zakona:

• pokrajina zbira, usklajuje in upo{teva predloge ob~in pri gospodarskem, prostor-

skem in ambientalnem de`elnem planiranju;

• sodeluje pri dolo~anju de`elnega razvojnega in drugih de`elnih programov in planov

v skladu z dolo~bami de`elnega zakona;

• formulira in sprejema ve~letne programe splo{nega in sektorskega zna~aja, pospe{u-

je usklajevanje programske aktivnosti ob~in.

Poleg navedenih pokrajina pripravlja in sprejema prostorski usklajevalni plan, ki do-

lo~a splo{ne smernice za urejanje prostora, predvsem pa:

• razli~no namembnost prostora glede na prevladujo~ interes njegovih delov;

• idejni na~rt lokacije ve~jih infrastruktur in glavnih prometnih povezav;

• smernice za posege pri urejanju voda, hidrogeolo{kih in gozdarskih vpra{anj, pri utr-

jevanju tal in vodnih re`imih;

• obmo~ja, na katerih bi bilo primerno ustanavljati parke ali naravne rezervate.

Funkcije velemesta in ob~in
Zakon v {estem poglavju govori o mestnih obmo~jih. Krajevna uprava na velemest-

nem obmo~ju je razdeljena na dve ravni: velemesto in ob~ine. Glede razdelitve uprav-

nih funkcij med ob~ine in velemesto de`elni zakon poverja velemestu poleg funkcij, ki

izhajajo iz pokrajinske pristojnosti, {e funkcije, ki so obi~ajno zaupane ob~inam. To so

funkcije, ki imajo medob~inski zna~aj in jih je treba zaradi razlogov ekonomi~nosti in

u~inkovitosti izvajati v usklajeni obliki na mestnem obmo~ju v okviru naslednjih podro-

~ij:

• prostorsko planiranje na obmo~ju mesta;

• ceste, promet, prevozi;
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• varstvo in ovrednotenje kulturnih dobrin in okolja,

• za{~ita tal, hidrogeolo{ko varstvo, varstvo in ovrednotenje vodnih virov, odvoz in od-

pravljanje odpadkov;

• zbiranje in distribucija voda in energetskih virov;

• slu`be za gospodarski razvoj in veliko trgovsko distribucijo;

• slu`be za {ir{e obmo~je na podro~ju zdravstva, {olstva, poklicnega usposabljanja in

drugih mestnih slu`b na ravni velemesta. (19. ~len)

Zakon {e dolo~a, da ob~inam mestnega obmo~ja ostanejo funkcije, ki niso izrecno

dodeljene velemestu.

Gorske skupnosti
Gorske skupnosti so krajevne ustanove, ustanovljene z de`elnimi zakoni med gorski-

mi in delno gorskimi ob~inami iste pokrajine z namenom pospe{itve ovrednotenja gor-

skih obmo~ij, skupnega izvr{evanja ob~inskih funkcij kot tudi zdru`itev vseh ob~in ali

dela ob~in. Gorske skupnosti imajo statutarno avtonomijo v okviru dr`avnih in de`el-

nih zakonov. (28. ~len)

Po dolo~ilih zakona (29. ~len) opravljajo gorske skupnosti funkcije, kot jih dolo~a za-

kon, in posebne posege za gorska obmo~ja po dolo~ilih Evropske gospodarske skup-

nosti ali dr`avnih in de`elnih zakonih. Pristojne so za skupno izvajanje nekaterih ob~in-

skih funkcij ali funkcij, ki jih de`ela ob~inam odstopi. Pristojne so tudi za opravljanje ka-

terekoli druge funkcije, za katero jih pooblastijo ob~ine, pokrajina ali de`ela.

Nem~ija
Lokalno samoupravo sestavljajo: ob~ine (razen v de`elah -mestih: Berlin, Hamburg,

Bremen), okro`ja, v nekaterih de`elah je tretja raven zveza ob~in, v de`elah Berlin in

Hamburg je ni`ji administrativni nivo okraj (Bezirk), v de`eli Bremen pa avtonomni ob-

~ini Bremen in Bremerhaven.

@upan je izvr{ilni organ (v nekaterih de`elah je izvr{ilni organ ob~inski direktor) in

vodja uprave (v ve~ini de`el). Ob~inski svet je odgovoren za vse zadeve v povezavi z

ob~ino (razen za zadeve, ki so z zakoni poverjene `upanu), je najvi{ji organ odlo~anja,

`upana lahko pooblasti za sprejemanje dolo~enih odlo~itev. Dr`ava lahko z zakonom

prenese opravljanje dolo~enih nalog na ob~ino.23
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Pristojnosti ob~in24

Lokalne skupnosti v Nem~iji izvajajo {irok krog pristojnosti, ki se spreminjajo v skladu

z razvojem socialnih in ekonomskih razmerij in kot jih narekujejo odlo~itve politike. Na

splo{no jih lahko razdelimo na dve ve~ji skupini: zadeve iz lastne pristojnosti in delegi-

rane zadeve.

Zadeve, ki jih ob~ine opravljajo v lastni pristojnosti
V to skupino sodijo zadeve, ki se nana{ajo na lokalne javne naloge ali zadeve. Razli-

kujemo obvezne in neobvezne naloge. Za neobvezne naloge ob~ine je zna~ilno, da se

le te same odlo~ijo, ali jih bodo izvajale ali ne. Tako je od ob~ine same odvisno, ali bo

ustanovila teater, muzej, {portno igri{~e itn. De`ela se v to podro~je ne sme vme{avati.

Obvezne ob~inske naloge so tiste, ki jih ob~ine morajo izvajati po zveznih ali de`el-

nih zakonih. Tako je v okviru ob~ine zagotovljena oskrba z elektri~no energijo, oskrba z

vodo. Na kak{en na~in ob~ina to zagotavlja, je njena skrb. Ob~ina lahko upravlja z last-

nim vodovodom, ali pa jo zagotavlja od drugod.

V okvir najpomembnej{ih nalog lokalne samouprave sodi:

• oskrba ob~anov z vodo, elektriko, ogrevanjem, oskrba s plinom;

• odpadne vode, odstranjevanje odpadkov;

• na~rtovanje rabe prostora v okviru ob~ine (stanovanja, trgovine idr.);

• gradnja in vzdr`evanje lokalnih cest in zelenih povr{in, parkov in pokopali{~;

• gradnja in upravljanje z lastnimi {portnimi in socialnimi zmogljivostmi;

• kulturna in izobra`evalna dejavnost, vklju~no z gradnjo in vzdr`evanjem lastnih in

pospe{evanjem zasebnih kulturnih in izobra`evalnih zmogljivosti;

• gradnja bolni{nic in domov za starej{e ob~ane;

• lokalni javni prevoz;

• gradnja in vzdr`evanje {ol;

• gasilska slu`ba;

• informiranje ob~anov z dejavnostjo ob~in in promocija ob~in.

Prenesene zadeve
Naslednje upravne zadeve so del prenesenih pristojnosti:

• splo{na varnost;

• potne listine;

• mati~ne zadeve;

• zdravstveno varstvo, veterina;

• cestni promet;
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• registracija vozil in obdav~itev (taksa);

• izvedba zveznih in de`elnih parlamentarnih volitev;

• socialne zadeve, skrb za mlade;

• za{~ita in vzdr`evanje zgodovinskih spomenikov;

• statistika;

• gozdarstvo in ribi{tvo….

Temeljna zna~ilnost delitve pristojnosti na ob~ine in okraje v Nem~iji je pravica do sa-

mostojnega upravljanja vseh lokalnih zadev, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. Pri-

stojnosti ob~in temeljijo na na~elu univerzalne pristojnosti, kar pomeni, da so odgovor-

ne za vse javne zadeve znotraj ob~inskega prostora. Okraji pa imajo medob~inske do-

polnilne (ne v vseh de`elah) in usklajevalne funkcije. Opravljajo vse zadeve, ki prese-

gajo zmogljivosti ob~in, ~e zakon ne dolo~a druga~e. Na splo{no lahko re~emo, da so

ob~ine pristojne za vse zadeve, ~e jih z zakonom ne prevzame dr`ava ali druga lokalna

raven.25

3.7 Nizozemska

Nizozemsko sestavlja 12 provinc in 633 ob~in.26 @upan je ~lan sveta in ima posvetova-

len glas. Pristojen je za vodenje ob~inskega sveta, podpisuje dokumente ob~inskega

sveta, odgovoren je za izvajanje njegovih odlo~itev in nima nobenih dr`avnih pristojno-

sti. Ob~inski svet predlaga prora~un in na~rtuje finan~no politiko, sprejema predpise iz

ob~inske pristojnosti itn.

Predvidene so reforme v smeri decentralizacije - prenos nekaterih dr`avnih nalog na

ni`je nivoje.27

Naloge v izklju~ni in deljeni pristojnosti
Na Nizozemskem so v izklju~ni pristojnosti dr`ave: pravosodje, kmetijstvo, gozdars-

tvo in ribi{tvo.

V deljeni pristojnosti dr`ave, ob~in in provinc so stanovanja, mestno planiranje, re-

gionalno prostorsko planiranje, voda in kanalizacija, varstvo okolja, gledali{~a, koncer-

ti, muzeji, knji`nice, parki in javne povr{ine, {port in zabava, kulturni objekti, ceste,
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prevoz, plin, pospe{evanje gospodarskega razvoja, trgovina in industrija, turizem, dru-

ge gospodarske storitve.

V deljeni pristojnosti dr`ave in ob~in so: varnost in policija, civilna za{~ita, pred{olska

vzgoja, osnovno in sekundarno izobra`evanje, strokovno in poklicno usposabljanje,

bolnice, zdravstveno varstvo, varstvo dru`ine, socialna varnost.

V deljeni pristojnosti ob~in in provinc so: po`arna varstvo, socialni domovi, zbiranje

in ravnanje z odpadki.

V izklju~ni pristojnosti provinc je: oskrba z vodo, elektriko in klavnice.

Ob~ine so izklju~no pristojne za izobra`evanje odraslih, vrtce in jasli, pokopali{~a,

krematorije in ogrevanje.28

3.8 [vedska

Na [vedskem izvajajo naloge lokalne samouprave okro`ni sveti (20) na regionalni

ravni in ob~ine (289) na lokalni ravni. [vedska si prizadeva za decentralizacijo pristoj-

nosti. Razmejitev pristojnosti med dr`avo in lokalnimi oblastmi urejajo podro~ni zako-

ni. Zakon o lokalni upravi iz leta 1991 je ob~inam in okro`nim svetom zagotovil ve~jo

svobodo pri samostojnem re{evanju zadev. Tako so ob~ine in okro`ni sveti pristojni za

osnovne javne storitve: socialno varstvo, zdravstvo, otro{ko varstvo, {olanje, izdajanje

predpisov na podro~ju prometa, javnega reda, ravnanja z odpadki itn.

Okro`ja in ob~ine opravljajo obvezne in neobvezne naloge. Skrbijo za zadeve javne-

ga pomena, ki se nana{ajo na njihovo obmo~je in ne sodijo v pristojnost dr`ave, pristoj-

nost drugega okro`nega sveta ali drugega telesa. V tem okviru si dolo~ajo neobvezne –

neobvezne naloge, nekatere »vitalne javne slu`be« pa morajo opravljati – obvezne

zadeve.

Okro`ja in ob~ine skrbijo za regionalni in lokalni javni prevoz. (Vlaj S. in Klun M.

2000)

Pristojnosti ob~in
Ob~ine opravljajo obvezne in neobvezne naloge. Med obvezne pristojnosti sodi: so-

cialno varstvo (skrb za starej{e in prizadete…), otro{ko varstvo, obvezno {olanje in vi{je

neobvezne {ole, planiranje in naloge s podro~ja gradbenih zadev, zdravstveno varstvo,

varstvo okolja, ravnanje z odpadki, prva pomo~, civilna za{~ita, knji`nice.
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Neobvezne naloge: kultura in zabava, tehni~ne storitve, oskrba z energijo, skrb za po-

pravilo cest, stanovanja. (Vlaj S. in Klun M. 2000)

Pristojnosti okro`ij
Obvezne naloge: zdravstvena pomo~, medicinske usluge, otro{ko zobozdravstvo (do

20 leta starosti).

Prostovoljne naloge: kultura, izobra`evanje. (Vlaj S. in Klun M. 2000)

IV. ZAKLJU^EK

V okviru lokalne skupnosti se izvajajo javne naloge, ki jih je na sodobni stopnji

dru`benega razvoja treba opravljati tako zaradi interesov ljudi samih in tudi zaradi inte-

resa dr`ave. (Vlaj, 1998:22) Primerjalni pregled pristojnosti lokalnih skupnosti ka`e na

vrsto razlik med posameznimi ureditvami, ki se nana{ajo na ve~ zadev.

Pristojnosti lokalnih oblasti so lahko izklju~ne in deljene (npr. Belgija, Nizozemska),

lahko so obvezne in neobvezne (npr. Nem~ija, [vedska) itn. Dodatna zna~ilnost je tudi

razli~na razporeditev pristojnosti med dr`avo in lokalno samoupravo v dr`avi, ki ima

organizirano lokalno samoupravo na ve~ ravneh in v dr`avi, ki ima lokalno samoupra-

vo organizirano le na enem nivoju itd.

Poleg razlik pa je na podlagi primerjalnega pregleda mogo~e ugotoviti tudi nekatere

podobnosti med obravnavanimi dr`avami glede porazdelitve pristojnosti med dr`avo,

{ir{imi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in ob~inami. »… Predvsem lahko ugotovi-

mo splo{no te`njo po decentralizaciji oziroma uresni~evanju na~ela subsidiarnosti.«

(Vlaj, 2001b:39) V svetu je mogo~e opaziti trend pove~evanja delitve pristojnosti na tak-

{en na~in, da bo opravljanje le-teh ~im bli`je dr`avljanom – ob~anom. S tem se uresni-

~uje oziroma uveljavlja na~elo subsidiarnosti, katerega promovira (tudi) Evropska listi-

na lokalne samouprave.
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RAZRE[ITEV @UPANA*

I. UVOD

Pripravili smo kratek primerjalni pregled o ureditvi razre{itve `upana s poudarkom

na razlogih za razre{itev in kdo je za razre{itev pristojen. Zaradi ~asovne omejitve (krat-

kega roka, ki nam je bil na voljo), smo se osredoto~ili izklju~no na zastavljeno

vpra{anje.

Odgovore smo poiskali v nekaterih razpolo`ljivih virih oziroma literaturi. Glede na

to, da je tematika zelo aktualna, smo za pomo~ pri zbiranju podatkov zaprosili tudi In-

formacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope v Ljubljani. Tako v bli`nji prihodnosti

pri~akujemo aktualno gradivo iz Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti na podlagi

katerega bi bilo mogo~e dopolniti primerjalni pregled in a`urirati podatke. Navedena

tematika namre~ terja bolj sistemati~en in kompleksnej{i pristop, za~en{i s splo{nim

prikazom ureditve lokalne samouprave v dolo~eni dr`avi, organizacijsko strukturo (zla-

sti na~in pridobitve funkcije `upana), razmejitev pristojnosti in ureditev nadzora lokal-

ne samouprave, znotraj katerega je obi~ajno opredeljena tudi odgovornost za kr{itve.

II. O NORMATIVNI UREDITVI V SLOVENIJI

Ustava Republike Slovenije v 144. ~lenu dolo~a, da dr`avni organi nadzorujejo zako-

nitost dela organov lokalnih skupnosti. Nekoliko ve~ prostora nadzoru namenja Zakon

o lokalni samoupravi v desetem poglavju. V tem okviru je predvidena tudi mo`nost raz-

pustitve ob~inskega sveta oziroma razre{itev `upana. V 90b. ~lenu je dolo~eno, da lah-

ko dr`avni zbor na predlog vlade razpusti ob~inski svet iz naslednjih razlogov:

• ~e ob~inski svet sprejema svoje akte v nasprotju z ustavo ali zakonom ali ne izvr{uje

odlo~b pristojnih sodi{~, ne izpolnjuje svojih zakonitih nalog oziroma s svojimi odlo-

~itvami druga~e kr{i zakone in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne

odpravi,

• ~e ob~inski svet v letu, za katero ni bil sprejet prora~un, tudi za prihodnje leto ne

sprejme prora~una, ki bi lahko za~el veljati ob za~etku leta, ali
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• ~e se po najmanj trikratnem sklicu ob~inskega sveta v obdobju {estih mesecev ob~in-

ski svet ne sestane na sklep~ni seji.

V nadaljevanju istega ~lena zakon o lokalni samoupravi dolo~a tudi, da lahko dr`avni

zbor na predlog vlade razre{i `upana in sicer iz naslednjih razlogov:

• ~e ne izvr{uje zakonitih odlo~itev ob~inskega sveta ali ne izpolnjuje svojih zakonitih

nalog oziroma s svojimi odlo~itvami druga~e kr{i zakone in kljub opozorilomministr-

stev nezakonitosti ne odpravi. V primeru razre{itve se uporabljajo zakonske dolo~be

o pred~asnem prenehanju mandata `upana.

Zakon predvideva, da v primeru razre{itve ob~inskega sveta in `upana imenuje dr-

`avni zbor za~asnega upravitelja. Za~asni upravitelj do izvolitve novih organov ob~ine

opravlja naloge, ki jih v skladu z zakonom opravlja `upan. Razpi{ejo se nadomestne vo-

litve `upana in pred~asne volitve ob~inskega sveta.

III. STALI[^A KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI

Normativno ureditev o razre{itvi `upana in razpustitvi ob~inskega sveta, kot je dolo-

~ena v zakonu o lokalni samoupravi je ocenil Kongres lokalnih in regionalnih oblasti

(CLRAE) iz Sveta Evrope, ki je svoja stali{~a iz lanskoletnega obiska strnil v poro~ilo z

naslovom: »Polo`aj lokalne in regionalne demokracije v Sloveniji«. Opozorili so na »po-

seben problem« obstoje~e zakonodaje po kateri je mogo~e razpustiti oziroma razre{iti

neposredno voljena ob~inska organa - `upana in ob~inski svet.

V ponazoritev citiramo odlomek iz njihovega poro~ila:

»^eprav so primeri omejeni na resne kr{itve zakonov in/ali ustave, se zdi, da tak{na

ureditev ni sprejemljiva z vidika ustavnega jamstva za lokalno samoupravo in Evrop-

ske listine. Re{itev si zagotovo prizadeva, da bi bili ti primeri ~imbolj redki in da se

konflikt volilne legitimacije z nezakonitim obna{anjem re{i tako, da se da zadnjo bese-

do vrhovnemu predstavni{kemu organu ljudi kot nacionalnemu suverenu, ki ga prav

tako volijo dr`avljani. Nato je bil dodan {e en argument, in sicer da bi vpletenost parla-

menta to prakti~no onemogo~ila in bi bila to zato bolj navidezna re{itev.

Toda `e primerjava z drugimi mo`nimi ukrepi, ki naj bi jih sprejeli nadzorni organi

(“pristojna ministrstva”) v ~lenih 88a, 90 in 90a ka`ejo, da je pravno na voljo ve~ in-

strumentov, ki bodo zagotovili obnovitev zakonitosti na ni`jih ravneh z “opozorili”

(~len 88a), “odlo~bami” (~len 90) in tako da “posamezno nalogo iz pristojnosti ob~ine

na stro{ke ob~ine neposredno opravi” (~len 90a). Ker so ti instrumenti sorazmerni,
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razpust neposredno izvoljenega ob~inskega sveta ni v sorazmerju s pomembnostjo in-

teresov, ki jih (= posredovanje nadzorne oblasti) namerava za{~ititi. To na~elo “sorez-

mernosti”, zajeto v 3. odstavku 8. ~lena Evropske listine je treba spo{tovati tako, da se

spremeni 90.b ~len zakona.

Enaka pravila obstajajo za odpoklic (“odstranitev”) `upanov, glej ~len 90 b, odst. 2; v

tem primeru celo brez osredinjanja na ”resne" kr{itve, ampak samo z dolo~itvijo pogo-

ja, “~e `upan ne izpolnjuje zakonskih sklepov, ki jih je sprejel ob~inski svet ali katerih-

koli drugih zakonskih nalog, ~e `upan sprejema odlo~itve, ki kr{ijo zakone”... Posvetu-

jejo se lahko tudi o uvedbi “za~asnega direktorja” za posamezne naloge ali vpra{anja,

pri katerih `upan ni izpolnjeval zakona, toda tudi tukaj odpoklic s temi relativno {iro-

kimi mo`nostmi preproste nezakonitosti posameznih aktov ali dejavnosti ne more biti

sprejemljiv z vidika zgoraj navedenega 3. odstavka 8. ~lena Evropske listine. To tudi ne

spo{tuje demokrati~ne legitimnosti, ki jo `upanu dajejo neposredne volitve, ki se jih

udele`ujejo vsi dr`avljani (s stalnim prebivali{~em v ob~ini), 42. ~len Zakona o lokalni

samoupravi.« (Poro~ilo CRLAE, spletna stran.)1

Evropska listina lokalne samouprave2 v osmem ~lenu govori o upravnem nadzoru

nad dejavnostmi lokalnih oblasti. Upravni nadzor naj se izvaja le po postopkih in v pri-

merih, ki jih dolo~a ustava ali zakon. Upravni nadzor nad dejavnostmi lokalnih oblasti

se praviloma nana{a le na zagotavljanje skladnosti z ustavo in zakonom. V primeru

opravljanja prenesenih pristojnosti pa se lahko nadzor nana{a tudi na ugotavljanje pri-

mernosti opravljanja prenesenih nalog. V nadaljevanju listina pravi, da se upravni nad-

zor nad lokalnimi oblastmi opravlja tako, da poseg nadzornih oblasti ostane v razmerju

s pomembnostjo interesov, ki naj jih varuje.

IV. PRIMERJALNI PREGLED O UREDITVI RAZRE[ITVE @UPANA V
SVETU

Polo`aj `upana se po dr`avah razlikuje. V nekaterih dr`avah je `upan neposredno iz-

voljen, drugje ga lahko izvoli predstavni{ki organ lokalne skupnosti (ob~inski svet).

Uveljavljeni pa so {e nekateri drugi na~ini pridobitve `upanske funkcije. Razlike so tudi

v trajanju mandata `upanske funkcije (npr. {tiriletni mandat pri nas, {estletni mandat v

Avstriji, Franciji itd.).
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1 Gl. »Polo`aj lokalne in regionalne demokracije v Sloveniji«, spletna stran: http://www.sigov.si/loksam/)

2 Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave.
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Mandat `upana obi~ajno ne more biti prekinjen zaradi politi~ne odgovornosti. Poz-

nani pa so nekateri na~ini pred~asnega prenehanja mandata `upana, na primer zaradi

izre~ene nezaupnice v ob~inskem svetu ali zaradi odpoklica »recall« npr. v nekaterih dr-

`avah ZDA. (Grad, 1998: 46)

Na podlagi primerjalnega pregleda v nekaterih evropskih dr`avah lahko ugotovimo,

da so ponekod uveljavljeni tudi drugi na~ini odgovornosti `upana v primeru nepravil-

nosti, kot je izrekanje sankcij `upanu, v skrajni obliki pa tudi razre{itev iz funkcije zaradi

te`jih kr{itev. Obi~ajno razli~nim ureditvam botruje ve~ dejavnikov: tradicija lokalne sa-

mouprave, ki jo ima neka dr`ava, struktura lokalne samouprave (eno ali ve~nivojska lo-

kalna samouprava), na~in pridobitve funkcije `upana ipd.

4.1 Avstrija – primer Celovec

Avstrija je razdeljena na de`ele, upravne okraje in ob~ine. Upravni okraji niso enota

lokalne samouprave, temeljno strukturo lokalne samouprave predstavljajo ob~ine. @u-

pan je v nekaterih de`elah voljen neposredno – izvolijo ga prebivalci ob~ine na splo-

{nih volitvah, v nekaterih de`elah pa je voljen posredno – izvolijo ga ~lani ob~inskega

sveta izmed svojih ~lanov. @upan je torej ~lan sveta in mu je odgovoren. Mandat `upana

traja {est let.

Nadzor nad organi izvajata zvezna vlada nad de`elami in de`elna vlada nad ob~ina-

mi. De`elna vlada lahko mestni svet razpusti, ~e ta kljub opozorilom vlade ponovno in

o~itno kr{i zakone, vlada isto~asno razpi{e tudi volitve. Tako dolo~a tudi celov{ki mest-

ni statut.

Naloge iz prenesenega delokroga (dr`avne naloge) opravlja `upan, po njegovem

pooblastilu (v tem primeru tudi po njegovih navodilih) jih lahko opravljajo tudi ~lani

mestnega senata. V primeru, da pride do kr{itve zakona ali neupo{tevanja odloka oziro-

ma navodila namerno ali iz hude malomarnosti, lahko de`elna vlada `upana in ~lane

mestnega senata, katerim so bile poverjene naloge de`ele, odstavi. Tak ukrep ne vpliva

na ~lanstvo v ob~inskem svetu.

Statut opredeljuje tudi izrek nezaupnice. Ob~inski svet lahko sprejme nezaupnico `u-

panu. Predlog nezaupnice mora podpisati najmanj tretjina ~lanov ob~inskega sveta. Z

razglasitvijo ali izro~itvijo nezaupnice `upanu preneha funkcija, lahko pa ostane ~lan

ob~inskega sveta.

Statut dolo~a tudi odpoklic ~lanov mestnega sveta. Dve tretjini ~lanov tiste stranke v

ob~inskem svetu, ki je predlagala nekega ~lana mestnega senata (njegovega namestni-

ka) lahko s pisnim predlogom od `upana zahteva njegov odpoklic. @upan prizadetemu
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posreduje odpoklic in tako preneha funkcija ~lana mestnega senata. To pa se ne nana{a

na ~lanstvo v ob~inskem svetu.

4.2 Belgija

Belgijo sestavljajo komune, regije, province in ob~ine. @upana imenuje kraljica oziro-

ma kralj izmed izvoljenih ob~inskih svetnikov, izjemoma je imenovan izmed elektorjev.

Mandatno obdobje je {est let. @upan oziroma ob~inski funkcionarji ne u`ivajo nobene

imunitete, `upanu je mogo~e izre~i disciplinski ukrep (»Ob~ine«, spletna stran)

4.3 Estonija

Predstavni{ki organi lokalnih uprav so mestni in ob~inski odbori, izvolijo jih ob~ani

za obdobje treh let. Mestne in ob~inske vlade kot lokalne izvr{ilne organe imenujejo

mestni ali ob~inski odbori. Predsednik vodi dejavnosti odbora, delo mestne ali ob~in-

ske vlade pa upravlja `upan. Odbor imenuje komiteje za izvajanje svojih odgovornosti.

Odbor ima izklju~no pristojnost izvolitve in odpoklica `upana in razre{evanje drugih

~lanov mestnega ali ob~inskega odbora, izjema je le mestni ali ob~inski tajnik, katerega

postavi in razre{i predstojnik ob~ine ali `upan. (Maeltsemees, 1994)

4.4 Finska

Osnovna enota lokalne samouprave na Finskem je ob~ina. @upana imenuje

ob~inski svet za dolo~eno ali nedolo~eno mandatno obdobje, ob~inski svet ga lahko

tudi razre{i in sicer z 2/3 ve~ino. Svetnika lahko razre{i ob~inski svet in sicer, ~e ga so-

di{~e obsodi na zaporno kazen dalj{o od 1 leta. (»Ob~ine«, spletna stran)

4.5 Francija

Francijo sestavljajo regije, departmaji in ob~ine. Za francosko lokalno samoupravo je

zna~ilno, da ima `upan izredno mo~no vlogo (`upanska ureditev). @upana izvoli ob-

~inski svet izmed svojih ~lanov za mandatno obdobje {est let. Praviloma je `upan prvi

kandidat na listi, ki je zmagala na volitvah. Ob~inski svet ne more odpoklicati `upana

niti ne more razveljaviti njegovih odlo~itev, lahko pa jih kritizira pri nadzorni oblasti, to

je pri prefektu. V primeru ve~jih nepravilnosti pri izvr{evanju dr`avnih nalog je `upan

lahko suspendiran za najve~ tri mesece. Suspendirata ga lahko prefekt ali minister za

notranje zadeve. V skrajnem primeru ga lahko odpokli~e predsednik vlade. Vsi navede-
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ni disciplinski ukrepi dr`avnih organov so pod sodnim nadzorom upravnih sodi{~.

([midovnik, 1995: 119)

4.6 Gr~ija

Struktura organov lokalne samouprave: komuna (do 10.000 prebivalcev), ob~ina

(nad 10.000 prebivalcev), regija (kot decentralisti~na oblika javnega sektorja dr`ave).

@upan ni ~lan ob~inskega sveta, mandat ~lanov ob~inskega in komunalnega sveta traja

4 leta. V primeru, da predstavnik ob~ine povzro~i ob~ini {kodo, ji jo mora povrniti, v

huj{ih primerih pa je za~asno ali stalno suspendiran. (»Ob~ine«, spletna stran)

4.7 Italija

V Italiji imajo naslednjo strukturo lokalne samouprave: ob~ina, provinca, regija. @u-

pan je voljen na splo{nih in neposrednih volitvah hkrati z ob~inskimi svetniki

Mandat traja 4 leta. Predsednik republike lahko razpusti ob~inski svet, minister za no-

tranje zadeve lahko odpokli~e `upana, ~e huje kr{i ustavo ali zakon.

Predsednik republike lahko razpusti ob~inski oziroma pokrajinski svet na predlog

ministra za notranje zadeve. Do razpustitve pride zaradi dejanj, ki so v nasprotju z usta-

vo, stalnih kr{itev zakona, ~e ni zagotovljeno normalno delovanje organov in slu`b, ~e

ni izvoljen `upan oziroma predsednik pokrajinske uprave in odbora v dolo~enem ~asu

od razglasitve volitev ali izpraznitve mesta odstopa, ~e pote~e mandat najmanj polovici

svetnikov ter ~e ni prora~un pravo~asno sprejet.

Predsednik republike lahko na predlog ministra za notranje zadeve z odlokom odsta-

vi `upana, predsednika pokrajine, ~lane svetov in odborov in nekatere druge organe,

~e ti kr{ijo ustavo, zakon, javni red, ~e so obdol`eni kaznivega dejanja ali ~e je bil zoper

njih sprejet preventivni ali varnostni ukrep. (Bugari~, 1991)

4.8 Latvija

Parlament lahko razre{i celotni odbor lokalne uprave iz naslednjih razlogov: kr{itev

ustave, kr{itev zakonov, uredb ministrskega kabineta, odredb sodi{~a in v primerih

poizkusa prevzemanja podro~ij, za katere je pristojna dr`avna uprava. Mogo~a je tudi

ukinitev lokalne uprave, ~e odbor na treh zaporednih sejah ne dose`e sklep~nosti. Mi-

nistrstvo za dr`avno reformo lahko tudi suspendira predsednika lokalne uprave, ~e ta

kr{i ustavo, zakone, odredbe ministrskega sveta ali odredbe sodi{~a. Suspenz se spre-

meni v odpust, ~e tako odlo~i sodi{~e. Odpust predsednika ne skraj{a njegovega man-
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data glede ~lanstva v odboru, vendar pa ne sme biti ponovno izvoljen za predsednika

na istem nivoju lokalne samouprave. (Streips, 1994)

4.9 Luksemburg

Osnovna enota lokalne samouprave so ob~ine. @upane in »aldermene« (svetnike)

mest imenuje »Grand Duke« (nadvojvoda), »aldermene« (svetnike) drugih ob~in pa mi-

nister za notranje zadeve. So tudi ~lani ob~inskega sveta. Ob~inskega funkcionarja lah-

ko v primeru ve~jih kr{itev ali izostankov s sej razre{i minister za notranje zadeve. (»Ob-

~ine«, spletna stran)

4.10 Mad`arska

@upan je voljen razli~no, glede na velikost ob~ine. V ob~inah z do 10.000 prebivalci

`upana volijo neposredno dr`avljani, pri ve~jih ob~inah (nad 10.000) prebivalcev pa je

voljen posredno, voli ga ob~inski odbor. Med trajanjem mandata odpoklic `upana ni

mogo~. (Horváth, 1994)

Mad`arski zakon o lokalni samoupravi iz leta 1990 pozna tudi institut razre{itve pred-

stavni{kega ob~inskega telesa, razre{i ga parlament na predlog vlade, predhodno mora

parlament pridobiti mnenje ustavnega sodi{~a. Razlog razre{itve so kr{itve ustave.

4.11 Nem~ija – primer München

Po podatkih iz leta 1996 ima Bavarska 7 vladnih okrajev, 146 de`elnih okrajev, 26

mest brez okrajev in 1400 ob~in. Najmanj{a enota je ob~ina, ki je vklju~ena v de`elni

okraj. Dr`avni nadzor se razlikuje glede na delokrog ob~ine (izvirne ali prenesene

zadeve).

Glede nadzora zakonitosti velja konkretno za Bavarsko, da, ~e `upan ne ravna v skla-

du z zakonom, o zadevi odlo~a bavarsko vrhovno sodi{~e.

Pri prenesenih pristojnostih, ki jih opravlja `upan, mora spo{tovati navodila. ^e `u-

pan ne ravna v skladu z navodili, se lahko spro`i postopek pred upravnim sodi{~em.

Mogo~e sankcije so: opomin, zni`anje pla~e, zni`anje pla~e in ugodnosti pri pokojnini

ter razre{itev. (Vlaj, 1998: 136)
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4.12 [vedska

Struktura organov lokalne samouprave: `upnija, ob~ina, okro`ja. Predsednika izvr{il-

nega odbora ob~ine imenuje ob~inski svet, ~lane izvr{ilnega odbora voli ob~inski svet.

V primeru, da se funkcionarju doka`e resna krivda, izgubi mandat. (»Ob~ine«, spletna

stran)

Sicer pa je za [vedsko zna~ilno, da dr`avni organi nimajo neke splo{ne pravice nad-

zora nad lokalno samoupravo. Nadzor je ob~asen in se vr{i le glede posameznih oblik

ob~inske dejavnosti. (Bugari~, 1991)

V. ZAKLJU^EK

Po na{i ureditvi je v skladu z dolo~bami zakona o lokalni samoupravi mogo~e razre{i-

ti `upana in razpustiti ob~inski svet. Pri pregledu tujih ureditev je mogo~e ugotoviti, da

se na{a ureditev nadzora razlikuje od splo{ne evropske prakse. Nadzor nad delovanjem

lokalnih oblasti pri nas izvaja ve~ organov (vlada in ministrstva). V evropskih dr`avah je

obi~ajno nadzorni organ dr`ave nad lokalnimi skupnostmi eden, praviloma ministrstvo

za notranje zadeve ali drugo ministrstvo, ki je pristojno za podro~je lokalne samoupra-

ve. »Pristojnost evropskih ministrstev za notranje zadeve v odnosih do lokalne samou-

prave je univerzalna, tako da lahko obvladujejo vsa podro~ja dejavnosti lokalne samou-

prave, npr. tudi gospodarstvo, komunalo, finance, prora~un, personalne zadeve itd.«

([midovnik, 1997)

Skratka zadeve v zvezi z razre{itvami in razpustitvijo ob~inskih organov so veliko bolj

kompleksne, kot se zdi na prvi pogled, zato bi veljalo ob morebitni reviziji normativne

ureditve na podro~ju lokalne samouprave razmisliti tudi o dosedanji ureditvi nadzora.
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USTANOVITEV POKRAJIN*

I. UVOD

V Sloveniji `e dalj ~asa potekajo razprave o ustanovitvi pokrajin kot obliki {ir{ih sa-

moupravnih lokalnih skupnosti. Sama tematika o pokrajinah pa je aktualna `e od spre-

jema slovenske ustave dalje. Prostovoljno ustanavljanje pokrajin, kot jih predvideva ve-

ljavna ureditev, predstavlja osrednji predmet kritike. Ve~ strokovnjakov deli mnenje, da

je do tak{ne ustavne ureditve pri{lo kompromisno zaradi izredno razli~nih pogledov na

ureditev lokalne samouprave pri nas.

V nalogi predstavljamo teritorialno strukturo nekaterih tujih ureditev (Avstrija, Belgi-

ja, Francija, Italija, Irska, Nem~ija, Nizozemska, [vedska) s poudarkom na predstavitvi

{ir{ih samoupravnih lokalnih skupnosti. Uvodu sledi pojmovna opredelitev in nekateri

splo{ni podatki o regijah in regionalizmu. V prikazu posamezne dr`ave smo zajeli zlasti

naslednje podatke: teritorialna ~lenitev oziroma organiziranost, (vklju~no s {tevilom te-

ritorialnih enot), njihove pristojnosti (s poudarkom na pristojnostih {ir{ih samouprav-

nih lokalnih skupnosti) in viri oziroma na~in financiranja.

V evropskih dr`avah so glede navedenega velike razlike. Te je mogo~e pripisati raz-

li~nemu kulturnemu, zgodovinskemu, politi~nemu razvoju. ^e pogledamo v zgodovi-

no, so vse vmesne ravni oblasti (med ob~ino in dr`avo) nastale kot predstavnice cen-

tralne oblasti. V 19. stoletju pa je z liberalizmom pri{lo do sprememb, tako da so te vme-

sne ravni dobile izvoljene organe in pravico do opravljanja lokalnih zadev. Na tej osno-

vi bi bilo mogo~e (po)iskati odgovor na vpra{anje, po kak{nih kriterijih se teritorialna

struktura v posamezni dr`avi izoblikuje.1
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06.06.2002, objavljena: 24.6.2002

1 Npr. italijanski zakon {t. 142 o reformi krajevnih uprav iz leta 1990 v 16. ~lenu navaja kriterije in usmeritve,

katere se upo{teva pri reviziji oziroma ustanavljanju novih pokrajin. Tako mora vsako pokrajinsko ozemlje us-

trezati obmo~ju, na katerem se odvija ve~ji del dru`benih, gospodarskih in kulturnih odnosov prebivalcev.

Obseg pokrajine mora po povr{ini, {t. prebivalcev in ekonomski mo~i omogo~ati na~rtovanje tak{nega razvo-

ja, ki bo pospe{eval gospodarsko, dru`beno in kulturno ravnovesje na nivoju pokrajine in regije. Obmo~je po-

samezne ob~ine mora v celoti pripadati le eni pokrajini, {t. prebivalcev pokrajin ne sme biti manj{e od 200.000

prebivalcev itd.
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Za potrebe naloge smo uporabili razpolo`ljive vire Dokumentacijsko-knji`ni~nega

oddelka v Dr`avnem zboru, obiskali pa smo tudi Urad za lokalno samoupravo pri Mini-

strstvu za notranje zadeve, ki nam je posredoval dolo~ena gradiva in mnoge informaci-

je. Nalogi prilagamo preglednico »Decentralizirana oblast v Evropski uniji,« ki zajema

{tevilo in vrste lokalnih oblasti v vseh 15-ih dr`avah ~lanicah Evropske unije.

II. REGIONALIZEM, REGIONALIZACIJA, REGIJE IN POKRAJINE

2.1 Regionalizem in regionalizacija

Pri nas se za {ir{o samoupravno lokalno skupnost pogosto uporablja pojem regije in

pokrajine. V bistvu gre za njuno izena~enje. Govorimo o regionalizaciji Slovenije in pri

tem mislimo na vzpostavitev pokrajin kot {ir{ih samoupravnih lokalnih skupnosti. Tre-

ba je razlikovati pojem regionalizacije od pojma regionalizma. »Pri regionalizaciji gre

za objektivni del dru`benogospodarskega in institucionalnega razvoja, pri regionaliz-

mu pa za ideologijo, ki temelji na zahtevah po posebnih pravicah in lo~enih instituci-

jah, ki jih zahteva njihova identiteta, ki je utemeljena s kulturnimi ali eti~nimi razme-

rami.« (Vlaj, 2001: 50)

Regionalizem pomeni prizadevanje, da se dolo~enemu podro~ju, pokrajini prizna

poseben ekonomski, dru`benopoliti~ni, kulturni polo`aj. Regionalizem je zelo po-

memben v dr`avah, kjer so regije enote uradne politi~no-teritorialne strukture oziroma

delitve. Regionalizem se lahko izra`a kot krepitev dolo~enega podro~ja, tako da obvla-

duje in usklajuje o`je, celo nasprotujo~e si lokalne interese, tako da zapira dolo~eno ob-

mo~je pred pozitivnimi, prenovitvenimi premiki in vzdr`uje tradicionalisti~ne blokade

itd. (Sruk, 1995: 278)

Praksa tujih dr`av je razli~na. V nekaterih dr`avah oblikujejo regije zaradi to~no dolo-

~enih nalog skupnega pomena oziroma skupnih projektov, npr.: regionalne povezave

v ZDA za regulacijo dolgih rek, ki te~ejo skozi ve~ zveznih dr`av. Na mednarodni oziro-

ma transnacionalni ravni se regionalizem ka`e kot posebno zdru`evanje in organizira-

nje dr`av ali regij. Lahko jih povezujejo skupne zna~ilnosti, skupni interesi – npr. zdru-

`enje Alpe-Jadran, regionalne organizacije skandinavskih dr`av ipd. Vzroki in motivi za

regionalizacijo so razli~ni. (Sruk, 1995: 278-279)
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2.2 Regija in regionalna samouprava (oblast)

Pojem regija pomeni razdelitev dr`ave ali dolo~enega obmo~ja na regije. Na primer:

koro{ka, obalna regija, celjska regija itn. Regija pomeni podro~je (obmo~je ali ozemlje),

ki je geografsko-politi~no in kulturnozgodovinsko zaokro`eno. (Sruk, 1995)

Svet Evrope regionalne oblasti definira kot oblasti, ki upravljajo obmo~je (ozemlje)

med dr`avo in lokalnimi oblastmi. V okviru Sveta Evrope se v zadnjem ~asu intenzivno

ukvarjajo z regionalno samoupravo. Zamoderno dobo je zna~ilno uresni~evanje na~ela

subsidiarnosti in decentralizacije. Ve~ let je `e pripravljen osnutek Evropske listine o re-

gionalni samoupravi.

Poznanih je naslednjih {est modelov regionalne samouprave (glej Vlaj, 2001b):

• regije s pravico sprejemati primarno zakonodajo, kar jim zagotavlja ustava,

• regije s pravico sprejemati primarno zakonodajo, ki jim ni zagotovljena z ustavo,

• regije s pravico sprejemati zakonodajo v skladu z na~eli in splo{nimi dolo~bami na-

cionalne zakonodaje, ki jim jo zagotavlja ustava,

• regije s pravico sprejemati zakonodajo v skladu z na~eli in splo{nimi dolo~bami na-

cionalne zakonodaje, ki jim ni zagotovljena z ustavo,

• regije s pravico odlo~anja (brez zakonodajnega pooblastila) in s sveti, ki so neposred-

no izvoljeni,

• regije s pravico odlo~anja (brez zakonodajnega pooblastila) in s sveti, ki jih izvolijo

lokalne oblasti.

2.3 Statisti~na regija

V Sloveniji imamo 12 statisti~nih regij in se uporabljajo zlasti za potrebe statisti~nih ra-

ziskovanj. V okvir statisti~nih regij so ravr{~ene ob~ine.

Glede na to, da v Sloveniji nimamo pokrajin (kot oblike dvonivojske lokalne samou-

prave), so bile statisti~ne regije uporabljene tudi za tehni~no izvajanje dejavnosti, kot jih

dolo~a Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja iz leta 1999.

Eurostat (statisti~ni urad v okviru Evropske unije) poizku{a statisti~no zajemati uprav-

nopoliti~no hierarhijo v dr`avah ~lanicah Evropske unije, ker so zelo velike razlike med

posameznimi dr`avami. Vsled tega je uvedel »The Nomenclature of Territorial Units for

Statistics« poznan s kratico NUTS. Tako naj bi bilo 5 stopenj: NUTS 0 bi obsegale dr`ave

(npr. Francija, Italija, [panija), v NUTS 1 naj bi bile ve~je pokrajine (Bavarska, Norman-

dija, Lombardija), v NUTS 2 ve~je (temeljne) upravne enote (okro`ja departmaji, pro-

vince, grofije, distrikti, lani), v NUTS 3 bi sodile manj{e upravne enote (distrikti, okraji),

NUTS 4 bi zajemali najmanj{e (izjemne) upravne enote, NUTS 5 pa ob~ine. »Slovenija je
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po tej delitvi izredno centralizirana, saj poleg dr`avnih oblasti (NUTS 0) obstajajo le {e

ob~ine (NUTS 5).« (Vri{er, 1999: 29)2.

2.4 Regionalna dr`ava

Pojem regionalna dr`ava pomeni poseben tip dr`avne ureditve, ki i{~e ustrezno re{i-

tev med unitarizmom na eni in federalizmom na drugi strani. Gre za odpravljanje slabo-

sti in uveljavljanje prednosti obeh (unitarizma in federalizma). Unitarizem je preprost,

racionalen, pogosto pa zanemarja (onemogo~a) uveljavitev dolo~enih odmaknjenih ali

manj bogatih podro~ij, ne prisluhne manj{inam ipd. Federalizem upo{teva posebnosti,

uveljavlja avtonomijo posameznih podro~ij, je drag in neu~inkovit. Spori med federal-

nimi enotami oziroma narodi lahko ogrozijo skupnost ipd. Primer regionalne dr`ave je

[panija, …«ki ima opraviti s katalonskim specifikumom in z ob~utljivim baskovskim

problemom…« in je v obdobju po Francu dokaj uspe{na. (Sruk, 1995: 280)

2.5 Pokrajina

Pojem pokrajina pomeni manj{e ali ve~je ozemlje glede na oblikovanost, obraslost,

urejenost. Na primer: slovenska pokrajina je zelo raznovrstna - gorata, rodovitna pokra-

jina; pokrajina oljk in pomaran~ itn. Pokrajina pomeni dolo~eno manj{e ali ve~je ozem-

lje npr.: Dolenjska, Primorska in druge slovenske pokrajine.3 Pomemben je zlasti po-

men pokrajine kot vi{je upravne enote. Tako je dr`ava lahko razdeljena na pokrajine,

poznane pa so tudi avtonomne pokrajine v sklopu dr`ave, organizirana politi~na skup-

nost z avtonomnimi pravicami ali ozemlje, ki pripada tej skupnosti.

Za podro~je lokalne samouprave so pomembne zlasti {ir{e samoupravne lokalne

skupnosti. Poimenovanje teh nivojev lokalne samouprave je v dr`avah razli~no (de-

partmaji v Franciji, province v Italiji in [paniji itn. (gl. prilogo naloge). V Sloveniji glede

poimenovanja {ir{e samoupravne lokalne skupnosti prevladuje uporaba pojma pokra-

jina, ki ga uporablja tudi Zakon o lokalni samoupravi.
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2 Pomnenju komisarja EU naj bi bila Slovenija ena sama regija, ~eprav Slovenija {e vedno vztraja, da bi imela 3

regije: Zahodno, Vzhodno in Ljubljano, (informacija dr. Vlaja - razgovor na Uradu za lokalno samoupravo Vla-

de Republike Slovenije, 23.5.2002 in pogovor z Ivom Pyri, Agencija za regionalni razvoj, Ministrstvo za

gospodarstvo).

3 Glej Slovar slovenskega knji`nega jezika (SSKJ).
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2.6 Pokrajina kot dvo`ivka

V strokovni literaturi pogosto zasledimo pojem 'pokrajina-dvo`ivka.' To je tudi ena iz-

med idej o ureditvi bodo~ih pokrajin v Sloveniji. Gre za ureditev, v kateri je okraj kot

'dvo`ivka' v glavnem lokalna samoupravna skupnost s svojimi izvirnimi samoupravni-

mi nalogami, kot svoje pa opravlja tudi prenesene naloge dr`avne uprave. Poleg tega je

( vsaj v funkcionalnem smislu) z delom svoje organizacije tudi del dr`avne uprave, ki

»…se 'zajeda' v (samoupravni) okraj z okrajnim glavarjem kot predstojnikom strokovnih

slu`b, ki opravljajo pri okraju dr`avne naloge.« ([midovnik, 2002: 2) Prof. [midovnik v

nadaljevanju pojasnjuje pojem pokrajine kot dvo`ivke na primeru nem{kega Landkrei-

sa (samoupravni okraj), ki ustreza predvideni zasnovi slovenskih (bodo~ih) pokrajin

kot obliki {ir{ih samoupravnih lokalnih skupnosti. Sicer pa je 'razloge' za nastanek in

razvoj lokalnih skupnosti kot dvo`ivk mogo~e iskati v zgodovinskem razvoju odnosov

med dr`avo in lokalno samoupravo. Na primer `e omenjeni nem{ki okraji, francoski

departmaji, italijanske province idr., ki delujejo podobno na isti upravni ravni in imajo

podobne naloge, so prvotno bili dr`avne teritorialne enote, v katerih se je izvajala dr-

`avna uprava na terenu – pod vodstvom dr`avnega funkcionarja (npr. prefekta). Kasne-

je sredi 19. stoletja pa se je v teh enotah pri~ela razvijati tudi lokalna samouprava. Pri

tem je dr`ava ohranila nadzor (npr. preko prefektov), ti so bili tudi izvr{ilni organi novo-

nastalih lokalnih oblasti. Dr`ava je tako imela pod nadzorom vso oblast na terenu – dr-

`avno in samoupravno. Pozneje se je z razvojem demokracije tak{en odnos prevesil v

korist lokalne samouprave. K temu sta pripomogli tudi na~eli decentralizacije in subsi-

diarnosti, ki krepita proces stalnega prena{anja dr`avnih nalog na lokalne skupnosti.

([midovnik, 2002)

2.7 De`ela

De`ela pomeni obse`nej{e, z dolo~enimi zna~ilnostmi povezano, zaokro`eno ozem-

lje. De`ela lahko tudi ozna~uje podro~je zunaj mesta – prihaja z de`ele itn. V nekaterih

dr`avah je de`ela v sklopu dr`ave oblikovana pokrajinska enota s svojo upravo, za-

stopstvom in pravom: avtonomna de`ela, npr. avstrijske de`ele.4
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III. REGIONALNA SAMOUPRAVA V EVROPI

3. 1 Modeli regionalne samouprave v Evropi5

V evropskih dr`avah so se uveljavili razli~ni modeli regionalne samouprave. Prou~e-

vanje regionalizacije v dr`avah ~lanicah Evropske unije in v dr`avah kandidatkah ka`e

na ve~ vrst regionalnih oblasti. V Evropi obstaja te`nja k regionalizaciji in se pojavlja v

razli~nih oblikah: sodelovanje lokalnih skupnosti, delegirane pristojnosti dr`ave, de-

centralizacija, lastne pristojnosti… Glede regionalizacije lahko dr`ave ~lanice Sveta

Evrope razvrstimo v naslednje {tiri skupine: 6

Zvezne ali federalno usmerjene dr`ave

V teh dr`avah imajo regije zakonodajne pristojnosti. To je bistvena razlika v primerja-

vi s preostalimi tremi skupinami dr`av. Zvezne ali zvezno usmerjene dr`ave so Nem~ija,

Avstrija, [vica, Belgija (zvezna dr`ava od leta 1993 dalje) in Rusija (ustava iz leta 1993).

Sem sodi tudi [panija, ~eprav je ustavno konstituirana kot unitarna dr`ava, zaradi razde-

litve pristojnosti in virov v procesu, ki je podoben federalnemu.

V teh dr`avah stalno poteka razprava o finan~ni avtonomiji zveznih enot v razmerju

do zvezne dr`ave. Finan~na avtonomija je namre~ nujno potreben pogoj za politi~no

avtonomijo, zvezna ali dr`avna solidarnost pa je dvoj~ek te finan~ne avtonomije.

Novej{e dr`ave ~lanice iz Srednje in Vzhodne Evrope, ki so v prehodnem
obdobju

Skupno tem dr`avam je centralisti~na dedi{~ina prej{njega re`ima in se odra`a zlasti

na regionalni ravni oblasti. Dr`ave ~lanice Sveta Evrope iz Srednje in Vzhodne Evrope

so obnovile lokalno samoupravo. Pri tem jim je bila v veliko pomo~ Evropska listina lo-

kalne samouprave. Glede regionalne ravni oblasti so tu dr`ave kandidatke za vklju~itev

v Evropsko unijo, ki predvidevajo, da bodo z ustanovitvijo politi~ne in upravne ravni na

regionalni ravni sposobnej{e za upravljanje s sredstvi iz evropskih strukturnih skladov.

Pri tem je najbolj uspela Poljska, ki je leta 1998 ustanovila 16 vojvodstev, ki so razdelje-

na na 308 powiatov (okrajev).
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5 Vsebina poglavja je povzeta po Vlaj (2001c): »Kaj meni Svet Evrope o regionalizaciji?« .

6 Razdelitev na {tiri skupine povzeta po: Congress of local and Regional Authorities of Europe, The current sta-

te and prospect for regionalisation in Europe, Explanatory memorandum, Sixth session, Strasbourg, 15 – 17

June 1999, v: Vlaj S. (2001c).
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Severna Evropa in Britansko oto~je

Situacija v tej skupini dr`av (Zdru`eno kraljestvo, Irska, Nizozemska, Danska, Nor-

ve{ka, [vedska, Finska, Islandija) je popolnoma druga~na. V teh dr`avah je osnovna ra-

ven samouprave ob~ina, druga raven, ki se redko poimenuje »regionalna«, pa obsega

zlasti majhne enote (distriktske vrste). Njihov namen je opravljanje dolo~enih nalog, ne

pa predstavljanje vmesne politi~ne entitete med dr`avo in ob~ino. Regionalna raven je

bolj upravna kot politi~na entiteta. Zna~ilna je zlasti uvedba regionalne oblasti v Zdru-

`enem kraljestvu, kjer je predvsem [kotska dobila {iroko samoupravo in pravico do

sprejemanja zakonodaje, razen na podro~jih, ki so pridr`ana Westminstru (zunanja po-

litika, obramba, denarna politika, politika zaposlovanja in politika socialnega varstva).

Na Finskem imajo otoki Aland-Ahvenanmaa poseben status. Od leta 1994 dalje imajo

»regionalne« svete, ki imajo pristojnosti, katere je nanje prenesla dr`ava in se nana{ajo

na gospodarski razvoj. V bistvu imajo vlogo funkcionalne regije, podobne zdru`enjem

lokalnih oblasti, brez politi~ne narave in finan~ne avtonomije – financirajo jih lokalne

skupnosti.

Enotne dr`ave ju`ne Evrope, na katere je vplival francoski model

V to skupino dr`av sodijo: Francija, Portugalska in sredozemske dr`ave. Osrednja

zna~ilnost teh dr`av je, da imajo centralisti~ni sistem. V Franciji so pristojnosti porazde-

ljene na {tiri ravni oblasti: dr`ava, regije, departmaji in ob~ine. Devolucija7 je v Franciji

{e vedno osrednja politi~na tema.

3.2 Iz osnutka Evropske listine o regionalni samoupravi

Poleg Evropske listine o lokalni samoupravi (glej Zakon o ratifikaciji Evropske listine

lokalne samouprave), ki je temeljni pravni dokument Sveta Evrope za podro~je lokalne

samouprave, je za regionalno samoupravo pomemben zlasti osnutek Evropske listine o

regionalni samoupravi. Pripravo tega dokumenta je zahtevalo uresni~evanje na~ela

subsidiarnosti in decentralizacije. Osnutek Evropske listine o regionalni samoupravi8 je

bil sprejet v ~asu od 2-4. julija 1996 na zasedanju Sveta Evrope, Kongresa lokalnih in re-

gionalnih oblasti Evrope in Zbornice regij.
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7 Devolucija pomeni pravico vi{jega organa, da prevzame dolo~eno zadevo iz pristojnosti ni`jega organa

(SSKJ)

8 Osnutek listine gl. npr. v zborniku: Pokrajine v Sloveniji (ur. I. Vri{er), 1999, str.18-25.
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Besedilo osnutka listine sestavljajo trije deli. V prvem delu so med drugim zajeta tudi

dolo~ila o regionalnih pristojnostih in financiranju. Glede regionalnih pristojnosti

(4.-16. ~len) listina opredeljuje vrste pristojnosti: lastne pristojnosti, pooblastilo za izva-

janje, prenesena pooblastila in podro~ja pooblastil: regionalne zadeve, odnosi z lokal-

nimi organi, na~elo medregionalnih odnosov, ~ezmejni odnosi in telesa, zastopanje v

tujini, sodelovanje v dr`avnih zadevah, sodelovanje pri evropskih in mednarodnih

zadevah.

Financiranje je opredeljeno v ~lenih od 17. do 20. ~lena. Listina govori o na~elih, last-

nih sredstvih, prenosih in finan~ni izravnavi ter izposojanju.

^lani delegacije Sveta Evrope - Kongres lokalnih in regionalnih oblasti, so se ob lan-

skoletnem obisku v Sloveniji zavzeli za oblikovanje pokrajin v Sloveniji in predlagali

nekatere aktualne re{itve tudi na tem podro~ju.9

3.3 Odbor regij

Odbor regij je posvetovalno telo Evropske unije. Sestavlja ga 222 demokrati~no izvo-

ljenih ~lanov: `upani, ob~inski svetniki, predsedniki regij iz 15-ih dr`av ~lanic Evropske

unije.

Po Amsterdamskem vrhu se je vloga odbora pove~ala, Komisija in Svet ministrov se

morata z njim posvetovati o podro~jih politike Evropske unije, ki vplivajo na delo lokal-

nih in regionalnih oblasti. To so na primer: strukturni skladi, telekomunikacijska in

energetska infrastrukturna omre`ja, javno zdravstvo, izobra`evanje itd. (^okert,

1999:17)

IV. PRISTOJNOSTI IN FINANCIRANJE LOKALNIH OBLASTI V
IZBRANIH EVROPSKIH DR@AVAH

4.1 Avstrija

Avstrija je zvezna parlamentarna republika `e od leta 1930, ki ima v svoji sestavi devet

avtonomnih de`el (Laender) in 112 okrajev (Politische Bezierke). Zakonodajna in izvr-

{ilna mo~ sta porazdeljeni med federalno dr`avo in de`elami. Ni`ja raven od de`el so

ob~ine (Gemainde), ki jih je 2.347 in od teh je 15mest, ki imajo tudi lasten statut. Ob~ina
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9 Na primer neposredne volitve pokrajinskih svetnikov. [ir{e: Institucionalni odbor, osnutek preliminarnega

priporo~ila o polo`aju lokalne in regionalne demokracije v Sloveniji - Internet: http://www.sigov.si/loksam/
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je teritorialna in hkrati upravna enota s pravico lokalne samouprave. Mesto Dunaj ima

status de`ele, okraja in ob~ine.10

4.1.1 Pristojnosti

Pristojnosti zveznih de`el so:

• varstvo narave,

• pobiranje premo`enjskih davkov,

• prostorsko planiranje,

• regionalna politika,

• gradbeno pravo,

• lovsko pravo,

• manj{i deli varstva okolja,

• dolo~ene profesionalne aktivnosti (tak primer so smu~arski in{truktorji).

Na nekaterih podro~jih so zakonodajne pristojnosti deljenemed zvezo in de`ele. Raz-

delitev pristojnosti med zvezo in de`elami je dolo~ena v petih ~lenih Zveznega ustavne-

ga zakona. V letu 1992 je pri{lo do spremembe Zveznega ustavnega zakona in po 15.a

~lenu tega zakona so ustanovile de`ele Integracijsko konferenco de`el. (Dachs et. al.,

1998: 393-395)

V skladu z na~elom subsidiarnosti naj bi ob~ine brez prejemanja navodil in z lastno

odgovornostjo opravljale zadeve, «ki so v izklju~nem interesu lokalne skupnosti in se jih

lahko izvr{i znotraj lokalnih meja« (118. ~len zveznega ustavnega zakona). Ob~ine pa

lahko zahtevajo, da se posamezne pristojnosti z odloki prenesejo na zvezno ali pa de-

`elno oblast. (Council of Europe,1999 v: Vlaj, S. in Klun, M., 2002: 11-12)

4.1.2 Financiranje

Zvezni zakoni dolo~ajo okvire za dolo~anje virov financiranja lokalnih oblasti. V Av-

striji je osnova za financiranje lokalnih skupnosti temeljni zakon o financiranju, ki velja

od leta 1948 (ustavni zakon o financah), s katerim je bil ob~inam za opravljanje nalog

zagotovljen ustrezen dele` iz pravic obdav~itev in prihodkov od dajatev. Podrobnej{o

razdelitev dav{~in med zvezo, de`elami in ob~inami urejajo zakoni o finan~ni izravnavi

o katerih so se (brez zakonskega predpisa) dogovorile zveza, de`ele in zveza ob~in in

zveza mestnih ob~in (1997 -2000). Osnovni princip financiranja so lastna sredstva, kar
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10 Povzeto po Vlaj, S in Klun, M. (2002): Pristojnosti in financiranje {ir{ih lokalnih skupnosti v Evropi, str.1 in

Dachs H. et al., (1998): Politi~ni sistem Avstrije, str.393-410.
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pomeni, da bi vse ravni v dr`avi svoje stro{ke poravnavale s ~im ve~ lastnimi sredstvi.

(Klun, M., 2000: 5-7)

Dele`i v celotnih izdatkih (glej The Committee of the Regions, 1996) posamezne ravni

so naslednji (za leto 1993):

• dr`ava: administracija (41,6 %), socialno varstvo (23,5 %), izobra`evanje (8 %);

• zvezne de`ele: administracija (29,4 %), izobra`evanje (18,3 %), zgradbe in stanovanja

(15,2 %), zdravstvo in bolni{nice (15,1 %);

• ob~ine: administracija (27,1 %), javne storitve (vodovod, komunala) (23 %), izobra`e-

vanje (12,8 %).

Regije in lokalne skupnosti pridobivajo najve~ sredstev z deljenimi davki. Regije so

zelo odvisne od podpor, davkov, pristojbin, ki jih imenujejo s skupno besedo transferji.

Najve~ji dele`, kar 92 % celote transferjev, so podpore, zato se v literaturi ve~krat pojav-

lja le izraz podpore za transferje. Izklju~ni davki zavzemajo le 2,1 % vseh prihodkov re-

gij, medtem ko je dele` deljenih davkov 45,6 %, dele` transferjev pa 48,6 %.

Tabela 1: Dele`i (%) davkov po posameznih ravneh (za leto 1993)

Raven Davki, ki so v izklju~ni v

pristojnosti posamezne

ravni (%)

Deljeni davki

(%)

Zveza 76,2 64,7

Regija11 1,4 16,0

Lokalna raven 15,7 11,3

Mesto Dunaj 6,7 8,0

Vir: The Committee of the Regions, 1996

Na lokalni ravni, torej na ravni ob~ine, so dele`i druga~ni. Na ravni ob~ine so:

• lastni davki, ki dosegajo 15 %. Najpomembnej{i med njimi je t. i. lokalni davek (nje-

gov dele` v dav~nih prihodkih ob~in je 51 %),

• davek na nepremi~nine (13 %),

• tro{arine na pija~e in sladoled (14 %),

• dele` deljenih davkov je (25,8 %),

• dele` transferjev pa (12,1 %),

• prihodki, ki vklju~ujejo {e nedav~ne prihodke in prihodke od premo`enja.
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Slednji so na lokalni ravni precej visoki, kar 47 % (ob~ine namre~ lahko ustanovijo in

vodijo podjetja tudi s podro~ja profitne dejavnosti), medtem ko regije iz tega naslova

prejemajo le 3,6 % vseh prihodkov.

Deljeni davki se razdelijo med vse tri ravni po posebnem izra~unu, in sicer za vsak da-

vek posebej. Dolo~eni so ponderji za razdelitev davkov glede na {tevilo prebivalcev,

pobrane prihodke v posamezni regiji ali lokalni skupnosti, povr{ino, dol`ino cest ipd.

Glede na posamezni davek se razlikujejo tako ponderji kot uporaba posameznega

dejavnika.

Deljeni davki med posameznimi ravnmi so:

• davek na pla~e,

• davek na kapitalski dobi~ek,

• tro{arine na alkohol in pivo,

• davek na dedi{~ine in darila,

• davek na promet nepremi~nin,

• davek na vrednost zemlje,

• davek od iger na sre~o in

• davek na umetni{ko in kulturno promocijo.

Najpomembnej{i deljeni davki pa so:

• dohodnina,

• davek na dodano vrednost (DDV) ter

• tro{arine na goriva in vozila.

Tabela 2: Delitvena razmerja najpomembnej{ih deljenih davkov za leto 1993

(v %)

Davek Dr`ava Regija Lokalna skupnost

Pobrana dohodnina 48,896 27,213 23,891

Davek na pla~e 63,414 20,507 16,079

DDV 69,564 18,700 11,736

Tro{arine na goriva 88,559 8,638 2,803

Tro{arine na vozila 50 50 -

Vir: The Committee of the Regions, 1996.

Nova razdelitev je bila narejena leta 1997, razmerja pa spreminja najve~ do ene od-

stotne to~ke. Pri deljenih davkih je treba omeniti tudi to, da se dele`i, ki so dolo~eni, po-
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birajo od razli~ne osnove. Dele`i za dohodnino, davka na kapitalske dobi~ke in davka

na promet nepremi~nin pomenijo dele` pobranih prihodkov iz posameznega davka na

lokalni ravni, ki pripada lokalni skupnosti, dele`i za davek od pla~e, DDV in tro{arine

pa pomenijo odstotke, ki pripadajo lokalni skupnosti glede na vse pobrane prihodke iz

posameznih davkov na ravni celotne dr`ave.

Podpore (transferji), ki jih prejemajo regije, so v najve~ji meri pridobljeni na podlagi

finan~ne pomo~i dr`ave, del transferjev so tudi obveznosti, ki jih pla~ujejo lokalne ravni

regijam za opravljanje nekaterih dejavnosti. Dr`ava del sredstev od vsakega prihodka

ob~in zadr`i za t. i. specialni sklad, iz katerega se financirajo dolo~ene dejavnosti

(zdravstvo, okolje, preskrba z vodo ipd.). Za posamezne projekte regije lahko pridobijo

sredstva tudi od drugih regij. Transferje dolo~a dr`ava, saj je njihova funkcija predvsem

finan~na izravnava. Transferji na isti ravni in pa med regijo in lokalno ravnjo so v praksi

najbolj pogosto pridobljeni s pogajanji.

Ob~ine lahko samostojno nastopajo na finan~nem trgu in se zadol`ujejo na osnovi avtori-

zacije, ki jo izvede regija. Kriterij, po katerem regija potrdi neko zadol`evanje, je odvisen od

namena, zaradi katerega se ob~ina zadol`uje, in od prihodkov, ki jih ob~ina dosega.

4.2 Belgija

Leta 1970 so se v Belgiji pri~eli uveljavljati specifi~ni regionalizmi. Od druge svetovne

vojne dalje so se ukvarjali s problematiko so`itja flamsko govore~ih prebivalcev na se-

veru in francosko govore~ih Valoncev na jugu. Leta 1977 je bila uveljavljena egmontska

pogodba, ki priznava tri avtonomne regije: bruseljsko, flamsko in valonsko. (Sruk,

1995:279) Imajo pa tudi tri jezikovne skupnosti (francoska, nem{ka, nizozemska), 10

provinc in 589 ob~in.12

Jezikovne skupnosti so odgovorne za kulturno politiko, socialo in zdravstveno politi-

ko. Skupnosti lahko sprejemajo svoje zakone in imajo svojo vlado. Regije imajo svoj

parlament s pristojnostjo sprejemanja zakonov in svojo vlado. (Committee of the Re-

gions, Brussels, 1999)

4.2.1 Pristojnosti

V Belgiji so na najvi{ji ravni poleg dr`ave {e skupnosti in regije, province so vmesna

raven, ob~ine pa najni`ja raven. Ob~ina {teje povpre~no 17.000 prebivalcev, provinca

pa 917.899 prebivalcev. (glej Klun, M., 2000)

139

12 Introducing the Committee of the Regions, EU Committee of the Regions

139



Ob~ine opravljajo naloge iz naslednjih podro~ij: osebni podatki in register prebivals-

tva, zadeve v zvezi z volitvami, verski objekti, izdajanje vozni{kih dovoljenj, socialna

pomo~ itd. Naloge ob~in so predvsem upravne zadeve, pomembno funkcijo imajo le na

socialnem podro~ju.

Pristojnosti provinc so bolj splo{ne, pristojne so na primer za:

• imenovanje kandidatov za sodni{ka mesta,

• izvr{evanje sodnih ukrepov,

• uresni~evanje zakonov in uredb v provinci.

Tako pri nalogah ob~ine kot province gre za delegirane pristojnosti iz vi{je ravni obla-

sti. Iz pregleda pristojnosti dr`ave, provinc in ob~in razberemo naslednje izklju~ne in

deljene pristojnosti:

• v izklju~ni pristojnosti dr`ave so: pravosodje, civilna za{~ita, statisti~na slu`ba, social-

na varnost, varstvo potro{nikov, pristani{~a, letali{~a, kmetijstvo, gozdarstvo, ri-

bi{tvo, transport, gledali{~a, koncerti, varstvo okolja, ogrevanje;

• v izklju~ni pristojnosti ob~in so: po`arno varstvo, civilni in volilni register, pokopa-

li{~a in krematoriji;

• v deljeni pristojnosti dr`ave in ob~ine so: skrb za varnost, policija, bolnice, stanova-

nja, mestno in regionalno planiranje, naloge v zvezi z vodo, odpadno vodo in ravna-

njem z odpadki, verski objekti, mestni cestni in `elezni{ki promet, plin, oskrba z vodo

in elektriko;

• v deljeni pristojnosti dr`ave, province in ob~in pa so: pred{olska vzgoja, osnovno in

sekundarno izobra`evanje, strokovno in poklicno izobra`evanje, vi{je izobra`evanje,

izobra`evanje odraslih, zdravstveno varstvo, vrtci in jasli, dru`inske socialne zadeve,

socialni domovi, klavnice, muzeji, knji`nice, parki in javne povr{ine, {port in zabava,

ceste, gospodarska promocija, trgovina, industrija in turizem. (glej Council of Europe,

1997 v: Vlaj S. in Klun M., 2000)

4.2.2 Financiranje13

Lokalne ravni v Belgiji (vklju~no z regijami) imajo dolo~eno avtonomijo na dav~nem

podro~ju, v praksi pa poteka porazdelitev sredstev na ravni dr`ave. Leta 1989 je bil

sprejet zakon o financiranju (dopolnjen leta 1993), na podlagi katerega je bila izvedena

reforma lokalnega financiranja. Pri{lo je do dveh pomembnih novosti: opredelitev fi-

nan~ne odgovornosti lokalnih ravni in dolo~ena obvezna solidarnost med ob~inami in
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regijami. Poleg tega so tudi lokalne ravni dol`ne prispevati k zni`evanju dr`avnega jav-

nega dolga, da se ohranjajo merila, ki jih dolo~a Evropska unija.

Osrednji dav~ni prihodki regij so avtonomni regionalni davki:

• davek na dedi{~ine in darila,

• davek na promet nepremi~nin,

• davek od iger na sre~o,

• turisti~ne takse.

Med finan~ne prihodke regij sodi tudi dele` dohodnine, ki predstavlja 32 % vseh pri-

hodkov, sledi davek na dedi{~ine in darila s tremi odstotki. Regije pa lahko uvedejo tudi

dodatni davek na dohodke fizi~nih oseb in solidarnostne prispevke.

Jezikovne skupnosti so poleg tega upravi~ene do dodatnih sredstev iz deljenih dav-

kov (radijska in televizijska pristojbina, dohodnina, davek na dodano vrednost - DDV).

Kriteriji za delitev so razli~ni. Skupnostim je razdeljeno pribli`no 48 % dohodnine in 57

% DDV-ja. Dele` deljenih davkov v prora~unu skupnosti (to so prora~uni regij) zavze-

ma 75 % vseh prihodkov.

Med nedav~nimi prihodki regij so najpomembnej{i okoljevarstveni prispevki in raz-

li~ne pristojbine za opravljene storitve.

Ob~ine in province se financirajo zlasti z lastnimi davki, deljenimi in dodatnimi davki.

V prihodkih ob~in zna{a dele` lastnih, dodatnih in deljenih davkov 42 %, v prihodkih

provinc pa 14 %. Regije oblikujejo sklad ob~in in provinc, iz katerega ob~ine prejemajo

21 % svojih prihodkov, province pa 47 %. Dolo~en del sredstev ob~in in provinc je za-

gotovljen tudi iz dr`avnih transferjev. Leta 1995 je ta dele` zna{al v ob~inah 8,7 %, v pro-

vincah pa 5,7 %.

Prihodek, ki izhaja iz opravljanja javnih storitev, je v ob~inah in provincah pribli`no

enak, in sicer okoli 6 %. Skupni dele` deljenih davkov in transferjev iz regij in dr`ave je

kar 85 %, v provincah je ta dele` 70 %. Pri tem je pomembno, da ne gre za oblike special-

nih transferjev. (glej The Committee of the Regions, 1996 v Vlaj S. in Klun M., 2000).

To pomeni, da lahko obe ravni sami odlo~ata o tem za kaj bodo sredstva porabili.

4.3 Francija

V Franciji obstajajo tri ravni lokalnih skupnosti (povzeto Vlaj, 1998). Ob~ina je naj-

manj{i in najstarej{i del, nad njo je departma, najvi{ja struktura francoske lokalne sa-

mouprave, ki je takoj pod dr`avnim nivojem, pa je pokrajina oziroma regija.

Regije so v Franciji postale teritorialne skupnosti z avtonomnim polo`ajem z zako-

nom iz leta 1982.
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Kljub ustanovitvi regij in njihovim precej{njim pristojnostim komparativni analitiki

ugotavljajo, da Francija ostaja precej centralizirana dr`ava. (glej [midovnik, 1995)

Francija je razdeljena na 22 regij razli~ne velikosti (od 300.000 do 10.000.000 prebival-

cev). Regije pokrivajo natan~no dolo~eno podro~je nacionalnega teritorija in imajo svo-

je lastne organe. (Gaj{ek, 1995)

Konstitutivni organi regij so: regionalni svet, predsednik regionalnega sveta ter gos-

podarski in socialni odbor. Na splo{no so regije odgovorne za znanost in kulturo, za{~i-

to okolja in pove~evanje kvalitete `ivljenja.

Kljub svoji centraliziranosti ima Francija najve~je {tevilo malih ob~in v Evropi. Vseh

ob~in je 36.400, od tega ima 28.000 ob~in manj kot 500 prebivalcev.14 Da bi dosegli us-

trezno ekonomi~nost v delovanju ob~in, so v Franciji ubrali pot povezovanja ob~in v

medob~inske organizme. V francoski ureditvi poznajo tri take oblike medob~inskega

povezovanja:

• sindikati ob~in,

• distrikti,

• mestne skupnosti.

To so javnopravne, z zakonom urejene oblikemedob~inskega povezovanja, ki jim dr-

`ava priznava dolo~ene pravice v sistemu javnih financ. Sindikate ustanavljajo ob~ine

na pode`elju, distrikte ustanavljajo praviloma mestne ob~ine, mestne skupnosti pa so

organizacije velikih mest.

4.3.1 Pristojnosti

Francija ni naklonjena prenosu dr`avnih nalog na lokalne skupnosti, kljub temu pa je

mogo~e ugotoviti, da ~e dr`ava `e prena{a svoje naloge na lokalne skupnosti, jih prena-

{a v njihovo izvirno pristojnost.

Francoska ob~ina je pristojna za zadeve na podro~ju izobra`evanja, socialnega vars-

tva, lokalnega gospodarskega razvoja, prometa, kulture, urbanizma, okolja, prometne

infrastrukture itd.

Departma ima pristojnosti, ki prav tako posegajo v sfero sociale, izobra`evanja, gos-

podarstva, prometa, kulture, cest, pristani{~ in vodnih poti ipd.

Pristojnosti regij segajo tako na podro~je gospodarskega kot kulturnega razvoja. Nji-

hove glavne naloge so gospodarsko na~rtovanje, izobra`evanje ob delu, raziskovanje
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ter planiranje pri zazidavi in urejanju prostora. ^eprav regije zahtevajo ve~je pristojnosti

pri na~rtovanju in izvajanju univerzitetnega {tudija, je to zaenkrat {e v rokah dr`ave.

Pojavljajo se tudi dolo~eni problemi pri razmejevanju pooblastil med dr`avo in lokalnimi

skupnostmi ter med lokalnimi skupnostmi samimi. Obstaja konkurencamed posameznimi

regijami, departmaji in ob~inami glede pristojnosti, zato se pripravlja zakon, ki bo dolo~al,

za katere zadeve je pristojna posamezna raven lokalne samouprave. Pogosto se dogaja, da

si posamezne ravni lokalne samouprave pri izvajanju nalog delijo pooblastila.

Regija lahko sklepa sporazume z dr`avo ali drugimi teritorialnimi skupnostmi za izva-

janje posameznih dejavnosti, ki so v interesu obeh. Za izvajanje svojih pristojnosti lahko

regije med seboj sklepajo sporazume ali ustanavljajo institucije skupnih koristi. Regijski

svet lahko z nasveti sodeluje pri pripravi nacionalnega programa na posameznem po-

dro~ju. Predstavnik dr`ave v regiji je imenovan z odlokomministrskega sveta. Predstav-

lja ministre ter vodi dr`avne slu`be v regiji. Je edini, ki lahko govori v imenu dr`ave

pred regionalnim svetom in je odgovoren za interese dr`ave v regiji.

4.3.2 Financiranje

V letu 1997 je zna{ala celotna poraba lokalnih skupnosti v Franciji 759 milijard FF, od

tega je odpadlo na regije 78 milijard oziroma slabih 10 %. (Committee of the Regions,

2001)

Zna~ilno za Francijo je, da se izvajanje pomembnej{ih javnih slu`b, ki sodijo v okvir

lokalnih pristojnosti, deli med razli~ne nivoje lokalne samouprave in ni v izklju~ni pri-

stojnosti le enega nivoja. Kot posledica takega pristopa se po istem klju~u delijo tudi fi-

nan~ni viri.

Izdatki posameznih nivojev francoske lokalne samouprave se financirajo iz {tirih

glavnih virov:

• lokalnih davkov,

• subvencij centralne vlade,

• drugih dohodkov (manj{ih prispevkov, nagrad),

• posojil.

Prvi trije prihodkovni viri se uporabljajo predvsem za pokrivanje teko~ih stro{kov,

medtem ko se ve~ji projekti financirajo iz posojil. Med prihodki regij vodijo lokalni davki

in takse s 67%, sledijo dr`avne podpore in subvencije s 13%, 20%pa so drugi teko~i viri.

Pri financiranju regij se koristijo tako neposredni (direktni) kot posredni (indirektni)

davki. Naslednji {tirje direktni davki pomenijo dve tretjine donosa v celotnem dav~nem

prihodku:
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• davek na stalno bivali{~e,

• davek na pozidano zemlji{~e,

• davek na nepozidano zemlji{~e (obdelovalna zemlja),

• davek na pridobitno dejavnost.

Posredni ali indirektni davki prispevajo 29 – 35 %. Uporabljajo se pri {irokem spektru

aktivnosti in potro{nje, npr. prijavi ali vpisu premo`enja, registraciji vozil, izdaji voz-

ni{kih dovoljenj, dobavi elektri~ne energije ipd.

V letu 1997 so regije (kar se dav~nih prihodkov ti~e) pridobile iz naslova direktnih

davkov 61 % prihodkov, iz naslova indirektnih pa 35 %. Manjkajo~e 4 % predstavljajo

dr`avna nadomestila za dav~ne oprostitve.

Obliko in obseg lokalnih davkov dolo~i centralna oblast, medtem ko stopnje oziroma

razmerja pri pobiranju le teh postavljajo regije same. Izjema je le davek na pridobitno

dejavnost, kjer so lokalne oblasti precej omejene z dr`avno regulativo.

4.4 Irska

Republika Irska je enotna dr`ava. Nima regionalne ravni lokalne samouprave, sestav-

ljajo jo okro`ja in ob~ine. Struktura lokalnih skupnosti na Irskem (Committee of the Re-

gions, 2001) je torej naslednja: glavne lokalne skupnosti so okro`ja (teh je 29 in 5 mest-

nih). Poleg tega obstaja {e dolo~eno {tevilo urbaniziranih mestnih korporacij (5) in ur-

banih okro`nih svetov (49), skupaj torej 88 enot lokalne uprave.

Pri predstavitvi strukture lokalne samouprave v Republiki Irski smo zasledili naspro-

tujo~e podatke v posameznih virih, ravno na podro~ju regionalne razdelitve. Na podla-

gi dodatnih preverjanj lahko navedemo naslednja dejstva: medtem ko del doma~e in

tuje strokovne literature navaja (Committee of the Regions, 2001), da Irska nima regio-

nalne ravni lokalne samouprave, smo na spletnih straneh Ministrstva za okolje in lokal-

no upravo Republike Irske (glej spletno stran Department of the environment and local

government) ter spletnih straneh Sveta Evrope naleteli na razli~ne navedbe v zvezi z re-

gionalno razdelitvijo. Na spletnih straneh ministrstva je navedenih osem regionalnih

uprav, katerih funkcija je usklajevanje aktivnosti ni`jih nivojev lokalne samouprave, kot

so okro`ja inmestne korporacije, obenem pa opravljajo nadzor nad uporabo sredstev iz

evropskih strukturnih skladov.

V nadaljevanju pa sta omenjeni {e dve ravni regionalne uprave - imenovani “Regio-

nalni skup{~ini”, ki sta bili ustanovljeni julija 1999 v skladu z za~rtanimi na~eli regional-

nega razvoja. Njihova glavna naloga je izvajanje novih programov Evropske unije na

podro~ju skladnej{ega regionalnega razvoja.
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Podatek o osmih regionalnih upravah smo zasledili tudi na spletnih straneh Sveta Evro-

pe (glej spletno stran Council of Europe - Local and Regional Democracy), kjer se kot ~as

njihove uvedbe navaja leto 1994. Bile naj bi organi brez izvr{nih pooblastil, katerih glavni

cilj je usklajevanje izvajanja javnih slu`b na {ir{em obmo~ju regij, predvsem pa nadzor in

svetovanje pri financiranju oziroma investiranju Evropske unije v posamezne regije. Te

regionalne uprave so telesa, sestavljena iz posameznikov, ki prihajajo tako iz posameznih

okro`ij kot mestnih svetov in torej nimajo lastnih, neposredno voljenih ~lanov. Notranja

struktura, vsake od osmih regionalnih uprav se sestoji iz dveh odborov in sicer odbora za

splo{ne zadeve ter odbora za zadeve s podro~ja Evropske unije.

4.4.1 Pristojnosti

[tevilo nalog, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti, je na Irskem precej manj{e kot v

nekaterih drugih dr`avah Evropske unije. Javne slu`be, kot so zdravstvo, {olstvo in

{port, socialne zadeve, kultura ipd., ki so v dr`avah ~lanicah obi~ajno dodeljene raz-

li~nim nivojem lokalne samouprave, so tu v rokah centralne dr`avne oblasti.

Glavne naloge, ki so v izvirni pristojnosti irskih lokalnih oblasti, so (Vlaj, S. in Klun,

M., 2000):

• stanovanja in zgradbe - ocena stanovanjskih potreb, zagotavljanje zadostnega {tevila

stanovanj itd.,

• cestni prevoz in varnost - vzdr`evanje prometne infrastrukture, registracija in obdav-

~enje motornih vozil,

• vodna oskrba in kanalizacija - oskrba z vodo, kakovost vode, ravnanje z odpadnimi

vodami itd.,

• razvojne spodbude in nadzor - politika prostorskega planiranja in nadzora,

• varstvo okolja - ravnanje z odpadki, nadzor onesna`evanja,

• {port in zabava - rekreacijski centri, parki, kopali{~a,

• izobra`evanje idr.

4.4.2 Financiranje15

V centraliziranem irskem sistemu ve~ino funkcij opravlja centralna vlada, dele` pora-

be lokalnih ravni pa je le 5 %. Zaradi visoke stopnje centraliziranosti so glavni finan~ni

viri lokalnih skupnosti transferji (43 %) in takse za opravljene storitve (32 %). Poleg tega

ob~ine pobirajo davek od tistih nepremi~nin, ki se uporabljajo za opravljanje pridobit-

ne dejavnosti. Ta davek je tudi edini dav~ni prihodek.
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Splo{ne transferje in finan~ne izravnave ob~ine svobodno tro{ijo. V drugi polovici

osemdesetih let se je dele` transferjev za~el zni`evati, njihov glavni namen pa je obi~aj-

no finan~na izravnava. Pridobivanje sredstev iz naslova finan~ne izravnave ni natan~no

opredeljeno, saj na nivoju dr`ave ni oblikovanih shem za razdelitev. Dele`i so skoraj

nespremenjeni od leta 1977, od leta 1993 pa poteka razprava o spremembi tega sistema.

Precej velik dele` zavzemajo takse in pristojbine, ki so v glavnem povezane z oprav-

ljanjem storitev. Problem taks je, da njihova vi{ina ni omejena, kar pomeni, da se med

posameznimi lokalnimi skupnostmi precej razlikujejo in niso povezane s kakovostjo iz-

vajanja storitev.

Od leta 1988 je glavni vir za sofinanciranje kapitalskih nalo`b na lokalni ravni zadol-

`evanje, kar je posledica tega, da je dr`ava ustanovila posojilni sklad za lokalne ravni.

Kapitalske nalo`be so bile pred tem sofinancirane s pomo~jo dodeljenih transferjev.

Glavni vir posojil je dr`ava (70 %). V zadnjem ~asu se pove~uje dele` prejetih sredstev iz

skladov (strukturnega in kohezijskega) EU, predvsem za gradnjo cest in okoljevarstve-

ne infrastrukture. Za ta sredstva kandidira dr`ava, ki jih potem deli lokalnim

skupnostim.

Kratkoro~no se lokalne ravni lahko zadol`ijo tudi pri poslovnih bankah. Vsako zadol-

`evanje je pod strogim nadzorom dr`ave, saj je vsaki~ potrebno pridobiti soglasje, za kr-

{itelje pa so predvidene kazni.

4.5 Italija

Regionalizacija v Italiji se je pri~ela leta 1948 kot posledica vrste zgodovinskih, geo-

grafskih, gospodarskih, kulturnih idr. razlogov. Italija je razdeljena na 8097 ob~in, 102

provinci in 20 regij,16 ki so avtonomna podro~ja z dolo~enimi posebnostmi. Petnajst re-

gij ima navaden status, pet pa posebnega. Mednje sodijo: otoka (Sicilija in Sardinija),

mejne regije proti Franciji (Valle d'Aosta), Avstriji (Ju`na Tirolska) in Sloveniji (Furlanija

- Julijska Krajina). V teh regijah je avtonomija ve~ja kot v ostalih petnajstih. (Prim. Sruk,

1995:279)

Regije so organizirane na podoben na~in kot osrednja oblast. Vsaka regija ima

skup{~ino, ki sprejema regionalno zakonodajo. Podro~ja tak{nega urejanja dolo~a 117.

~len italijanske ustave (meje ob~in, zdravstveno varstvo, finan~na pomo~ itn.). (glej

Committee of the Regions, 1999)
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Leta 1990 je bil sprejet Zakon {t. 142 o reformi krajevnih uprav17, ki je nadomestil vr-

sto prej veljavnih dolo~il o ob~inah in pokrajinah.

4.5.1 Pristojnosti

Ob~ini pripadajo funkcije, ki se nana{ajo na prebivalce ob~ine in ob~inski prostor,

zlasti na podro~ju organiziranja socialnih storitev, urejanja in uporabe prostora, gospo-

darskega razvoja, razen v primeru, da dr`avni ali regionalni zakon to izrecno ne poverja

drugim subjektom. Naloge ob~ine pri opravljanju slu`b iz dr`avne pristojnosti pa so:

naloge v zvezi z volitvami, vodenje prijavno-odjavne slu`be, mati~na slu`ba, slu`ba za

statistiko, voja{ki nabor. Naloge v zvezi s tem izvr{uje `upan kot predstavnik dr`avne

uprave.

Provinca (it. 'provincia') opravlja naloge pokrajinskega interesa, ki se nana{ajo na {ir-

{a medob~inska obmo~ja ali celotno pokrajinsko obmo~je. To so zlasti naloge iz nasled-

njih podro~ij:

• varstvo tal, okolja, prepre~evanje nesre~,

• varstvo in ovrednotenje vodnih in energetskih virov,

• ovrednotenje kulturnih dobrin,

• ceste, prevozi,

• za{~ita flore in favne, parkov in naravnih rezervatov,

• lov in ribolov v notranjih vodah,

• organiziranje odvozov odpadkov na pokrajinski ravni, odkrivanje, urejanje in kontro-

la odplak ter zra~nih in zvo~nih emisij,

• sanitarne slu`be, javna higiena in preventiva (profilaksa), kot jih dolo~ata dr`avna in

de`elna zakonodaja,

• naloge v zvezi s srednjimi {olami druge stopnje, umetnostnimi {olami, poklicnim izo-

bra`evanjem vklju~no z gradnjo {ol, kot jih dolo~ata dr`avna in regionalna

zakonodaja,

• zbiranje in obdelava podatkov, tehni~no-administrativna pomo~ krajevnim

ustanovam.

Provinca ima nekatere posebne pristojnosti na podro~ju planiranja. Tako zbira, uskla-

juje in upo{teva predloge ob~in pri gospodarskem, prostorskem regijskem planiranju,

sodeluje pri dolo~anju regionalnega razvojnega in drugih regionalnih programov ter

planov v skladu z dolo~bami regionalnega zakona, formulira in sprejema ve~letne pro-
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grame splo{nega in sektorskega zna~aja, pospe{uje usklajevanje programske aktivnosti

ob~in. Provinca tudi pripravlja in sprejema prostorski usklajevalni plan, ki dolo~a splo-

{ne smernice za urejanje prostora, zlasti glede razli~ne namembnosti prostora, idejnega

na~rta lokacije ve~jih infrastrukturnih in glavnih prometnih povezav itd.

Omenjeni zakon {t. 142 govori tudi o krajevni upravi. Krajevna uprava na velemest-

nem obmo~ju je razdeljena na velemesto in ob~ine. Regionalni zakon poverja veleme-

stu poleg funkcij, ki izhajajo iz pokrajinske pristojnosti, {e funkcije, ki jih opravljajo ob-

~ine. Gre za funkcije medob~inskega zna~aja in se jih iz razlogov ekonomi~nosti in

u~inkovitosti izvaja usklajeno na mestnem obmo~ju v okviru naslednjih podro~ij:

• prostorsko planiranje na obmo~ju mesta,

• ceste, promet, prevozi,

• varstvo in ovrednotenje kulturnih dobrin in okolja,

• za{~ita tal, hidrogeolo{ko varstvo, varstvo in ovrednotenje vodnih virov, odvoz in od-

pravljanje odpadkov,

• zbiranje in distribucija voda in energetskih virov,

• slu`be za gospodarski razvoj in veliko trgovsko distribucijo,

• slu`be za {ir{e obmo~je na podro~ju zdravstva, {olstva, poklicnega usposabljanja in

drugih mestnih slu`b na ravni velemesta.

V Italiji imajo tudi gorske skupnosti, ki imajo statutarno avtonomijo v okviru dr`avnih

in regionalnih zakonov. Pristojne so za skupno izvajanje nekaterih ob~inskih funkcij ali

funkcij, ki jih regija ob~inam odstopi in druge naloge po zakonu.

4.5.2 Financiranje

Do leta 1973 so se lokalne ravni financirale iz lokalnih davkov, leta 1973 pa so veliko

teh ukinili. Osnovni vir financiranja so postali transferji. Leta 1993 pa je reforma ponov-

no omogo~ila ve~jo finan~no samostojnost ob~in, saj so lahko pri~ele s samostojnim

pobiranjem dolo~enih davkov. (Vlaj S. in Klun M., 2000)

Lokalne finance so urejene z zakonom. Zakon ob~inam in provincam priznava fi-

nan~no samostojnost, ki temelji na lastnih in prenesenih virih. Lokalne skupnosti imajo

torej dolo~eno avtonomijo tudi na dav~nem podro~ju.

Ob~ine in province se financirajo iz naslednjih virov:

• lastni davki,

• dav~ne doklade in soudele`ba pri dr`avnih ter regijskih davkih,

• takse in pristojbine za javne storitve,

• dr`avne in regijske dotacije,
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• drugi lastni prihodki, tudi premo`enjskega izvora,

• investicijski viri,

• drugi prihodki.

Dr`avne dotacije se dodeljujejo na osnovi objektivnih kriterijev, pri ~emer se upo{te-

va {tevilo prebivalcev, dru`beno-ekonomski pogoji idr. Dr`ava podeli tudi posebna

sredstva za re{evanje izjemnih situacij.18

Pomembni lokalni davki so:

• lokalni davek na podjetja,

• davek na premo`enje,

• dodatna dohodnina,

• davek na ogla{evanje,

• davek na uporabo javnih povr{in,

• dodatni davek na porabo elektrike,

• takse za uporabo vode in

• pristojbine za zbiranje odpadkov.

Deljena davka na ravni ob~ine sta dohodnina in davek od dobi~ka pravnih oseb. Naj-

pomembnej{a lokalna davka sta davek na podjetja in davek na nepremi~nine.

Davek na podjetja pomeni obdav~itev stavb in prostorov, v katerih se izvaja dejav-

nost. Zavezanec je uporabnik prostorov, dav~ne stopnje so razli~no dolo~ene glede na

dejavnost in lokacijo stavbe na ozemlju ob~ine. Davek pobirajo same ob~ine, prihodki

od davka na podjetja se razdelijo med ob~ino (90 %) in provinco (10 %) (glej The Com-

mittee of the Regions, 1996 v: Vlaj S. in Klun M., 2000).

Davek na nepremi~nine pla~ujejo lastniki nepremi~nin, osnova je vrednost nepre-

mi~nine. Ob~ine lahko dav~ne stopnje dolo~ajo v okviru meja, zakon pa dolo~a tudi

okvir oprostitev in olaj{av pri tem davku.

Nedav~ni prihodki so v glavnem takse. Ob~ine morajo s tem virom obvezno pokriti

stro{ke za posamezne storitve (npr. {olska kosila, vrtci, gledali{~a, muzeji) - 36 %

stro{kov, za odvoz odpadkov 60 %, za dobavo vode pa 70 % stro{kov.

Po reformi se je polo`aj provinc precej zmanj{al. Glavni vir prihodkov so transferji, iz

vi{jih in ni`jih ravni. Med dav~nimi prihodki prevladujejo deljeni ob~inski davki:

• davek na podjetja,

• dodatni davek na porabo elektrike,
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• dodatni davek na odpadke.

Najmanj{i dele` predstavljajo takse.

Province imajo tudi dva lastna davka, in sicer davek na registracijo motornih vozil in

davek na zavarovanje vozil. Skupni dele` dav~nih prihodkov je 8,2 %, taks 7,1 %, trans-

ferji 84,7 %.

Province in ob~ine dobivajo stalen dele` iz dr`avnega prora~una v obliki transferjev,

ta dele` se dolo~a letno, izra~una se na podlagi kriterijev, ki dolo~ajo porabo posamez-

ne lokalne ravni. Od leta 2000 velja nov sistem razdelitve. Finan~na izravnava je dolo~e-

na z oceno stro{kov posameznih storitev, ponderiranih s koeficienti, ki upo{tevajo kri-

terije, na primer: velikost lokalne skupnosti, dol`ino cest, {tevilo {oloobveznih otrok,

{tevilo prebivalcev in druge. Izravnava med provincami in ob~inami je dolo~ena glede

na razlike v dav~nih prihodkih.

Na ozemlju petih posebnih regij (Sicilija, Sardinija, Valle d'Aosta, Trentino-Gornje

Poadi`je, Furlanija- Julijska Krajina) `ivi 16 % prebivalstva, njihovi prihodki dosegajo

dele` 29 % vseh prihodkov. Najve~ji dele` predstavljajo deljeni prihodki med dr`avo in

regijami - kar 65,5 %, dr`avni transferji dosegajo 32 %, lastni dav~ni in nedav~ni prihod-

ki pa skupaj le dobra 2 %.

Regije se financirajo iz naslednjih davkov:

• davek na motorna vozila,

• dr`avne in regionalne koncesijske dajatve,

• dodatna dohodnina,

• davek na odlaganje odpadkov in

• davek na podjetja, ki se razdeli provincam in ob~inam.

Na splo{no regije (s posebnim in navadnim statusom) ne ustvarjajo prihodkov s stori-

tvami, njihova vloga na finan~nem podro~ju je v razporejanju finan~nih sredstev pro-

vincam in ob~inam. Osrednji vir prihodkov so dr`avni transferji. Regije pridobivajo

sredstva iz naslova finan~ne izravnave, iz razvojnega sklada za pokrivanje kapitalskih

nalo`b, lahko pa tudi sredstva iz posebnih transferjev. Nadaljnja prizadevanja gredo v

smeri ve~anja samostojnosti regij na podro~ju obdav~evanja, zlasti za pokrivanje

stro{kov zdravstvu.

Lokalne oblasti v Italiji se lahko zadol`ijo za investicije, denar si lahko sposodijo pri

javnih institucijah (skladi, ki ponujajo ni`je obrestne mere za razvoj lokalnih skupnosti)

ali pri komercialnih finan~nih ustanovah. Dr`ava ima tudi poseben sklad, iz katerega

sofinancirajo odpla~evanje dolgov lokalnih skupnosti.
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4.6 Nem~ija

Nem~ija je zvezna dr`ava z mo~no in organizacijsko zelo raz~lenjeno - trinivojsko lo-

kalno samoupravo. Poleg zveznega nivoja imajo 16 zveznih de`el, 323 okrajev ter

14865 ob~in (Committee of the Regions, 2001). Izjema somesta Berlin, Bremen in Ham-

burg, ki niso integrirana v okraje, temve~ sama opravljajo naloge, ki jih drugod okraji.

Vsaka nem{ka de`ela ima svojo lastno ustavo, teritorij in odgovornosti ter neodvisen

status. Bundesrat - reprezentativna organizacija de`el na federalni ravni - je sestavljen iz

45 delegatov, ki so hkrati ~lani de`elnih vlad in na nacionalni ravni predstavljajo voljo

de`el.

Ve~ja pestrost nem{ke ureditve je v tem, da poznajo tri tipe ob~in: navadno (pode`el-

sko) ob~ino, samostojno mestno ob~ino in iz okraja izlo~enomestno ob~ino. Ob~ine se

razlikujejo po pristojnostih in svojem razmerju do okraja. Navadne ob~ine so vklju~ene

v okraj, samostojne mestne ob~ine imajo del od dr`ave prenesenih pristojnosti, iz okra-

ja izlo~ene mestne ob~ine pa imajo, kot re~eno, pristojnosti in polo`aj okraja.

V 80-tih letih je bila v Zahodni Nem~iji opravljena teritorialna reorganizacija, na pod-

lagi katere se je {tevilo ob~in precej zmanj{alo, vendar {e vedno prevladujejo majhne

ob~ine, ki v posameznih primerih niso sposobne opravljati nalog, za katere so pristoj-

ne. Zato se nem{ke ob~ine zdru`ujejo v t.i. urade (Aemter); to so zveze ob~in, ki imajo

lastnost pravne osebe. Opravljajo tehni~ne in administrativne naloge za povezane ob~i-

ne in zaposlujejo strokovno osebje, ki si ga posamezne ob~ine ne morejo privo{~iti.

[ir{a lokalna samoupravna skupnost je okraj (Landkreis), ki je dvo`ivka. Po eni strani

je samoupravna lokalna skupnost - samoupravni okraj, obenem pa tudi de`elna terito-

rialna enota, ki predstavlja prvo stopnjo dr`avne uprave splo{ne pristojnosti - upravni

okraj (glej [midovnik, 1995). Okraji opravljajo vse zadeve, ki presegajo zmogljivosti ob-

~in na njihovem obmo~ju, razen ~e zakon ne dolo~i druga~e.

Lokalne skupnosti v Nem~iji zaposlujejo skoraj tretjino vseh javnih uslu`bencev, gle-

de investicij v javnem sektorju pa so na prvem mestu.

4.6.1 Pristojnosti

Nem{ka lokalna samouprava (Vlaj, 1998)izhaja iz ob~ine, ki po na~elu subsidiarnosti

opravlja vse tiste naloge, ki se naju~inkoviteje opravljajo na lokalni ravni. Nem{ke ob~i-

ne niso pristojne le za lokalne zadeve, temve~ tudi za zadeve {ir{ega, dr`avnega pome-

na, v kolikor zakon posamezne zadeve ne prisodi vi{jemu nivoju lokalne samouprave

ali dr`avi sami. Zakon je torej tisti, ki razmejuje delovno podro~je ob~in v razmerju do
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dr`ave in okrajev. Ob~ine opravljajo v prvi vrsti lokalne (lastne) zadeve, dele` prenese-

nih dr`avnih zadev pa je velik predvsem v mestnih ob~inah in okrajih.

Lastne zadeve so tiste, ki so jih ob~ine po zakonu dol`ne izvajati, prenesene naloge

pa tiste, ki so dejansko dr`avne, vendar jih dr`ava z zakonom prenese na ob~ine, kjer se

izvajajo pod nadzorom pristojnih dr`avnih organov.

De`ele imajo temeljno pristojnost na vseh podro~jih. V njihovi kompetenci je tudi iz-

vajanje zakonov, ki jih v 80 % primerov uresni~ujejo ob~ine. V izklju~ni pristojnosti zve-

ze pa so na primer obramba, zunanja politika, delovno pravo za javne uslu`bence ipd.

Posamezne zadeve so (Vlaj S. in KlunM., 2000) lahko organizirane kot skupna zadeva

dr`ave in lokalnih oblasti, npr. regionalno planiranje v Severnem Porenju - Westfaliji.

Ustanovljeni so bili okrajni sveti za planiranje, ~lane pa volijo lokalna predstavni{ka

telesa.

Bundesrat, kot reprezentativni organ de`el na federalni ravni, ima absolutni veto na

odlo~itve, ki sodijo v odgovornost de`el in suspenzivni veto za primere na nacionalni

ravni, ki niso v njegovi pristojnosti. Zakonodajne pristojnosti de`el temeljijo na delova-

nju voljene de`elne skup{~ine (Landtag). Izvr{ne pristojnosti so institucionalizirane na

ravni de`elne vlade, sestavljene iz ministrov, ki jo vodi ministrski predsednik. (Vlaj,

2001a)

Pristojnosti lokalnih in regionalnih oblasti so v posameznih primerih porazdeljene na

primer takole: varnost in policija so v pristojnosti de`ele, ob~in in vmesnih ravni, po`ar-

no varstvo je v obvezni pristojnosti ob~in, sodstvo, kot re~eno je v izklju~ni pristojnosti

de`el, varstvo okolja je v pristojnosti de`ele in ob~in, varstvo potro{nikov in turizem v

pristojnosti ob~in itd.

4.6.2 Financiranje

Nem{ke zvezne de`ele imajo status dr`ave, kar pomeni, da imajo svojo zakonodajo,

svoj parlament in vlado ter svoj sodni sistem. Ker se zakonodaja razlikuje od de`ele do

de`ele, so tudi pristojnosti regij oziroma okrajev v okviru posamezne de`ele razli~ne, s

tem pa tudi sistem financiranja. (Klun, 2000)

Glavni prihodek lokalnih oblasti predstavljajo davki. Zvezne de`ele pridobijo iz tega

naslova 58 % svojih prihodkov.

Okraji nimajo (Vlaj, 1998) lastnih virov, temve~ jih financirajo ob~ine, ki se zdru`ujejo

vanje. Glavna vira ob~in sta dva davka - davek na dohodek in davek na dejavnost - po-

membni pa so {e davek na dodano vrednost, davek na dobi~ek podjetja, gospodarski

davek, davek na zemlji{~a, davek na pija~e itd. De`ela oziroma v njenem omenu De`el-

ni svet (Landrat) daje soglasje k ob~inskim prora~unom.

152

152



V letu 1993 je poraba ob~in dosegala pribli`no 11 % BDP oziroma 26 % javne porabe v

dr`avi.

Dele` ob~in v lokalni javni porabi zna{a 83 %, dele` porabe okrajev pa le 17 %.

Zvezne de`ele lahko samostojno pobirajo posamezne davke, kot npr:

• davek na motorna vozila,

• davek na premo`enje,

• davek od iger na sre~o,

• davek od prometa nepremi~nin ipd.

Davki, ki se delijo med razli~ne ravni so dohodnina, davek od dobi~ka pravnih oseb

in davek na dodano vrednost. Delitvena razmerja so natan~no dolo~ena. Polovico pri-

hodkov od davka na dobi~ek dobi dr`ava, polovico pa zvezna de`ela. Davek na doda-

no vrednost si delita v razmerju 56 % dr`ava ter 44 % zvezna de`ela. Glede dohodnine

pa je delitev naslednja: 42,5 % pripada dr`avi, 42,5 % zvezni de`eli in 15 % ob~ini.

Glavni prihodek lokalnih oblasti predstavljajo davki. Iz tega naslova pridobijo zvezne

de`ele 58 % svojih prihodkov.

Zvezne de`ele in ob~ine skoraj vse stro{ke osnovnih lokalnih javnih storitev pokrijejo

na podlagi pla~il iz naslova taks in pristojbin, ki sicer predstavljajo manj{i dele` v lokal-

nih prihodkih.

Okraji nimajo svojih davkov, tako da njihovi prihodki izhajajo predvsem iz deljenih

davkov in transferjev, ki skupaj zna{ajo 64 % vseh prihodkov. Okraji lahko prejemajo

tudi dele`e davkov, ki jih pobirajo zvezne de`ele.

Lokalne ravni (de`ele, okraji in ob~ine) prejemajo ve~ino transferjev na osnovi fi-

nan~ne izravnave. Pri tem se upo{teva kriterije kot so: pobrani lastni prihodki, gostota

naseljenosti, {tevilo u~encev, stopnja brezposelnosti ipd. Ob~ine in okraji prejemajo

transferje od zveznih de`el in ne od dr`ave. Neposredno od dr`ave prejemajo transferje

le zvezne de`ele.

Zgornja meja zadol`evanja posameznih lokalnih ravni je dolo~ena z zakonom in ne

sme presegati zneska investicij v lokalnem prora~unu. Ob~ine in okraji potrebujejo do-

voljenje vi{jih ravni, v kolikor se zadol`ijo doma, oziroma dovoljenje centralne banke, v

kolikor se zadol`ujejo v tujini.

4.7 Nizozemska

Kraljevina Nizozemska je decentralizirana dr`ava, ki ima v svoji strukturi oblasti tri

ravni. Te so centralna vlada, regionalna (province) in ob~ine (gemeenten). Nizozemska

je normativno uredila province z Zakonom o provincah `e leta 1962 in ob~ine z Zako-
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nom o ob~inah iz leta 1992. Regionalni zakonodajni organ je Svet province, ki predstav-

lja vse prebivalce regije. Svet izvoli iz svojih ~lanov izvr{ilni odbor, ki {teje {est ~lanov.

Sede`i v svetu so namenjeni predstavnikom politi~nih strank, ki so sodelovale na voli-

tvah.19

Kraljevina Nizozemska je bila po sprejetju Zakona o provincah (1962) vse do leta

1985 razdeljena na 12 provinc, 40 regij in 750 ob~in. V letu 1992 pa je pri{el v veljavo Za-

kon o ob~inah, ki je priporo~al zdru`evanje malih ob~in, zato je pri{lo do zmanj{anja

{tevila ob~in [tevilo se {e manj{a saj podatki iz leta 1996 (gl. prilogo) ka`ejo, da jih je le

{e 633, podatki Odbora regij (Committee of the Regions, 2001) pa, da jih je samo {e 548.

Kljub zmanj{anju {tevila ob~in so med njimi {e vedno velike razlike po {tevilu

prebivalcev.

4.7.1 Pristojnosti

Nizozemska ustava daje provincam in ob~inam splo{no pooblastilo, da sprejmejo

splo{na pravila in opravljajo dejavnosti, ki so nujne in potrebne za skupnost. Provincij-

ski in ob~inski sveti imajo ve~ino pooblastil na osnovi Zakona o provincah oziroma Za-

kona o ob~inah.

Kadar gre za pristojnost, ki presega eno raven, se take pristojnosti delijo tako, da je:

• v ve~ini primerov dr`ava pristojna za zakonodajo in financiranje teh podro~ij; v dru-

gih primerih je pristojna za standarde kakovosti;

• provinca je pristojna za usklajevanje dejavnosti ob~in, lahko pa je zadol`ena za na~r-

tovanje dejavnosti; v~asih (predvsem iz finan~nih razlogov) pa ima provinca pristoj-

nost, da opravlja dolo~eno nalogo;

• ob~ina na splo{no pristojna za opravljanje nalog lokalne samouprave.

Podrobnej{a preglednica pristojnosti dr`ave, ob~in in provinc pa poka`e:

• da je dr`ava izklju~no pristojna za pravosodje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribi{tvo;

• da so v deljeni pristojnosti dr`ave, ob~in in provinc:

• stanovanja,

• mestno na~rtovanje,

• regionalno prostorsko na~rtovanje,

• voda in kanalizacija20,

• varstvo okolja,

• gledali{~a in koncerti,
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19 Zakon o politi~nih institucijah Nizozemske, povzet iz Gaj{ek, 1995.
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• muzeji in knji`nice,

• parki in javne povr{ine,

• {port in zabava,

• kulturni objekti,

• ceste,

• prevoz,

• plin,

• pospe{evanje gospodarskega razvoja,

• trgovina in industrija,

• turizem,

• druge gospodarske storitve;

• da so v deljeni pristojnosti dr`ave in ob~in varnost in policija, civilna za{~ita, pred{ol-

ska vzgoja, osnovno izobra`evanje, sekundarno izobra`evanje, strokovno in poklic-

no usposabljanje, bolni{nice, zdravstveno varstvo, varstvo dru`ine, socialna varnost;

• da so v deljeni pristojnosti ob~in in provinc:

• po`arno varstvo,

• socialni domovi,

• zbiranje in ravnanje z odpadki;

• da so province izklju~no pristojne za:

• gospodarjenje z vodo,

• oskrbo z elektriko in

• klavnice;

• da so ob~ine izklju~no pristojne za izobra`evanje odraslih, vrtce in jasli, pokopali{~a

in krematorije ter ogrevanje. (glej Vlaj, 2002)
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20 Iz razli~nih virov izhaja na{tevanje in delitev pristojnosti med provinco in ob~ino. Izvirna pristojnost pripa-

da, ~e je finan~no in administrativno sposobna to izpeljati, ob~ini, sicer pa provinci. Za vode in kanalizacijo so

pristojne le velike ob~ine, pri malih, ki finan~no tega ne zmorejo, pa province. Po letu 1999 pa naj bi preskrba z

vodo pre{la v pristojnost province, ker so veliki stro{ki obnove in prenove osnovne infrastrukture in jih celo

velike ob~ine te`ko zmorejo. Osnovo za te delitve naj bi predstavljal Zakon o skupnem urejanju - Joint Regula-

tions Act (1994), ki v prvi vrsti dolo~a tudi prostovoljno sodelovanje med ob~inami in provincami. (Informacija

preverjena preko literature in dodatno ustno preverjena preko Klaas Huisman-a,Veleposlani{tvo Kraljevine

Nizozemske v Ljubljani, 7.6.2002.).
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4.7.2 Financiranje

Zna~ilno za razvoj financiranja na Nizozemskem (Committee of the Regions, 2001) je,

da naj bi ob~ine ve~ji dele` financ zbrale z davki, ~eprav zgodovinsko pogojeno, naj-

ve~ji dele` financ dobijo iz sklada za ob~ine, ki ga polni centralna vlada. Po podatkih iz

leta 1999 ob~ine tako z lokalnimi davki in taksami zberejo le dobrih 16 % prihodkov,

province pa slabih 10 %. Ob~ine dodatnih 10 % dobijo z upravljanjem lastnega premo-

`enja, ostalo pa dobijo tako province kot ob~ine s transferji.

Province odlo~ajo o delitvi sredstev med ob~ine in koordinirajo ter nadzirajo delova-

nje ob~in. Poleg tega nadzirajo ob~inske prora~une, medtem ko prora~un province

kontrolira dr`ava. Dele` javne porabe lokalnih oblasti zna{a 22 % v celotni javni porabi.

Iz tega dele`a pa dobijo ob~ine nekako 89 %, ostalo pa province.

Zaradi zelo razli~ne zmo`nosti ob~in, da pridobijo prihodek in velikimi odhodki, ki

delno izvirajo prav iz zelo razli~nih velikosti ob~in, sestavljajo strukturo prihodkov zla-

sti naslednji viri:

• lokalni davki,

• subvencije centralne vlade, ki se delijo na splo{ne in programske (za nek specifi~en

projekt iz dolgoro~nega plana).

Pridobivanje lokalnih davkov:

• davek na posest,

• davek na dodatke (benefit tax, residential commuter tax),

• licen~nina na pse,

• turisti~na taksa,

• davek na parkiranje,

• drugi davki.

Poglavitni davek, ki je v pristojnosti ob~in, je davek na premo`enje. Njegov dele` zna-

{a v dav~nih in nedav~nih prihodkih (brez transferjev) 45 %. Ob~ine na~elno svobodno

dolo~ajo dav~ne stopnje, vendar je dolo~enamaksimalna dav~na obremenitev na posa-

meznika. Drugi davki (njihov dele` je nizek) so {e davek na dobi~ke iz prodaje nepre-

mi~nin, davek na `ivali, turisti~ni davek in poseben davek na prebivalca. Nedav~ni pri-

hodki, ki jih sestavljajo v glavnem pristojbine in takse, so tesno povezani z opravljanjem

javnih storitev. Pristojbine so taksa za pobiranje odpadkov, pogrebnine, parkirnine,

okolje varstvene takse ipd. Njihova vi{ina ne sme presegati dejanskih stro{kov poveza-

nih s posamezno storitvijo. Dr`ava pa dolo~a maksimalno dav~no stopnjo.
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Province 53 % svojih prihodkov dobijo iz posebnih prenosov oziroma iz programskih

prenosov (specialnih transferjev). Skupaj so posebni prenosi ( specialni transferji) raz-

deljeni na pribli`no 100 skupin, najpomembnej{i pa so trije: za oskrbovanje domov za

ostarele, za pomo~ mladini in za ~i{~enje obdelovalnih povr{in. Vsaka provinca dobi iz

sklada provinc pribli`no 28 % od njenih prihodkov. Poglavitni dav~ni vir provinc je do-

datni davek na motorna vozila. Davek obstaja na dr`avni ravni, vendar imajo province

mo`nost pobiranja tega davka tudi na svojem ozemlju.

Leta 1997 se je spremenil sistem oblikovanja sklada provinc predvsem glede na izvor

stro{kov in na sposobnost posameznih provinc, da ~imve~ sredstev zberejo same s po-

mo~jo davkov. Zato velja, da enako velike province dobivajo dodatna sredstva glede na

socialno strukturo prebivalcev, {tevilo nezaposlenih, dejavnosti, ki jih opravljajo, in gle-

de na to, ali te dejavnosti koristijo tudi sosednjim provincam. Dr`ava oceni dav~ne pri-

hodke province in jih upo{teva pri dodeljevanju sredstev. Ta sprememba spodbuja pro-

vince, da ~im ve~ sredstev zberejo s pomo~jo lokalnih davkov.

Pomembna sprememba, povezana s skladom je, da se sredstva sklada lahko pove~u-

jejo le s pove~evanjem dr`avnega prora~una. Gibanje sredstev sklada je tako neposred-

no povezano s prora~unom. Poleg tega so bili sklenjeni dogovori med dr`avo, ob~ina-

mi in provincami, ki urejajo razdeljevanje sredstev iz skladov. S sporazumi je dolo~ena

letna rast skladov, dogovorjeno je polno izpla~evanje pla~ za zaposlene, poleg tega dr-

`ava namenja dolo~en znesek za investicije na lokalnih ravneh, ob~ine in province pa

zagotovijo zmanj{evanje porabe in pripravljajo programe za skupna izvajanja nekaterih

nalog, kar zopet omogo~a zni`evanje stro{kov na lokalni ravni.

4.8 [vedska

[vedska je po ustavni ureditvi kraljevina. Je enotna dr`ava s centralno, regionalno in

lokalno ravnijo oblasti. Regionalno raven predstavljajo okro`ja, lokalno pa ob~ine. Voli-

tve potekajo isto~asno na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, torej v nacionalni par-

lament, okro`ne in ob~inske svete. Ustava dolo~a dva nivoja lokalne samouprave ( na

nivoju okro`nih svetov in ob~inskih svetov), ki se dopolnjujeta in nista hierarhi~no ure-

jena. Ustava dolo~a tudi njuna pooblastila. Okro`ni sveti urejajo zadeve, ki presegajo

zmo`nosti urejanja na ob~inskem nivoju, sicer pa je temeljna oblika samouprave ob~i-

na. Teritorialna razdelitev oziroma obmo~ja in njihove spremembe so dolo~ene z Zako-

nom o dolo~itvi podro~ij ob~in in okro`ij Prve ob~ine in okro`ja so nastala `e leta 1862,

ko je bil sprejet Odlok o lokalni samoupravi. (Municipality and County Councils in Swe-

den, 2001).
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Kraljevina [vedska je razdeljena na 21 okro`ij (lan, county), ki jih upravljajo admini-

strativni sveti okro`ij (opredeljeni so kot predstavnik osrednje vlade) in so z guvernerji

kot vodji teh svetov, ki jih imenuje vlada, tudi predstavniki osrednje oblasti. To je torej

administrativna - upravna razdelitev, ki je na spletnih straneh {vedske vlade prikazana

kot ena od delitev na regionalni ravni. Druga delitev na regionalni ravni pa je delitev

[vedske na 23 obmo~ij okro`nih svetov (county council districts), kjer delujejo okro`ni

sveti. Ta obmo~ja v bistvu predstavljajo drugi nivo lokalne samouprave. Okro`ni sveti

urejajo zadeve, ki presegajo zmo`nost urejanja na ravni zgolj posameznih ob~in. V na-

daljevanju prikazujemo njihove pristojnosti in financiranje pod nazivom okro`ni sve-

ti.21

Na lokalnem nivoji je [vedska razdeljena na 289 ob~in.

Bistvo procesa decentralizacije, ki je potekal v osemdesetih letih, je razdelitev dr`ave

na tri razvojna obmo~ja, v katera so razvr{~ena posamezna okro`ja. S tem je pri{lo tudi

do spremembe v financiranju posameznih regij. Odbor regij22 zato v svojih gradivih go-

vori o treh zvrsteh upravljanja. Razvojna obmo~ja opredeljuje kot zvezo regij oziroma

okro`nih svetov, ki pa v nedokon~ani reformi {e nima dolo~enih popolnih pristojnosti.

4.8.1 Pristojnosti

Pravne in ekonomske okvire za dejavnost lokalnih uprav in cilje na razli~nih po-

dro~jih dolo~ata parlament in vlada. Temeljna delitev pristojnosti med dr`avo, okro`ni-

mi sveti (county council- okro`nimi sveti) in ob~inami oziroma ob~inskimi sveti je taka,

da ima:

• dr`ava splo{no pristojnost za:

• socialni razvoj,

• za varnost in

• kvaliteto `ivljenje dr`avljanov,

• okro`ni svet pristojnost za:

• javne slu`be,

• socialne slu`be,

• zdravstveno pomo~,

• medicinske storitve,
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21 Spletna stran {vedske vlade kot regionalno raven navaja tako okro`ja z administrativnimi sveti in obmo~ja

okro`nih svetov.

22 Odbor regij kot svetovalni organ EU, ki spremlja uresni~evanje politike skladnej{ega regionalnega razvoja v

dr`avah ~lanicah EU in tudi stalno izdaja publikacije o delitvi na regije v dr`avah ~lanicah.
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• regionalni javni prevoz in skupaj z ob~inami za lokalni prevoz,

• ob~ina pristojnosti za :

• {ole,

• skrb za starej{e,

• socialne slu`be,

• infrastrukturo.

Ob~ine in okro`ni sveti si znotraj teh okvirov dolo~ajo “neobvezne” naloge. Okvirno

te naloge pomenijo odgovornost za:

• javne slu`be,

• socialne slu`be,

• {ole,

• zdravstveno varstvo (glej VLAJ, 2002).

Ob~ine skrbijo za zadeve javnega pomena, ki so povezane z njihovim obmo~jem in

niso v dr`avni pristojnosti, v pristojnosti druge ob~ine, okro`nega sveta ali drugega tele-

sa. Ob~ina in okro`ni svet pa imata tudi pooblastila, da izdajata predpise na podro~jih

kot so: odpadki, javni red in promet.

Razvojna obmo~ja (glej GUSTAFSSON ET AL., 1999) PA SKRBIJO ZA:

• strategijo dolgoro~nega razvoja (odgovornost za regionalni razvoj),

• mo`nost odlo~anja za financiranje projektov, ki so financirani iz sredstev regije,

• sprejemanje dolgoro~nega razvojnega plana,

• sprejemanje dolgoro~nega plana za infrastrukturo in transport,

• razdelitev podpor za kulturo regionalnim ustanovam ( z izjemo dveh regij - Vaestra in

Goetland, ki nimata teh pristojnosti).

4.8.2 Financiranje

Razvojna obmo~ja so bila ustanovljena zaradi bolj{ega financiranja manj razvitih ob-

mo~ij. Razvojno obmo~je A je na severu dr`ave in je imelo pravico do 50 % dotacij dr`a-

ve, obmo~je B 35 % in obmo~je C, ki je imelo najve~ 20 % letnih dotacij ter prehodno ob-

mo~je, ki je lahko dobilo od 15 do 20 % dotacij za eno fiskalno leto23.
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23 Povzeto po Administrative and Territorial reforms creating territoril communities or authorities, Preliminary

Draft Report, CD^LR - Steering Committee on local and regional democracy, Strasbourg, 23.maj.2002, str.

5.Govori o reformi in primerjalni {tudiji o rezultatih reforme.
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Viri financiranja lokalnih skupnosti, tako ob~in kot okro`nih svetov, so standardni in

sicer so:

• lokalni davki,

• splo{ne dr`avne podpore,

• posebne dr`avne podpore,

• pristojbine,

• prihodki od prodaje in

• zadol`evanje.

V celotni strukturi poraba ob~in dosega 18 % BDP, medtem ko je dele` porabe okro`ij

7 % BDP. Glavni vir financiranja (glej Klun, 2000) obeh lokalnih ravni so lokalni davki.

Okro`ni sveti kar 75 %24 svojih prihodkov pridobijo iz davka na dohodek, ob~ine pa 63

% iz ob~inskega davka na dohodek. Financiranje drugih ali enakih ravni oblasti pred-

stavlja v okro`nih svetih 13 % (gre za izvajanje skupnih nalog), takse in pristojbine pa 3

% (najve~ji dele` takse za zobozdravstveno oskrbo). Polo`aj v ob~inah je nekoliko dru-

ga~en, saj je dele` taks na ob~inski ravni 15 % (najve~ji dele` zavzemajo takse, poveza-

ne z dobavo energije in vode ter transportom). Ker je edina lokalna dav~na osnova do-

hodek, je dr`ava v letu 1993 dodatno omejila obdav~enje dohodka na lokalni ravni.

Hkrati so uvedli individualne prispevke za socialno varstvo, ki so olaj{ava pri obdav~e-

nju dohodka. Zaradi tega so okro`ni sveti izgubili 7 % prihodkov iz dav~nega naslova.

Dr`avne podpore imajo dokaj nizek dele` v lokalnih prihodkih na obeh ravneh upra-

ve. V prihodkih okro`nih svetov predstavljajo podpore le 7 % vseh prihodkov, {e ni`ji

so prihodki, ki izhajajo iz premo`enja, in sicer 2 %. Okro`ni sveti prejemajo splo{ne

podpore v glavnem zaradi finan~ne izravnave. V ob~inskih prihodkih je skupni dele`

podpor vi{ji, in sicer 16 %. Pri tem je dele` specialnih podpor 5 %, vendar pa se zaradi

upo{tevanja smernic EU njihov dele` zmanj{uje.

Leta 1996 se je spremenil tudi sistem finan~ne izravnave. Zato pri dodeljevanju pod-

por dr`ava upo{teva tudi prihodkovno stran ob~inskih svetov in ob~in, tako dav~ne kot

nedav~ne prihodke, in izravnava ne obremenjuje dr`avnega prora~una. Izravnave naj

bi se opravljale le s prerazporeditvijo dav~nih prihodkov med regijami.

Lokalne skupnosti in okro`ja (Municipality and County Councils in Sweden, 2001) se

lahko zadol`ujejo samo za kapitalske nalo`be, pri ~emer morajo upo{tevati svoje

zmo`nosti vra~anja sredstev. Lokalni javni dolg je bil do konca osemdesetih let dokaj

stabilen in je zna{al okoli 5 % BDP.
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24 Podatki so za leto 1995. Vir: The Committee of the Regions: Regional and Local Government in the Euro-

pean Union, julij 1996 in tudi spletna stran {vedske vlade; podatki so za avgust 2001.
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V. ZAKLJU^EK

V zadnjih petih letih prihaja na podro~ju regionalizacije pri posameznih dr`avah do

vrste sprememb. ^eprav v Evropi obstaja trend razvoja lokalne samouprave v smeri re-

gionalizacije, je zaenkrat nemogo~e identificirati zasnovo regije, ki bi bila sprejemljiva

za vse evropske dr`ave. Precej{nje razlike so o~itne `e med samimi ~lanicami Evropske

unije. Tako poznamo na eni strani dr`ave, ki imajo na podro~ju regionalizma dolo~ene

izku{nje oziroma zgodovinsko tradicijo (npr. Nem~ija, Francija) in take, kjer o regijah,

kot o teritorialnih upravnih enotah z lastnimi izvoljenimi organi in izvr{nimi pooblastili,

{e nemoremo govoriti (Republika Irska). Medtem ko sodi pri prvih na~rtovanje ter izva-

janje gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja v veliki meri v pristojnost regio-

nalnih (ali ni`jih) ravni lokalne samouprave, ima pri drugih dr`avna oziroma centralna

oblast {e vedno odlo~ilno vlogo pri usmerjanju in koordiniranju nacionalnega razvoja.

Regionalizacija pa je pomembna tudi v politi~nem pogledu, saj odpira vpra{anje dr`a-

ve in njene enotnosti.

Regije in pokrajine (vmesne lokalne ravni) v posameznih dr`avah so se izoblikovale

na podlagi razli~nih zgodovinskih, politi~nih ipd. razlogov. V veljavni zakonodaji posa-

meznih dr`av pa je mogo~e zaslediti kriterije, ki se jih upo{teva ob morebitnem spremi-

njanjumeja, tudi ustanavljanju novih pokrajin (gl. npr. italijanski Zakon {t. 142 o reformi

krajevnih uprav). ^eprav so prakse tujih dr`av razli~ne, zasledimo kot skupen cilj oziro-

ma prizadevanje trend po ve~anju administrativne in finan~ne samostojnosti lokalnih

skupnosti, ve~ji demokratizaciji in uresni~evanju na~ela subsidiarnosti. To je tudi v skla-

du z vsebino Evropske listine lokalne samouprave oziroma osnutkom Evropske listine

o regionalni samoupravi.

V ve~ dr`avah so potekale reforme, ki so povzro~ile vrsto sprememb v korist lokalnim

oblastem. Na primer v Italiji je bila z reformo po letu 1993 ponovno omogo~ena ve~ja fi-

nan~na samostojnost ob~in. Podatki za Belgijo npr. ka`ejo, da je skupni dele` deljenih

davkov in transferjev iz regij in dr`ave kar 85 %, v provincah je ta dele` 70 %. Pri tem pa

je klju~en podatek, da ta sredstva obe ravni svobodno upravljata itn.

Skandinavske dr`ave imajo obi~ajno veliko skupnega, so medsebojno primerljive in

tudi povzemajo dolo~ene re{itve druga od druge. Na [vedskem je od leta 1997 v teku

prakti~en preizkus novih regionalnih teles, katerih cilj je uresni~evanje subsidiarnosti,

demokrati~nosti in ve~je finan~ne u~inkovitosti. Demokrati~nost uresni~ujejo z ve~jo

udele`bo prebivalcev v procesih odlo~anja, predvsem na ravni regijskih uprav, ki skrbi-

jo za razvoj regij. Finan~no u~inkovitost dosegajo z uvajanjem tr`no usmerjenih mode-

lov financiranja.
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Tabela 1: Decentralizirana oblast v Evropski uniji*

DR@AVA REGIONALNA

OBLAST

VMESNA

LOKALNA

OBLAST

LOKALNA

OBLAST

Avstrija 9 de`el 2347 ob~in

Belgija 3 regije 10 provinc 589 ob~in

Danska 14 amter 275 ob~in

Finska 1 avtonomna regija 19 regij 455 ob~in

Francija 26 regij 100 departmajev 36.433 ob~in

Nem~ija 16 de`el 426 okrajev (Kreise) 16.068 ob~in

117 mest izven

okrajev

Gr~ija 359 demoi

5562 koinotikes

Italija 20 regij 95 provinc 8066 ob~in

Irska 29 okro`ij 83 ob~in

5 mestnih

korporacij

Luksemburg 118 ob~in

Nizozemska 12 provinc 633 ob~in

Portugalska 2 avtonomni regiji 305 ob~in

4220 freguesias

[panija 17 regij 50 provinc 8098 ob~in

[vedska 23 landsting 288 ob~in

Zdru`eno kraljes-

tvo Velike Britani-

je in Severne

Irske

56 okro`ij 482 distriktov

Vir: Regional and Local Government in the European Union, The Committee of the Regions, julij 1996. V: Vlaj

(1999): Pristojnosti vmesnih ravni lokalne samouprave v Evropi, zbornik referatov, VI. Dnevi slovenske

uprave Portoro` '99, Univerza v Ljubljani, Visoka upravna {ola

Opomba: * [tevilo lokalnih oblasti se lahko v tej tabeli razlikuje od {tevila enot v besedilu naloge zaradi ~r-

panja podatkov iz razli~nih virov.
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USTAVNE SPREMEMBE IN USTAVNI REFERENDUM*

I. UVOD

Namen naloge je prikazati ureditev ustavnorevizijskega postopka in ustavnega refe-

renduma v Sloveniji in v dr`avah EU, osvetliti postopek obravnavanja pobud in nasploh

delo sedanje Ustavne komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju:

ustavna komisija) oziroma delovnih teles, ki so se tudi v prej{njih mandatih ukvarjala s

to tematiko, ter preveriti, kdo pripravi ustavni zakon. Njen namen je tudi na enemmestu

zbrati pobude in predloge za spremembe ustave, podane v tem mandatu, prikazati nji-

hov nastanek in vsebino, lo~iti predloge za spremembo ustave s strani upravi~enih

predlagateljev od pobud neupravi~enih predlagateljev ter pripraviti pregled potrebne

vsebine posameznega predloga oziroma pobude za spremembo ustave.

Podatke za pripravo naloge smo pridobili iz strokovne literature, iz ra~unalni{ke baze

Dr`avnega zbora v okolju Lotus Notes, od pristojnih parlamentarnih slu`b, iz svetovne-

ga spleta, pa tudi iz drugih virov, kot so razgovori in podobno.

V primerjalnem delu naloge smo na kratko obdelali vseh 15 dr`av ~lanic EU.

II USTAVNOREVIZIJSKI POSTOPEK

Pri ustavnorevizijskem postopku1 gre za spreminjanje ustave, ki lahko poteka v raz-

li~nih oblikah. Med posameznimi dr`avami sicer obstajajo dolo~ene podobnosti glede

samega ustavnorevizijskega postopka, vendar pa ima vsaka dr`ava tudi svoje posebno-

sti, tako da povsem enakih postopkov za spreminjanje ustave v svetu ni. Ustavna mate-

rija pa se ne spreminja samo s konkretnimi akti, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo us-

tavo (amandmaji, ustavni zakoni, drugi akti), saj se, kot navaja Jovi~i}: »... z ustavo ure-

jajo le temelji dr`avne in dru`bene ureditve, zato ostaja zunaj ustavnega besedila vr-

sta vpra{anj, ki jih je treba urediti. To se lahko dose`e z uporabo ustavnega obi~aja, s
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* Janez Bla`i~, Nata{a Koselj; pripravljena: 12.4.2002 objavljena: 15.4.2002

1 Postopek za spremembo ustave se navadno imenuje ustavnorevizijski postopek. V~asih v njem sodeluje tudi

ljudstvo neposredno, in sicer prek referenduma oziroma ljudske iniciative. V prvem primeru ljudstvo potrdi

spremembo ustave, ki jo je `e pred tem sprejelo prestavni{ko telo, v drugem primeru pa ima zgolj pravico

predlagati spremembo ustave. (Grad, 2000: 220 in 221)
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sodnim tolma~enjem ustave ali z zakonom, izjemoma z drugim predpisom«". (Jovi~i},

1977:63 v Grad in ostali, 1999:375).

Ustavne ureditve se obi~ajno spreminjajo na dva temeljna na~ina, in sicer s sprejetjem

nove ustave ali pa s spremembo veljavne ustave. Novo ustavo najve~krat sprejme kar

zakonodajno telo, ponekod jomora sprejeti posebna ustavodajna skup{~ina,2 v~asih pa

se sprejema tudi na referendumu. Na~in spreminjanja ustave je po svetu dokaj razli~en.

Najve~krat se ustava spreminja z vna{anjem sprememb in dopolnitev. To velja zlasti za

evropske ustave, medtem ko se ameri{ka ustava spreminja ali bolje re~eno dopolnjuje z

ustavnimi amandmaji. Po ameri{kem vzoru so se v zadnjih desetletjih tudi jugoslovan-

ske in slovenske ustave spreminjale oziroma dopolnjevale z amandmaji. (Grad,

2000:220)

Ustavna teorija zavzema odklonilno stali{~e do prepovedi spreminjanja ustave. (Grad

in ostali, 1999: 378)

2.1 Spreminjanje ustave v na{i dr`avi

Ustava Republike Slovenije (URS) ureja ustavnorevizijski postopek, vklju~no s potrdi-

tvijo ustave na referendumu, v svojem IX. poglavju (~leni 168-171). V 168. ~lenu URS je

dolo~eno, da lahko da predlog za za~etek postopka za spremembo ustave dvajset po-

slancev dr`avnega zbora, vlada ali najmanj trideset tiso~ volilcev. O predlogu odlo~i dr-

`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov navzo~ih poslancev.

Na{a ustava glede ureditve ustavnorevizijskega postopka ne odstopa bistveno od ve-

~ine drugih ustav. Po kriterijih ustavne teorije {teje med toge ustave, in sicer zaradi po-

sebnega postopka za njeno spreminjanje, ki je bolj ote`en in zahteven kot zakonodajni

postopek. Za sprejemanje nove ustave in spreminjanje ustave je pristojno zakonodajno

telo - dr`avni zbor. Ustava ne predvideva oblikovanja ustavodajne skup{~ine in tudi ne

razpusta dr`avnega zbora ter izvolitve novega zaradi spreminjanja ustave (tako kot ne-

katere druge dr`ave, kar je razvidno iz primerjalnega pregleda).

Vseeno pa obstaja v na{i ustavi neka posebnost, in sicer v zvezi s samim za~etkom po-

stopka spreminjanja ustave, o kateri Kau~i~ navaja naslednje: »Na{a ustava ne govori o

pravici predlagati spremembo ustave, temve~ o pravici predlagati za~etek postopka za

spremembo ustave. V ustavah, ki urejajo ustavnorevizijsko iniciativo, je ta praviloma

opredeljena kot pravica predlagati spremembo ustave (ne glede na obli~nost takega

predloga), kajti tak{en predlog pomeni hkrati tudi pobudo za za~etek postopka. Razla-
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2 Ustavodajno skup{~ino poznajo v sistemih, kjer je dr`avljanom omogo~eno, da se prek njene izvolitve po-

sredno opredelijo o spremembi ustave. (povzeto in prirejeno po: Grad in ostali, 1999:380)
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ga, po kateri zado{~a za za~etek postopka le drugo, torej zgolj iniciativa za spro`itev

postopka, bi bila preozka. Iniciativa mora vsebovati tudi predlog za spremembo kon-

kretnih dolo~b ustave. To je tudi smiselno, kajti dr`avni zbor, ki odlo~a o tem, ali bo po-

budo sprejel ali ne, v bistvu odlo~a o vsebini predloga za spremembo ustave. Ustavoda-

jalec bi zato ustrezneje ravnal, ~e bi predmet iniciative izrecno vezal na predlog spre-

membe ustave in ne le na predlog za za~etek postopka za spremembo ustave.« (Kau~i~,

1994: 76)

Med strokovnjaki velja prepri~anje, da slovenska ustava vsebuje sorazmerno malo

dolo~b o ustavnorevizijskem postopku. V zvezi s tem je bilo v strokovni literaturi tudi `e

precej zapisanega.3

Dr`avni zbor ima sorazmerno pomembno vlogo pri spreminjanju ustave, kar pojas-

njuje tudi Kau~i~: »V na{i ustavi je ljudska ustavnorevizijska iniciativa posredna, kar

pomeni, da je vezana izklju~no na predstavni{ko telo, ki mora o njej odlo~iti. Predstav-

ni{ko telo je dol`no prou~iti predlog volilcev, ni pa dol`no - tako kot v primeru referen-

dumske zahteve {tirideset tiso~ volilcev - pobude sprejeti. ... Tako mu je pridr`ana pra-

vica, da samostojno odlo~a o spremembi ustave, zato ga ni mogo~e vezati na konkret-

no vsebino predloga ustavne spremembe. Sprejem odlo~itve, da za~ne postopek za spre-

membo ustave, hkrati ne pomeni tudi strinjanje s predlagano vsebino spremembe.

Sprejem take odlo~itve pa vsekakor pomeni, da se dr`avni zbor strinja s potrebo po

predlagani spremembi ustave in tudi s smerjo oziroma na~inom spremembe ustavnih

dolo~b, dolo~itev besedila ustavne spremembe pamora biti v njegovi pristojnosti.« (Kau-

~i~, 2001: 11,12)

V zvezi s {tevilom sprememb ustave, ki se obravnavajo naenkrat, obstajajo dolo~ene

strokovne ugotovitve, ki v bistvu dopu{~ajo (~e so za to izpolnjeni pogoji) sprejemanje

ve~ih ustavnih zakonov.4
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3 Tako npr. Ciril Ribi~i~ v ~lankuKako je ustava izgubila nedol`nost (Pravna praksa, {t. 7/2002 z dne 7.3.2002)

med drugim navaja: »Skope dolo~be ustave o njenem spreminjanju ({tirje kratki ~leni) so spro`ile precej dilem.

Ustava na primer ne pove ni~ o tem, s kak{nim aktom se spreminja, ne omenja ustavne komisije, niti ne re{uje

vrstnega reda obravnavanja vlo`enih sprememb.«

4 »^e ustavni zakon vsebuje ve~je {tevilo sprememb ustave, ki so medsebojno neposredno povezane in pred-

stavljajo vsebinsko zaokro`eno celoto, se glasuje o ustavnem zakonu v celoti. To je skladno z na~elom enotno-

sti materije in konsistentnostjo ustave. V drugem primeru, ob spreminjanju ve~jega {tevila nepovezanih ustav-

nih dolo~b, bi bilo treba kvalificirano ve~ino dose~i za vsako dolo~bo posebej.« (Kau~i~, 2002: 14-15)
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2.1.1 Ustavne komisije

Ustavna komisija v teko~em mandatu5

V novem Poslovniku Dr`avnega zbora RS6 je natan~no dolo~en postopek za spre-

membo ustave, med drugim pa tudi ustanovitev, pristojnosti in odlo~anje ustavne ko-

misije. V 174. ~lenu poslovnika je dolo~eno, da dr`avni zbor ustanovi ustavno komisijo

v 30 dneh po predlo`itvi predloga za za~etek postopka za spremembo ustave. V prime-

ru, da tega, glede na dolo~bo 6. ~lena tega poslovnika7 ni mogo~e zagotoviti, pa v pr-

vem ~im kraj{em mo`nem ~asu po tem roku. V nadaljnjih ~lenih je dolo~eno, da ustav-

na komisija sprejme predlog sklepa, da se za~ne postopek za spremembo ustave, z dvo-

tretjinsko ve~ino glasov navzo~ih ~lanov. ^e je ta sklep sprejet, opravi razpravo o osnut-

ku ustavnega zakona. Ustavna komisija po kon~ani razpravi sprejme z dvotretjinsko

ve~ino glasov navzo~ih ~lanov stali{~a o osnutku ustavnega zakona in o tem pripravi

poro~ilo za sejo dr`avnega zbora.

Tak{na podrobna ureditev te materije je vsekakor dobrodo{la, saj, kot ugotavlja dr.

Igor Kau~i~ v 2. vmesnem poro~ilu In{tituta Pravne fakultete za primerjalno pravo za

leto 2001 (raziskovalni projekt: Analiza izvajanja ustavnih in poslovni{kih in{titutov in

njihovih u~inkov pri delovanju dr`avnega zbora):

»Pomanjkljiva normativna ureditev postopka za spremembo ustave je pri{la do izra-

za `e ob prvi spremembi Ustave Republike Slovenije (68. ~lena), {e bolj izrazito pa ob

drugem predlogu za za~etek postopka za spremembo ustave (uvedba instituta odpokli-

ca poslanca). Ob pomanjkanju procesnih dolo~b so se dr`avnemu zboru zastavljala

{tevilna vpra{anja, ki jih je z ustavno komisijo sicer sprotno in dokaj pragmati~no re{e-

val, vpra{anje pa je, ali je bilo njegovo ravnanje pravno ustrezno.« (Kau~i~, 2001:3)

Iz navedenega poro~ila {e izhaja, da posebna narava ustavnega akta zahteva, da ga

oblikuje posebno delovno telo dr`avnega zbora, to je ustavna komisija. Za razliko od

prej{nje ustave nova ustava ne dolo~a ve~ ustavne komisije, ki bi obravnavala in pri-

pravljala predloge v postopku za spremembo ustave. Tudi poslovnik dr`avnega zbora

tega ne ureja. Zaradi sprecifi~nosti tega postopka je ustanovitev ustavne komisije – kot

168

5 Odlok o ustanovitvi Ustavne komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije.

6 S sprejemom katerega bo (za ustavnorevizijski postopek v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS, sicer pa

15.7.2002) prenehal veljati aktualni Poslovnik Dr`avnega zbora RS.

7 6. ~len novega poslovnika dolo~a:

»(1) Dr`avni zbor dela na rednih in izrednih sejah.

(2) Redne seje se sklicujejo v ~asu rednih letnih zasedanj dr`avnega zbora: v ~asu pomladanskega zasedanja

med 10. januarjem in 15. julijem in v ~asu jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom.«
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stalnega ali vsaj za~asnega delovnega telesa dr`avnega zbora – nujno potrebna, saj ce-

lotna sestava dr`avnega zbora nikakor ni primerna za oblikovanje stali{~ in predlogov

sprememb ustave. V dosedanji ustavnorevizijski praksi se je pokazala za nepogre{ljivo,

zato jo je ob vseh dosedanjih spremembah ustave dr`avni zbor ustanovil, kljub temu, da

je ustava in poslovnik dr`avnega zbora ne zahtevata.8

V mandatu 2000 - 2004 je ustavna komisija na svoji 2. seji sprejela sklep ({t. 3), ki se

glasi: »Ustavna komisija bo vse predloge za za~etek postopka za spremembo ustave, ki

bodo vlo`eni do 31.12.2001, obravnavala so~asno.«Gre za t.i. instruktivni rok, za kate-

rega se je komisija opredelila na svoji prvi seji v temmandatu. Kot izhaja iz magnetogra-

ma druge seje, ne gre za ultimativni rok v tem smislu, da bi ga morala komisija spo{tova-

ti, saj bi v nasprotnem primeru kr{ila lastna pravila o delu. Komisija bi lahko v primeru

kvalificirane ve~ine sprejela tudi druga~en sklep. (glej Baza podatkov DZ RS)

Glede delovanja strokovne skupine znotraj ustavne komisije pa velja omeniti tudi ne-

katere dileme. Iz magnetograma 4. redne seje z dne 15.3.2002 (razpravljalec dr. Miro

Cerar) je razvidno, da je strokovna skupina »...glede na nedore~enost ustavnih dolo~b

po ustavnem revizijskem postopku ugotovila, da je postopek spreminjanja ustave v se-

danjem nedore~enem okviru zelo pomembno nekako dore~i, {e preden se dokon~no

spustimo v samo vsebino predlogov...« Poleg tega pa je bila izpostavljena (isti magneto-

gram) tudi dilema, ali lahko strokovna skupina izra`a tudi stali{~a o posameznih pred-

logih in ~e je odgovor pozitiven, kako dale~ gre lahko s temi stali{~i; ali mora ostajati

znotraj predlogov, ali pa lahko na nek na~in prekora~i njihov okvir. S tem v zvezi je stro-

kovna skupina izrecno ve~krat zaprosila za usmeritve ustavno komisijo. (glej Baza po-

datkov DZ RS)

Na tem mestu je treba omeniti {e eno posebnost ustavnorevizijskega postopka v pri-

merjavi z zakonodajnim, in sicer, da k predlogu ustavnega zakona, ki ga je sprejela us-

tavna komisija, ni mogo~e vlo`iti amandmaja.9 Predlog sprememb in dopolnitev pred-

loga ustavnega zakona lahko poslanci oziroma poslanske skupine dose`ejo le preko

svojih predstavnikov v ustavni komisiji. ^e bi do takih predlogov pri{lo ob obravnavi

predloga ustavnega zakona v dr`avnem zboru, bi morala o tem najprej razpravljati us-

tavna komisija, ki je vsebinsko pripravila predlog ustavnega zakona (Kau~i~, 2001:14)

Ustavna komisija v prej{njem mandatu
Vmandatu 1996-2000 je dr`avni zbor ob predlogu za spremembo 68. ~lena ustave us-

tanovil ustavno komisijo z Odlokom o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Ustavne
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8 S sprejemom novega poslovnika je del teh ugotovitev postal brezpredmeten.

9 To je sedaj dolo~eno v drugem odstavku 181. ~lena novega poslovnika.
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komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije z dne 12.6.1997. Ustavna komisija se je

sestala na petih rednih sejah. Na prvi seji je sprejela dogovor o svojem delu. V zvezi z

na~inom odlo~anja ustavne komisije je bil sprejet sklep, da se glede procesnih vpra{anj

odlo~a z navadno ve~ino navzo~ih ~lanov, glede predloga za za~etek postopka za spre-

membo ustave in vpra{anj, ki na novo urejajo pravila dela ustavne komisije, z dvotret-

jinsko ve~ino navzo~ih, glede samega predloga za spremembo ustave pa z dvotretjin-

sko ve~ino vseh ~lanov ustavne komisije. Na eni od naslednjih sej je bilo dogovorjeno

tudi, da se sprememba ustave pripravi v obliki ustavnega zakona; v prvem delu naj bi

bila zajeta sprememba 68. ~lena ustave, v drugem, izvedbenem delu pa le potrebna pre-

hodna oziroma kon~na dolo~ba. Ustavni komisiji je bilo s sklepom dr`avnega zbora z

dne 24.6.1997 (o za~etku postopka za spremembo 68. ~lena Ustave Republike Sloveni-

je) nalo`eno, da pripravi predlog akta o spremembi Ustave Republike Slovenije.

Komisija za volilni sistem in ustavne spremembe v prej{njem mandatu
V zvezi s spremembo 80. ~lena Ustave Republike Slovenije je dr`avni zbor dne

28.10.1999 sprejel Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Komisije Dr`avnega

zbora Republike Slovenije za volilni sistem in ustavne spremembe. Komisija je sicer, po-

leg predloga za za~etek postopka za spremembo ustave, obravnavala tudi predloge za-

konov s podro~ja volilnega sistema. Postopek glede predloga za za~etek postopka za

spremembo 80. ~lena Ustave RS je bil sicer enak postopku glede predloga za za~etek

postopka za spremembo 68. ~lena Ustave RS, tako glede pristojnosti, na~ina glasovanja,

pa tudi priprave akta o spremembi ustave.10

2.1.2 Predlog za za~etek postopka za spremembo ustave

V 173. ~lenu novega Poslovnika Dr`avnega zbora RS je dolo~eno, da lahko predlog za

za~etek postopka za spremembo ustave predlo`i 20 poslancev, vlada ali najmanj 30.000

volivcev. V predlogu mora biti navedeno, v ~em in kako naj se ustava spremeni, ter raz-

logi za spremembo. Predlogu za za~etek postopka za spremembo ustave mora biti pri-

lo`en osnutek ustavnega zakona. Predstavnik volivcev predlo`i predlog za za~etek po-

stopka za spremembo ustave najkasneje v 30 dneh po preteku roka, dolo~enega za zbi-
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10 Dr`avni zbor je na svoji 8. redni seji (od 18.2.1998 do 24.4.1998) obravnaval tudi predlog za za~etek postop-

ka za spremembo prvega odstavka 82. ~lena URS, ki mu ga je predlo`ilo ve~ kot 40.000 volivk in volivcev (po-

trebnih je sicer najmanj 30.000 podpisov volivcev). Predlog je predhodno obravnavala ustavna komisija, ki ga

ni podprla, z njim pa se ni strinjala tudi Vlada Republike Slovenije. Na koncu dr`avni zbor ni sprejel sklepa o

za~etku postopka za spremembo URS.
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ranje podpisov volivcev za podporo predlogu za za~etek postopka za spremembo

ustave.

Za predlog najmanj trideset tiso~ volivcev je sestavine predloga predpisal `e Zakon o

referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), kjer je v poglavju o ljudski iniciativi dolo~eno,

kaj mora biti (enako kot po novem Poslovniku DZ RS) navedeno v predlogu za za~etek

postopka za spremembo ustave. V predlogu mora biti navedeno, v ~em in kako naj se

ustava spremeni, ter razlogi za spremembo. Predlogu morajo biti prilo`eni podpisi naj-

manj trideset tiso~ volivcev. V 59. ~lenu citiranega zakona je med drugim dolo~eno, da

lahko da pobudo volivcem za vlo`itev predloga za za~etek postopka za spremembo us-

tave vsak volivec, politi~na stranka ali drugo zdru`enje dr`avljanov. Pobudnik obvesti o

svoji pobudi predsednika dr`avnega zbora, ki ravna po ~etrtem odstavku 13. ~lena tega

zakona.11 Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo predlogu je {estdeset dni. Voli-

vec da svojo podporo predlogu na na~in, ki je dolo~en v petem odstavku 13. ~lena tega

zakona.12 Predlog za za~etek postopka za spremembo ustave po{lje dr`avnemu zboru

predstavnik volivcev.

2.1.3 Ustavni zakon o spremembi ustave

Ustave praviloma izrecno ne opredeljujejo pravnega akta, s katerim ustavnorevizijski

organ spreminja ustavo. V takem primeru je izbira tega akta in s tem ustavnorevizijske

tehnike prepu{~ena ustavnorevizijskemu organu, navadno pa je to ustavni zakon, za-

kon o spremembi (reviziji) ustave ali kar zakon. Ustavni zakon se razlikuje od navadne-

ga zakona po vsebini, ki jo ureja, in po postopku sprejemanja. Ustava SR Slovenije iz

leta 1974 je dolo~ala, da se ustava lahko spremeni z ustavnimi amandmaji, posamezne

ustavne dolo~be pa se zaradi uresni~evanja ustave v skladu z njenimi temeljnimi na~eli

lahko raz~lenijo ali dopolnijo tudi z ustavnim zakonom. Nova ustava ne opredeljuje ve~

akta o spremembi ustave, temve~ je izbira akta in s tem ustavnorevizijske tehnike pre-

pu{~ena dr`avnemu zboru.
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11 Predsednik dr`avnega zbora obvesti o dani pobudi najpozneje v treh dneh po prejemu pobudeministrstvo,

(pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in dolo~i rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo

zahtevi za razpis referenduma. O tem roku obvesti tudi pobudnika zahteve.

12 Volivec da svojo podporo zahtevi s podpisom na obrazcu, ki ga dolo~i ministrstvo, pristojno za evidenco

volilne pravice. V obrazcumora biti navedena zahteva za razpis referenduma, na katero se nana{a podpora vo-

livca. Volivec podpi{e obrazec osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice. Volivec lah-

ko da podporo s podpisom posamezni zahtevi za razpis referenduma samo enkrat.
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O sami odlo~itvi dr`avnega zbora za ustavni zakon navaja Kau~i~: “Na predlog ustav-

ne komisije, ki je kriti~no ocenila prednosti in pomanjkljivosti obeh ustavnorevizijskih

tehnik (amandmiranja in noveliranja) in aktov (ustavnih amandmajev in ustavnih zako-

nov), je dr`avni zbor ob prvi spremembi ustave (68. ~len) leta 1997 sprejel odlo~itev, da

ustave ne bo spremenil z ustavnim amandmajem, temve~ z ustavnim zakonom. Tehni-

ka noveliranja je bila uporabljena tudi za drugo spremembo ustave leta 2000.” (Kau~i~,

2001: 6)

V novem Poslovniku DZ RS je dolo~eno, da se Ustava Republike Slovenije spremeni z

ustavnim zakonom, in sicer je ustavni zakon o spremembi ustave sestavljen iz dveh de-

lov: prvi del (razdelek I.) vsebuje besedilo spremembe ustave, drugi razdelek (razdelek

II.) pa vsebuje dolo~be o izvedbi spremembe ustave. Osnutek ustavnega zakona mora

biti prilo`en `e k samemu predlogu za za~etek postopka za spremembo ustave (drugi

odstavek 173. ~lena poslovnika), predlog ustavnega zakona pa pripravi ustavna komi-

sija na podlagi sklepa in stali{~ dr`avnega zbora. Ustavna komisija sprejme predlog us-

tavnega zakona z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh svojih ~lanov.

2.2 Spremembe ustave – primerjalni pregled

2.2.1 Avstrija

Avstrijska ustava (povzeto po spletni strani) v 44. ~lenu dolo~a, da se ustavni zakoni

oziroma dolo~be ustavne narave, vsebovane v navadnih zakonih, lahko sprejemajo v

predstavni{kem domu (Nationalrat) ob navzo~nosti polovice poslancev in z 2/3 ve~ino.

Vsaka popolna ustavna revizija pa mora biti po kon~anem ustavnorevizijskem po-

stopku, vendar pred potrditvijo s strani zveznega predsednika, predlo`ena v potrditev

tudi volivcem na referendumu. To velja za celo obmo~je zvezne dr`ave (kar bi lahko po

nekaterih ocenah privedlo do politi~ne dominacije de`el z ve~jim {tevilom prebival-

cev). Pri delni reviziji pa se izvede referendum samo v primeru, ~e tako zahteva tretjina

poslancev bodisi predstavni{kega doma ali drugega doma (Bundesrat). Ustavnorevizij-

ska iniciativa v Avstriji ni posebej dolo~ena, zanjo se uporablja postopek, predviden za

ljudsko zakonodajno iniciativo. Po 43. ~lenu ustave odlo~a na referendumu ve~ina ve-

ljavno oddanih glasov volivcev.

Bundesrat kot drugi dom parlamenta ima sicer med drugim tudi pravico do suspen-

zivnega veta na odlo~itve, sprejete v Nationalratu, poleg tega pa se njegovo sodelovanje

zahteva, ~e se z revizijo omejujejo zakonodajne pristojnosti de`el ali njihove pravice pri

izvr{evanju zakonov.
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V 99. ~lenu avstrijske ustave je dolo~eno, da se de`elna ustava lahko spremeni samo z

de`elnim ustavnim zakonom, pri ~emer pa ne sme biti v nasprotju z zvezno ustavo. V is-

tem ~lenu je tudi dolo~eno, da se de`elni ustavni zakon lahko sprejme samo ob nav-

zo~nosti polovice ~lanov de`elnega parlamenta in z 2/3 ve~ino glasov.

2.2.2 Belgija

Iz 195. ~lena belgijske ustave (povzeto po spletni strani) med drugim izhaja, da ima

zvezna zakonodajna oblast pravico razglasiti potrebo po ustavni spremembi, nakar se

oba domova parlamenta razpustita.13 Izvolita se nova parlamentarna domova, ki po-

tem, v soglasju s kraljem, odlo~a o predlogu sprememb ustave. Za veljavno odlo~anje

mora biti prisotnost v obeh domovih najmanj 2/3, odlo~itev pa se {teje za sprejeto, ~e jo

izglasuje 2/3 navzo~ih ~lanov obeh domov parlamenta.

V 196. ~lenu belgijske ustave je dolo~eno, da se ustavna revizija ne sme izvr{iti med

vojno ali ko je obema domovoma parlamenta onemogo~eno, da bi svobodno zasedala

na zveznem teritoriju.

Za ~as regentstva (kraljevega namestni{tva) je dolo~eno, da se ne smejo spreminjati

dolo~be ustave, ki se nana{ajo na ustavodajno pristojnost kralja, ter {e nekateri drugi

~leni. (197. ~len)

Dolo~eno je {e, da lahko 2/3 ve~ina od 2/3 navzo~ih ~lanov obeh domov parlamenta,

v soglasju s kraljem, prilagodi o{tevil~enje ~lenov in strukturo posameznih ~lenov, pa

tudi razdelitev v naslove, dele in poglavja, uskladi terminologijo dolo~b, ki niso bile

podvr`ene reviziji, s tistimi, ki so bile revidirane, ter zagotovi skladnost besedila v fran-

co{~ini, flam{~ini in nem{~ini. (198. ~len)

2.2.3 Danska

Ko parlament sprejme osnutek zakona o spremembi ustave (povzeto po spletni stra-

ni) in vlada `eli nadaljevati s postopkom, se pri~ne postopek za izvolitev nove sestave

parlamenta. Do njegove izvolitve polnoveljavno deluje parlament v stari sestavi (glede

ostalih zadev).

^e se predlagani osnutek sprejme v nespremenjeni vsebini na parlamentarnem zase-

danju po izvolitvi, se v roku {estih mesecev od zaklju~ka postopka sprejemanja predlo-

`i v potrditev volivcem na posebnem glasovanju (referendumu). Pravila za izvedbo

tega glasovanja se dolo~ijo z zakonom. ^e ve~ina volivcev, ki se udele`ijo volitev, gla-
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13 Kadar se parlament zaradi ustavnih sprememb razpusti, teorija govori o “prikritem referendumu” (primerjaj

Kau~i~, 1994).
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suje za spremembo ustave, obenem pa {tevilo tistih, ki so glasovali za spremembo usta-

ve, presega 40 % vseh volivcev, in ~e osnutek zakona o spremembi ustave dobi kraljevo

soglasje, predstavlja sprememba integralni del Ustavnega zakona. (88. ~len danske

ustave)

2.2.4 Francija

Oba domova parlamenta se ob obravnavanju ustavnih sprememb zdru`ita (povzeto

po spletni strani), in po zdru`itvi nastane nov organ, imenovan Kongres. Ta se, podob-

no kot ustavodajna skup{~ina, oblikuje le za spreminjanje ustave, vendar se ~lani tega

organa ne volijo posebej, ampak izhajajo iz predstavni{kega telesa.

V 89. ~lenu francoske ustave je dolo~eno, da imajo pravico predlagati spremembo us-

tave predsednik republike (na predlog predsednika vlade) in ~lani parlamenta (ni dolo-

~enominimalno {tevilo poslancev - individualna poslanska iniciativa - primerjaj Kau~i~,

1994). Predlog za spremembo ustave mora biti v istovetnem besedilu z relativno ve~ino

sprejet v obeh parlamentarnih domovih. Zatem mora biti izveden referendum. Potreb-

na ve~ina na referendumu eksplicitno ni dolo~ena. V tem pogledu v Franciji tudi ni raz-

like med zakonodajnim in ustavnorevizijskim referendumom.

Vendar pa predlagana sprememba ustave ni predlo`ena volivcem na referendumu,

~e se predsednik republike odlo~i, da jo bo predlo`il Kongresu (zdru`ena oba domova

parlamenta); v tem primeru je predlagana sprememba ustave sprejeta, ~e jo potrdi 3/5

ve~ina v Kongresu.

Kadar je ozemeljska celovitost v nevarnosti, se postopek ustavnega spreminjanja ne

sme izvajati. Tudi republikanska oblika vladavine ne sme biti predmet ustavnih

sprememb.

2.2.5 Finska

Iz 73. ~lena finske ustave (povzeto po spletni strani) med drugim izhaja, da je predlog

za dopolnitev ali omejeno razveljavitev ustave v drugem branju odlo`en (left in abeyan-

ce) z ve~ino oddanih glasov, in sicer do prve seje novoizvoljenega parlamenta (po red-

nih volitvah). V tej dr`avi se torej parlament ob ustavnih spremembah ne razpusti, pa~

pa sprejme odlo~itev o spremembah ustave nov, redno izvoljen parlament.

Predlog se potem, brez materialnih sprememb, z 2/3 ve~ino oddanih glasov sprejme

v enem branju na plenarnem zasedanju. ^e pa gre za nujen predlog, ki ga podpira naj-

manj 5/6 ve~ina navzo~ih poslancev, se ne odlo`i, pa~ pa se sprejme {e v stari sestavi

parlamenta z 2/3 ve~ino oddanih glasov.
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2.2.6 Gr~ija

Ustavnorevizijski postopek (povzeto po spletni strani) je dolo~en v 110. ~lenu gr{ke

ustave. Mo`no je spremeniti vse dolo~be gr{ke ustave, razen tistih, ki dolo~ajo osnove

in obliko oblasti v dr`avi kot parlamentarni republiki s predsednikom kot {efom dr`ave

in {e nekaterih dolo~b.

Potreba po spremembi ustave se ugotovi z odlo~itvijo parlamenta na predlog najmanj

50 poslancev. Sprejeta je z 3/5 ve~ino skupnega {tevila poslancev, in sicer na dveh gla-

sovanjih, med katerima mora prete~i najmanj en mesec.

Ko je bilo v parlamentu odlo~eno o spremembi ustave, mora naslednji (redno izvolje-

ni parlament na svoji prvi seji z absolutno ve~ino vseh ~lanov odlo~iti o dolo~bah, ki jih

je treba spremeniti.

^e je za predlog za spremembo ustave glasovala ve~ina vseh poslancev, vendar pa to

ni bila 3/5 ve~ina, lahko naslednji parlament kljub temu na svoji prvi seji s 3/5 ve~ino

vseh poslancev odlo~i o dolo~bah ustave, ki jih je treba spremeniti.

Vsaka spremenjena dolo~ba ustave mora biti objavljena v uradnem glasilu (v an-

gle{~ini: Government Gazette) v desetih dneh od sprejetja v parlamentu, in pri~ne velja-

ti s posebno parlamentarno resolucijo.

Ustava se ne sme spreminjati pred pretekom petih let od zadnje spremembe.

2.2.7 Irska

Vsaka dolo~ba ustave (povzeto po spletni strani) se lahko spremeni (dopolni, spre-

meni, ali razveljavi) po postopku, kot je dolo~en v sami ustavi. Vsak postopek spre-

membe ustave se mora najprej za~eti kot osnutek v predstavni{kem domu in se mora

potem, ko se sprejme (oziroma se {teje, da je sprejet) predlo`iti volivcem v potrditev na

referendumu, skladno z zakonom, ki v tistem trenutku ureja referendum. Glasovalno

pravico imajo tisti volilci, ki imajo pravico voliti v predstavni{ki dom. Predlog za spre-

membo ustave je na referendumu potrjen, ~e se je zanj odlo~ila ve~ina volivcev, ki so

glasovali.

V predlogu sprememb ustave ne sme biti nobenih dolo~b druge vrste. Sprejeti pred-

log podpi{e predsednik, in sicer potem, ko se prepri~a, da je bil postopek, vklju~no z

referendumom, izveden skladno z ustavo. Predsednik razglasi zakon o spremembi us-

tave. (46. ~len ustave)

V 47. ~lenu ustave pa je med drugim dolo~eno, da je predlog ustavnih sprememb po-

trjen, ~e zanj glasuje ve~ina volivcev, ki so se udele`ili referenduma.
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2.2.8 Italija

V 138. ~lenu italijanske ustave (povzeto po spletni strani) je dolo~eno, da se amand-

maji k ustavi in drugim ustavnim aktom sprejemajo v obeh domovih parlamenta, in to

dvakrat, s presledkom med obema glasovanjema, ki mora trajati najmanj tri mesece. V

drugem glasovanju mora biti za sprejetje amandmajev podana ve~ina glasov vseh ~la-

nov v vsakem od obeh domov parlamenta.

Amandma k ustavi se predlo`i v potrditev volivcem na referendumu, ~e v treh mese-

cih od objave amandmajev to zahteva ena petina ~lanov enega od obeh domov parla-

menta, 500 000 volivcev ali pet de`elnih svetov. Na referendumu mora biti razglasitev

zakona o ustavnih amandmajih potrjena z ve~ino oddanih veljavnih glasov.14 ^e pa v

drugem glasovanju vsak od obeh domov parlamenta potrdi spremembo ustave z 2/3

ve~ino glasov vseh ~lanov, referenduma ni treba izvesti.

V 139. ~lenu ustave je dolo~eno, da se z ustavnimi amandmaji ne more spremeniti re-

publikanska oblika dr`avne ureditve.

2.2.9 Luksemburg

Zakonodajalec (povzeto po spletni strani) lahko razglasi potrebo po spremembi kate-

rekoli ustavne dolo~be. Takoj zatem se parlament razpusti. V treh mesecih se izvoli nov

parlament, ki na svojem zasedanju, s privolitvijo Velikega vojvode, odlo~i o spremem-

bah. Za odlo~anje o spremembah ustave je potrebna vsaj 3/4 navzo~nost poslancev in

jih ni mogo~e sprejeti, ~e jih ne podpira 2/3 ve~ina navzo~ih poslancev.

Med regentstvom (vladarskim namestni{tvom) se ustava ne sme spreminjati v tistem

delu, ki se ti~e posebnih ustavnih pravic Velikega vojvode, njegovega statusa in vrstne-

ga reda nasledstva. (114. in 115. ~len ustave)

2.2.10 Nem~ija

Spreminjanje ustave (Grundgesetz) je opredeljeno v njenem 79. ~lenu (povzeto po

spletni strani), ki med drugim dolo~a, da se ustava spremeni z zakonom, za katerega je

potrebna 2/3 ve~ina tako v prvem domu (Bundestag) kot tudi v drugem domu (Bunde-

srat) parlamenta. Razlika pa je v tem, da se v prvem domu zahteva ve~ina glasov vseh

poslancev, v drugem domu pa samo ve~ina oddanih glasov. Prepovedano je spreminja-
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mora biti tudi ve~ina veljavno oddanih glasov.
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ti federativno ureditev (delitev zveze na de`ele in sodelovanje de`el pri zakonodaji) ter

nekaterih temeljnih na~el, ki so dolo~ena v 1. in 20. ~lenu ustave.

V Nem~iji je revizija ustave povsem zaklju~ena v zveznem parlamentu. Odlo~itev

zveznega parlamenta je dokon~na in pravno veljavna, brez mo`nosti potrjevanja spre-

jete odlo~itve na referendumu. Ustavnorevizijske referendume pa poznajo tudi v zvez-

nih de`elah.

2.2.11 Nizozemska

Nizozemska ustava (povzeto po spletni strani) ureja ustavnorevizijski postopek v ~le-

nih 137 - 142.

Dolo~eno je, da parlament sprejme akt, s katerim se ugotovi, da je treba izvesti ustav-

no revizijo. Predstavni{ki dom lahko v ta namen razdeli osnutek sprememb na ve~ de-

lov. Takoj po objavi akta se oba domova parlamenta razpustita in se razpi{ejo nove voli-

tve. Novoizvoljena domova parlamenta obravnavata osnutek sprememb in jih sprejme-

ta, ~e spremembo potrdi vsaj 2/3 navzo~ih poslancev. Predstavni{ki dom parlamenta

lahko razdeli osnutek sprememb na ve~ lo~enih osnutkov, ~e se s tem strinja najmanj

2/3 poslancev. (137. ~len)

Preden se zakoni za spremembo ustave, ki so prestali drugo obravnavo (torej sta za

njihov sprejem potrebni dve obravnavi), predlo`ijo kralju v potrditev, se lahko s parla-

mentarnim aktom dodajo dolo~be, s katerimi se:

• uskladijo spremenjeni ~leni ustave s tistimi, ki sicer ostajajo nespremenjeni, vendar pa

je to potrebno zaradi konsistentnosti ustave (potrebna je 2/3 ve~ina v obeh domovih

parlamenta);

• prilagodi razdelitev na poglavja, oddelke, ~lene in naslove skupaj z o{tevil~enjem.

(138. ~len)

Spremembe ustave, ki jih sprejme parlament in jih potrdi kralj, pri~nejo veljati takoj po

objavi. (139. ~len)

Obstoje~i zakoni in podzakonsku predpisi, ki so v nasprotju z ustavnimi sprememba-

mi, ostnejo v veljavi, dokler niso sprejete ustrezne spremembe v skladu z ustavo. (140.

~len)

Besedilo spremenjene ustave se objavi s kraljevim dekretom, v katerem so lahko us-

trezno pre{tevil~ena poglavja, naslovi in ~leni ter ustrezno spremenjeni viri. (141. ~len)
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2.2.12 Portugalska

V 284. ~lenu portugalske ustave (povzeto po spletni strani) je dolo~eno, da lahko par-

lament (Skup{~ina) spremeni ustavo {ele, ko mine pet let od zadnje spremembe. Ven-

dar pa parlament lahko `e kadarkoli pred potekom petih let s 4/5 ve~ino glasov vseh

poslancev pri~ne z ustavnorevizijskim postopkom.

^lani parlamenta so poobla{~eni, da lahko spro`ijo ustavnorevizijski postopek (ni

dolo~eno minimalno {tevilo poslancev - individualna poslanska iniciativa, podobno

kot v Franciji). Po vlo`itvi predloga za za~etek ustavnorevizijskega postopka se lahko

morebitni nov predlog vlo`i v 30 dneh. (285. ~len)

Dopolnitve ustave so sprejete, ~e zanje glasujeta najmanj 2/3 vseh poslancev. Spre-

membe ustave se vklju~ijo v enoten zakon. Predsednik republike ne more odkloniti

njegove razglasitve. (286. ~len)

V 287. ~lenu ustave je dolo~eno, da se nato amandmaji k ustavi vstavijo na pravo me-

sto, skupaj z ustreznimi nadomestitvami, ~rtanji in dodatki. Novi tekst ustave pa je ob-

javljen skupaj z zakonom o reviziji.

V 288. in 289. ~lenu ustave so navedene omejitve sprememb ustave, in sicer je v pr-

vem navedenem ~lenu na{tetih skupaj 14 podro~ij (republikanska oblika vladavine,

pravice, svobo{~ine in za{~ita prebivalcev ipd.), ki jih morajo spo{tovati revizijski zako-

ni, v 289. ~lenu pa je dolo~eno, da se revizija ustave ne sme izvr{iti med izrednim oziro-

ma obsednim stanjem.

2.2.13 [panija

V 166. ~lenu {panske ustave (povzeto po spletni strani) je dolo~eno, da je treba pravi-

co predlaganja ustavnih sprememb izvr{evati pod pogoji, ki so navedeni v 87. ~lenu (1.

in 2. odstavek).15

V 167. ~lenu ustave je dolo~eno, da mora biti ustavna sprememba potrjena s 3/5 ve~i-

no ~lanov obeh domov parlamenta. ^e o temmed obema domovoma parlamenta ni so-

glasja, si je treba za to soglasje prizadevati tako, da se ustanovi skupna komisija, ki pred-

lo`i obema domovoma besedilo, o katerem potem tudi glasujeta. ^e na tak na~in ne pri-

de do izglasovanja sprememb ustave, in ~e je bilo besedilo v senatu podprto z absolut-

no ve~ino, lahko predstavni{ki dom odobri spremembe z 2/3 ve~ino. Ko je bila

sprememba v parlamentu sprejeta, se predlo`i v potrditev volivcem na referendumu, ~e
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15 V tem ~lenu je urejena zakonodajna iniciativa, ki jo imajo vlada in oba domova parlamenta skladno z ustavo

in poslovniki, pa tudi, pod dolo~enimi pogoji, skup{~ine avtonomnih skupnosti.
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tako zahteva 1/10 ~lanov enega od obeh domov parlamenta, in sicer v petnajstih dneh

od sprejema.

V 168. ~lenu {panske ustave pa je dolo~eno, da mora biti odlo~itev o popolni ali pa o

delni ustavni reviziji (in sicer v tistih delih, ki se nana{ajo na kralja, temeljne pravice in

javne svobo{~ine oziroma ustavno sodi{~e) sprejeta z 2/3 ve~ino (vseh ~lanov) v obeh

parlamentarnih domovih, parlament pa se mora takoj po sprejemu take odlo~itve raz-

pustiti. Izvolita se nova domova parlamenta, ki morata potrditi navedeno odlo~itev ter

nadaljevati z revizijo ustavnega teksta; odlo~itev o reviziji ustave mora biti sprejeta z 2/3

ve~ino (vseh ~lanov) v obeh domovih parlamenta. Potem, ko je revizija ustave sprejeta

v parlamentu, semora (avtomati~no) predlo`iti volivcem v potrditev na referendumu.16

V [paniji ni posebej predpisana ve~ina, potrebna za sprejem odlo~itve na referendu-

mu. Za sprejem odlo~itve zato zado{~a ve~ina glasov volivcev, ki so veljavno glasovali.

Revizija ustave se po {panski ustavi ne sme izvesti v vojnem ali obsednem/izrednem

stanju.

2.2.14 [vedska

Kot izhaja iz 3. ~lena prvega poglavja17 {vedske ustave (povzeto po spletni strani),

poznajo v tej dr`avi izraz “temeljni zakoni” (fundamental laws), med katere spada tudi

ustava, poimenovana tudi: The Instrument of Government.

V 15. in 17. ~lenu osmega poglavja ustave pa je za vse “temeljne zakone” dolo~en na-

~in sprejemanja in spreminjanja. Tako velja, da se ustava spreminja z dvema identi~na-

ma odlo~itvama. Druga odlo~itev se izvede {ele po rednih parlamentarnih volitvah, na

zasedanju novega parlamenta. Poleg tega mora prete~i devet mesecev od trenutka, ko

je bila zadeva prvi~ predlo`ena parlamentu, pa do volitev, razen v primeru, ~e Ustavni

odbor parlamenta s 5/6 ve~ino svojih ~lanov dovoli izjemo.
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16 “Za {pansko ustavo velja, da v najve~ji meri zagotavlja tako posredno kot neposredno sodelovanje dr`avlja-

nov pri oblikovanju nove ustave. Ne le da dolo~a kvalificirano (dvetretjinsko) ve~ino v obeh domovih parla-

menta za sprejem na~elne odlo~itve za popolno revizijo in enako za sprejem besedila nove ustave, temve~

predpisuje tudi razpust parlamenta, potem, ko je sprejel na~elno odlo~itev ter izvolitev novega, in obvezen re-

ferendum, na katerem volilci potrjujejo besedilo nove ustave. To je nedvomno eden najzahtevnej{ih postop-

kov popolne revizije ustave, kajti druge ustave predvidevajo eno ali drugo obliko sodelovanja ljudstva, obe

hkrati pa ne.” (Kau~i~, 1994: 100 in 101)

17 [vedska ustava ima poseben na~in {tevil~enja ~lenov, in sicer samo v okviru posameznih poglavij, ne pa

tudi glede na celotno besedilo ustave.
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Na pobudo 1/10 ~lanov parlamenta, ki je podana v 15 dneh od prvega sprejetja ustav-

nih sprememb, in za katero potem glasuje najmanj ena tretjina ~lanov parlamenta, se o

ustavnih spremembah izvede referendum, in sicer skupaj z volitvami v parlament. ^e

ve~ina tistih, ki so se udele`ili referenduma (pri tem pa njihovo {tevilo presega polovico

skupnega {tevila udele`encev volitev), glasuje proti ustavni spremembi, se predlog {te-

je za zavrnjenega. V vseh drugih primerih parlament potem {e enkrat obravnava pred-

log ustavnih sprememb.

2.2.15 Velika Britanija

Velika Britanija (povzeto po spletni strani) - to~neje: Zdru`eno kraljestvo Velike Brita-

nije in Severne Irske, nima svoje zapisane ustave. Zato tudi ni nobenih pravil o njenem

spreminjanju. Takih dolo~b pa tudi ni v drugih aktih, za katere se lahko smatra, da pred-

stavljajo ustavnomaterijo (oziromamaterijo, ki je v drugih dr`avah ume{~ena v ustave).

Zanimivo je, da se odsotnost zapisane ustave v Veliki Britaniji razlaga z velikim so-

glasjem v dru`bi o osnovnih politi~nih pravilih, zaradi ~esar se formalna ustava zdi od-

ve~na. (ve~ Lijphart, 1984)

2.3 Spisek pobud in predlogov za za~etek postopka za spre-
membo ustave od julija 2000

V nadaljevanju so najprej na{tete pobude za spremembo ustave, ki jih ni mogo~e {teti

kot predloge za za~etek postopka za spremembo ustave v smislu 168. ~lena URS, saj bo-

disi ni prilo`enega zadostnega {tevila podpisov volivcev (torej tudi ni bil opravljen po-

stopek zbiranja podpisov po 59. in 13. ~lenu ZRLI) ali pa ni zadostnega {tevila podpisov

poslancev (20). Sledijo predlogi poobla{~enih predlagateljev, torej vlade in skupin

poslancev.

180

180



Tabela 1: Pobude za spremembo ustave

Pobudnik Vsebina Datum

vlo`itve

Civilna dru`ba za demokracijo in

pravno dr`avo, Zdru`enje za od-

pravo krivi~nih sodb sodi{~, Od-

bor za za{~ito zakonitosti Kam-

nik, Zdru`enje za demokratizaci-

jo javnih glasil in Ekolo{ka

Slovenija

83., 100., 128., 132., 134., 167. in

168. ~l. URS

22.2.01

Civilna dru`ba za demokracijo in

pravno dr`avo

83., 100., 134. in 167. ~l URS 23.2.01

Civilno zdru`enje za nadzor nad

institucijami

129. in 134. ~l. URS 8.5.01

Svet invalidskih organizacij

Slovenije

14. ~l. URS 21.5.01

Henrik Uhan, Maribor 2. odst. 6. ~l. URS 6.6. in

13.6.2001

Policijski sindikat Podravja 42. ~l. URS 11.6.01

Vi{je dr`avno to`ilstvo Koper 130., 131. In 132. ~l. URS 10.7.01

Dru{tvo dr`avnih to`ilcev

Slovenije

135. in 136. ~l. URS 11.7.01

Stane Pe~ar, [kofja loka 14. ~l. URS 20.7.01

Policijski sindikat Slovenije, Poli-

cijski sindikat Podravja

2. odst. 42. ~l. URS 25.9.01

Janez Ivan Jurca, Ljubljana 6. ~l. URS 27.9.01

Poslanska skupina SNS 129. ~l. URS 28.9.01

Danijel Jurca, Ljubljana Preambula in 70. ~l. URS 30.10.01

Akademsko dru{tvo Pravnik,

Ljubljana

47. ~l. URS 2.11.01

Dru{tvo ljudska pobuda iz

Pobegov

3., 8., 55., 64., 68., 82., 88., 90.,

110., 111., 112., 118., 129., 131.,

140., 143., 160., 168. In 170. ~l.

URS

6.11.01

Prof. dr. Ivan Kristan 8., 47., 68., 88., 90. in 170. ~l.

URS

20.11.01
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Pobudnik Vsebina Datum

vlo`itve

Dr`avno pravobranilstvo RS IV. Poglavje o dr`avnem pravo-

branilstvu (dopolnitev IV.

Poglavja)

23.11.01

Dru{tvo za za{~ito `ivali,

Ljubljana

72. ~l. URS 10.12.01

Svet invalidskih organizacij

Slovenije

14. ~l. URS 12.12.01

Rajko [ajnovi~, Novo mesto 64. ~l. URS 24.12.01

Zveza svobodnih sindikatov

Slovenije

137. ~l. URS 28.12.01

Dario [ilc, Ljubljana 54. ~l URS 7.1.02

Vlado Began, [marje pri Jel{ah 7., 42., 72. in 124. ~l. URS 7.1.02

Zdru`enje borcev in udele`en-

cev NOB, veteranov in somi{lje-

nikov na obmo~ju Mestne ob~i-

ne Koper

Preambula 9.1.02

Simon Marini~, Kri`evci 6. ~l. URS 14.1.02

Ivan Toma`i~, Dunaj 6. ~l. URS 17.1.02

Stanko [o{tari~, Dom`ale 17., 18., 32., 33., 34. in 36. ~l.

URS

18.1.02

Jo`ef Bari~, ^rnomelj 36. ~l. URS 22.1.02

Dario [ilc, Ljubljana 129. ~l. URS 28.1.02

Danijel Jurca, Ljubljana Preambula in 70. ~l. URS 29.1.02

Poslanska skupina SNS (Sa{o Pe-

~e)

14. ~l. URS 5.2.02

Andrej Ko`elj, Medvode 6. ~l. URS 11.2.02

Akademsko dru{tvo Pravnik, Lj. Preambula 27.2.02

Ale{ Orel, Radovljica 6. ~l. URS 28.2.02

Vir: Arhiv DZ RS
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Tabela 2: Predlogi poobla{~enih predlagateljev za za~etek postopka za spre-

membo ustave

Predlagatelj Vsebina Datum

vlo`itve

Skupina poslancev (Maksimilijan

Lavrinc)

143. ~l. URS 11.2.99

Vlada Republike Slovenije 3., 8., 47., 68., 90., 97., 112., 114.,

118., 121., 129., 130., 131., 132.,

134., 140., 143. In 170. ~l. URS

30.7.01

Skupina poslancev (Borut

Pahor)

44. ~l. URS 30.11.01

Skupina poslancev (Sonja Areh

Lavri~)

83. ~l. URS 13.12.01

Skupina poslancev (Danica Sim-

{i~)

14. ~l. URS 21.12.01

Skupina poslancev (Valentin

Pohorec)

50. ~l. URS 21.12.01

Skupina poslancev (Andrej

Vizjak)

103., 111., 112., 116. in 117 ~l.

URS

21.12.01

Skupina poslancev (Peter Levi~) 43. ~l. URS 21.12.01

Skupina poslancev (Jo`ef [kol~) 6. ~l. URS 27.12.01

Skupina poslancev (Aurelio Juri) Preambula 25.1.02

Vir: Baza podatkov DZ RS v okolju Lotus Notes

III. USTAVNI REFERENDUM

Bistvena razlika med zahtevo (predlogom, pobudo) za spremembo ustave in ustav-

nim (tudi: ustavnorevizijskim) referendumom je ta, da mora biti zahteva za spremembo

ustave podana pred spremembo ustave, medtem ko v na{i in tudi v ve~ini drugih uredi-

tev ustavni referendum naknadni, torej se izvede po sprejetju ustave oziroma njene

spremembe.18
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18 Pri sprejemanju Ustave Republike Slovenije lahko volivci predlagajo samo predhodni (posvetovalni)

referendum.
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O referendumu je bilo `e veliko napisanega. Grad pojasnjuje njegove osnove takole:

»Referendum je najpomembnej{a oblika neposredne demokracije. Z izrazom referen-

dum razumemo obliko neposrednega odlo~anja volivcev o nekem vpra{anju, ki je po-

membno za dru`bo kot celoto, lahko pa tudi za njene posamezne dele. Zna~ilno za ta

na~in odlo~anja je opredeljevanje volivcev z “da” ali “ne” oziroma “za” ali “proti” do-

lo~enemu aktu ali vpra{anju.« (Grad, 2000:19)

Kau~i~ pa o referendumu navaja: »V ustavnopravni teoriji ozna~ujemo z izrazom re-

ferendum (iz lat. referendum - tisto, o ~emer je potrebno poro~ati) obliko neposredne-

ga izjavljanja volivcev o ustavi, zakonu ali o drugem pravnem aktu in o drugem vpra-

{anju, ki je pomembno za dru`beno skupnost. S pravnega vidika pomeni referendum

pravico vseh dr`avljanov, ki imajo volilno oziroma glasovalno pravico, da s splo{nim

glasovanjem odlo~ijo o posameznem aktu zakonodajnega telesa. Z vidika delovanja

dr`avne oblasti pa pomeni na~in participacije ljudstva pri sprejemanju najpomem-

bnej{ih pravnih in politi~nih re{itev, ki so sicer v pristojnosti predstavni{kega telesa. [te-

jemo ga za eno od oblik neposredne demokracije oziroma neposrednega odlo~anja dr-

`avljanov.« (Kau~i~, 1994:17)

Ustavnorevizijski referendum19 je urejen v 170. ~lenu URS. Ta ~len dolo~a, da mora

dr`avni zbor predlagano spremembo ustave predlo`iti v sprejem volivcem na referen-

dumu, ~e to zahteva najmanj 30 poslancev. Po mnenju dela strokovnjakov20 in javnosti

je sicer sporno, da zahteve za razpis referenduma po sedanji ureditvi ne morejo zahte-

vati tudi volivci. Sprememba ustave pa je na referendumu sprejeta, ~e zanjo glasuje ve-

~ina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udele`i ve~ina vseh voliv-

cev. Sicer pa spada referendum o spremembi na{e ustave v kategorijo absolutno fakul-

tativnih referendumov.21

Ustava ureja referendum zgolj na~elno, na~in njegovega uresni~evanja, zlasti posto-

pek za njegovo izvedbo, pa ureja zgoraj citirani Zakon o referendumu in ljudski iniciati-

vi (ZRLI). Dolo~be URS in ZRLI se prepletajo, v nekaterih primerih pa tudi podvajajo. V

184

19 Z ustavnorevizijskim oziroma ustavnim referendumom ozna~ujemo obliko neposrednega opredeljevanja

volivcev o spremembi ustave ali o novi ustavi. Ta referendum je lahko obligatoren ali fakultativen. Praviloma je

naknaden in le izjemoma predhoden; z njim torej dr`avljani potrjujejo ali zavra~ajo `e sprejeto ustavo oziroma

njeno spremembo. (Grad, 2000: 21)

20 Odsotnost ljudske zahteve je v mnogo~em odvzela referendumskemu postopku za spremembo ustave {ir-

{o demokrati~no razse`nost. ^e naj bi bil referendum eden izmed instrumentov ljudske kontrole nad delom

parlamenta, bi moralo biti volivcem omogo~eno, da ga lahko zahtevajo. (Kau~i~, 2001:18

21 Absolutno fakultativni referendum predpostavlja obstoj iniciative za njegovo uporabo; brez vlo`itve zahte-

ve ali predloga referenduma ni mogo~e uporabiti. (Kau~i~, 1994: 88
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4. ~lenu ZRLI je dolo~eno, da z referendumom o spremembi ustave dr`avljani oziroma

dr`avljanke odlo~ajo o potrditvi spremembe ustave, ki jo je sprejel dr`avni zbor. Zahte-

vo za razpis referenduma lahko vlo`ijo po sprejemu spremembe ustave, vendar pred

njeno razglasitvijo v dr`avnem zboru. Dr`avni zbormora razpisati referendum v sedmih

dneh po vlo`itvi zahteve. V 7. ~lenu je dolo~eno, da, ~e je sprememba ustave na refe-

rendumu potrjena, dr`avni zbor sprejeto spremembo ustave razglasi, ko prejme poro~i-

lo o izidu referenduma. V 8. ~lenu istega zakona pa je {e dolo~eno, da je dr`avni zbor

vezan na izid referenduma in dve leti po izvedbi referenduma ne more sprejeti akta o

spremembi ustave, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma.22 V tem zakonu so sicer

razdelane tudi tehni~ne podrobnosti izvedbe samega referenduma.

Kau~i~ uvr{~a ustavnorevizijski referendum v skupino suspenzivnega referenduma,

ker zahteva za njegov razpis odlo`i uveljavitev v dr`avnem zboru sprejete spremembe

ustave do odlo~itve na referendumu. Sprejemanje ustavne spremembe pa je v izklju~ni

pristojnosti dr`avnega zbora, pri ~emer lahko tudi v tej fazi dr`avni zbor razpi{e posve-

tovalni referendum, na katerem se volivci izrekajo o posameznih vpra{anjih, ki jih ureja

predlog ustavnega zakona, le da ga odlo~itev volivcev pravno ne zavezuje (politi~no

pa). Suspenzivni oziroma naknadni referendum je preizku{en v ve~ini zahodnoevrop-

skih dr`av, je preprost in pregleden, za volivce razumljiv in ne ustvarja te`av glede prav-

ne vezanosti. Prav tako ne posega v ustavnorevizijski postopek dr`avnega zbora, tem-

ve~ so volivci le kon~ni razsodniki glede uveljavitve tako sprejete spremembe ustave.

(Kau~i~, 2001:17)

V predlogu vlade za spremembo 170. ~lena URS je zapisano, da dr`avni zbor razpi{e

referendum o spremembi ustave, ki jo je sprejel, ~e to zahteva najmanj {tirideset tiso~

volivcev. Drugi odstavek navedenega ~lena pa naj bi se spremenil tako, da se ne bi ve~

zahtevala ve~inska udele`ba volivcev, temve~ bi za sprejem odlo~itve zado{~ala ve~ina

volivcev, ki so veljavno glasovali. (Poro~evalec DZ, {t.69/2001)
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22 Neposredne podlage za tako zakonsko re{itev pa v ustavi ni. O~itno je, da ~asovne pravne vezanosti ni mo-

go~e natan~no dolo~iti, temve~ bi moral dr`avni zbor upo{tevati izid referenduma toliko ~asa, dokler spreme-

njene okoli{~ine ne bi zahtevale ponovnega odlo~anja o zadevi, o kateri je bil izveden referendum. Gre sicer za

pravno vezanost, njen ~asovni okvir pa ne more biti pravno dolo~en, ker pa~ v `ivljenju ni natan~no dolo~ljiv.

Odlo~itev dr`avnega zbora o tem, da o kaki zadevi ponovno odlo~a, bi morala biti zato sad razumnega poli-

ti~nega razmisleka ob ustrezni politi~ni odgovornosti za tako odlo~itev. (Grad, 2000: 22 in 23)
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IV. ZAKLJU^EK

V teku je postopek spreminjanja ustave, in sicer gre za precej obse`en sklop predvi-

denih sprememb, pri ~emer velja za posamezne spremembe vi{ja, za druge pa ni`ja

stopnja soglasja o njihovi potrebnosti in pomembnosti. Po prevladujo~emmnenju pa je

vse podpore vreden predlog, da bi morali volivci dobiti mo`nost zahtevati referendum

o ustavni spremembi. Mnenja so bolj deljena le glede ukinitve dolo~be, po kateri je od-

lo~itev na referendumu sprejeta samo, ~e se ga udele`i ve~ina vseh volilnih

upravi~encev.

Iz primerjalega pregleda je razbrati, da obstajajo v na{i ureditvi ustavnorevizijskega

postopka in ustavnega referenduma dolo~ene razlike v primerjavi z ureditvami v drugih

dr`avah. Nekatere stvari so tudi, po ve~inskemmnenju, urejene nepopolno in bi jih bilo

treba spremeniti. V tej smeri `e potekajo dolo~ene aktivnosti, saj je bil ravno v tem me-

secu sprejet nov Poslovnik Dr`avnega zbora RS, pa tudi del predlaganih ustavnih spre-

memb se, kot je bilo `e navedeno, nana{a na postopek za spreminjanje ustave oziroma,

to~neje, na ustavni referendum.
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ANALIZA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA*

I. UVOD

Namen naloge je analiza pravne ureditve instituta zakonodajnega referenduma v Slo-

veniji. Obravnavani so naslednji vsebinski sklopi:

• uvodoma je predstavljen institut zakonodajnega referenduma, kot ga opredeljujejo

Ustava RS, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi in Poslovnik Dr`avnega zbora

RS,

• sledi analiza pobud in zahtev za razpis zakonodajnega referenduma,

• nato so opisane posebnosti v zvezi z nekaterimi pobudami in zahtevami za referen-

dum. Posebej smo opredelili tudi te`ave, ki so se pojavljale pri zbiranju podpisov

volivcev;

• na koncu smo dodali {e primerjalno pravni pregled zakonodajnega referenduma v 11

primerljivih ureditvah zahodnoevropskih dr`av.

Pri originalnemu besedilu naloge se v prilogi nahaja tabela, ki prikazuje posamezne

pobude in zahteve glede na datum vlo`itve pobude oziroma zahteve, predlagatelja, re-

ferendumsko vpra{anje, vrsto referenduma in glede na nekatere druge okoli{~ine. Za-

radi svojega obsega tabela ni objavljena v tem zborniku.

Gradivo za izdelavo te naloge smo pridobili iz strokovne literature, iz ra~unalni{ke

baze Dr`avnega zbora v okolju Lotus Notes, od pristojnih parlamentarnih slu`b, iz sve-

tovnega spleta, pa tudi iz drugih virov, kot so razgovori in podobno.

II. ZAKONODAJNI REFERENDUM

O zakonodajnemu referendumu govori 90. ~len Ustave Republike Slovenije (URS). Ta

~len je dokaj splo{en. V njem je dolo~eno, da lahko Dr`avni zbor o vpra{anjih, ki se ure-

jajo z zakonom, razpi{e referendum. Pri tem je vezan na njegov izid. Kot vlagatelji zah-

teve za razpis referenduma so navedeni: najmanj tretjina poslancev, Dr`avni svet in {ti-

rideset tiso~ volivcev. Lahko pa Dr`avni zbor razpi{e referendum tudi na svojo pobudo.
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Predlog je na referendumu sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina volivcev, ki so glasovali. Refe-

rendum pa se ureja z zakonom, ki ga sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino gla-

sov navzo~ih poslancev.

V pripravi so ustavne spremembe, pri ~emer je predlagana tudi sprememba 90. ~lena

ustave. Po vladnem predlogu ustavnih sprememb naj bi bil referendum lahko samo

naknadni.1 Dr`avni zbor bi ga lahko razpisal samo po lastni odlo~itvi ali ~e bi to zahte-

valo {tirideset tiso~ volivcev. Predlagane so tudi omejitve za razpis referenduma; izklju-

~en naj bi bil za dolo~ene vrste zakonov (nujni ukrepi, izvr{evanje prora~una, medna-

rodne pogodbe, morebitne protiustavne posledice zaradi razpisa referenduma). Zakon

pa je po predlogu sprememb ustave na referendumu potrjen, ~e zanj glasuje ve~ina vo-

livcev, ki so veljavno glasovali (dodan je torej pogoj “veljavnega glasovanja”). V lo~e-

nemmnenju2 je tudi predlagano, da se poleg naknadnega referenduma uvede tudi refe-

rendum na podlagi ljudske zakonodajne iniciative. To pomeni, da bi lahko v primeru,

~e Dr`avni zbor ne bi sprejel predloga zakona, ki bi ga predlo`ili volivci (s 5000 podpi-

si), najmanj 40.000 volivcev zahtevalo razpis referenduma o tem predlogu zakona. ^e

bi bil predlog zakona na referendumu potrjen, bi se {telo, da je sprejet in bi se ga posla-

lo v razglasitev in objavo. (povzeto in prirejeno po Kau~i~, 2001)

V Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI) somed drugim dolo~eni pogoji za

izvedbo zakonodajnega referenduma. Bistvo obeh vrst zakonodajnega referenduma je

povzeto v 9. ~lenu zakona, ki dolo~a, da se lahko na zakonodajnem referendumu voliv-

ci vnaprej izjavijo o vpra{anjih, ki se urejajo z zakonom (predhodni referendum), ali po-

trdijo zakon, ki ga je Dr`avni zbor `e sprejel (naknadni referendum). V zakonskem be-

sedilu niso ve~ dolo~ene omejitve za razpis zakonodajnega referenduma.3 V 12a. ~lenu

zakona je dolo~eno, da zakonodajnega referenduma, ki se nana{a na volitve v Dr`avni

zbor, ni mo`no razpisati v obdobju enega leta pred rednimi volitvami v Dr`avni zbor.
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1 Odpravljen naj bi bil torej predhodni zakonodajni referendum, ki v praksi praviloma povzro~a resne in veli-

ke te`ave, vse od referendumskega vpra{anja, same interpretacije sprejete referendumske odlo~itve, pa do ve-

zanosti parlamenta na izid referenduma. Vpra{anje tovrstne vezanosti parlamenta na izid referenduma tudi v

tujini oziroma v primerjalnih ureditvah ni nikjer niti v teoriji niti v praksi zadovoljivo re{eno. (glej Predlog za za-

~etek postopka za spremembo Ustave RS).

2 Gre za lo~eni mnenji k predlogu ustavnih sprememb, ki sta jih podala dr. Grega Virant in dr. Miro Cerar.

3 Dolo~ilo 10. ~lena prvotnega besedila zakona je razveljavilo Ustavno sodi{~e, v predlogu nove ustave pa so

dolo~ene omejitve ponovno predvidene, le da tokrat stopnjo vi{je, torej v sami ustavi. Po mnenju Ustavnega

sodi{~a je bilo namre~ sporno ravno to, da je omejitve dolo~al zakon, ustava pa ne.
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V zvezi z ravnanjem s pobudo volivcem in zahtevo za razpis referenduma pa velja

omeniti {e 13. ~len tega zakona, ki med drugim dolo~a, da pobudo volivcem za vlo`itev

zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politi~na stranka ali drugo zdru-

`enje dr`avljanov. Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika Dr`avnega zbora. Po-

buda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu s 14. ~lenom tega zakona4 in mora

biti podprta s podpisi najmanj tiso~ volivcev. Podpisi morajo biti zbrani na seznamu, v

katerem je na vsakem listu podpisanega seznama opredeljena vsebina zahteve. Seznam

vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov in ob~ina

stalnega prebivali{~a ter datum podpisa seznama. Predsednik Dr`avnega zbora obvesti

o dani pobudi najpozneje v treh dneh po prejemu pobude ministrstvo, pristojno za vo-

denje evidence volilne pravice (Ministrstvo za notranje zadeve, v nadaljevanju MNZ), in

dolo~i rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referen-

duma. O tem roku obvesti tudi pobudnika zahteve. Volivec da svojo podporo zahtevi s

podpisom na obrazcu, ki ga dolo~i MNZ. V obrazcu mora biti navedena zahteva za raz-

pis referenduma, na katero se nana{a podpora volivca. Volivec podpi{e obrazec oseb-

no pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice. Dolo~eno je tudi, da voli-

vec lahko da podporo s podpisom posamezni zahtevi za razpis referenduma samo

enkrat.

Dolo~be v zvezi z referendumom vsebuje tudi Poslovnik Dr`avnega zbora (PoDZ-1),

ki v 108. ~lenumed drugim dolo~a, da Dr`avni zbor razpisuje referendum z odlokom. V

drugem odstavku 185. ~lena je dolo~eno, da pred razpisom referenduma zakonodaj-

no-pravna slu`ba podamnenje o tem, ali zahteva za razpis referenduma izpolnjuje vse z

zakonom predpisane pogoje. V 222. ~lenu poslovnika pa so dolo~ene pristojnosti pred-

sednika republike v razmerju do Dr`avnega zbora v zvezi z razglasitvijo zakona, pri ~e-

mer so predvidene tudi razli~ne situacije v zvezi z zakonodajnim referendumom.

Iz 2a. ~lena Odredbe o dolo~itvi obrazca podpore volivca izhaja, da so obrazce pod-

pore volivca dol`ne zagotoviti upravne enote, volivcem pa so na voljo brezpla~no.

III. ANALIZA POSAMEZNIH POBUD IN ZAHTEV

Od sprejetja Ustave Republike Slovenije je bilo doslej vlo`enih 40 pobud oziroma

zahtev za razpis zakonodajnega referenduma. Od tega je bilo:
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4 V 14. ~lenu ZRLI je dolo~eno: “V zahtevi mora biti jasno izra`eno vpra{anje, ki naj bo predmet referendu-

ma. Zahteva mora biti obrazlo`ena.”
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• 28 pobud oziroma zahtev za predhodni zakonodajni referendum,

• 8 pobud oziroma zahtev za naknadni zakonodajni referendum,

• 4 vlo`ene pobude pa niso bile vezane na konkreten predlog zakona, ki bi bil vlo`en v

zakonodajni postopek.

Razpisani so bili trije zakonodajni referendumi, in sicer:

• 2 predhodna zakonodajna referenduma in

• 1 naknadni zakonodajni referendum.

Pobude volivcem za vlo`itev zahteve za razpis referenduma oziroma zahteve so

vlagali:

• posamezni volivci oziroma skupina volivcev - 12 pobud;

• politi~ne stranke (v enem primeru je {lo za stranko v ustanavljanju in zato ni bila ak-

tivno legitimirana pobudnica) - 12 pobud;

• posamezni poslanci - 3 pobude;

• druga zdru`enja dr`avljanov (pri ~emer v enem primeru pobudnik ni bil aktivno legi-

timiran, ker je {lo za pobudnika, ki ga ni bilo mogo~e uvrstiti v okvir dolo~be 13. ~lena

ZRLI) - 7 pobud;

• poslanci (najmanj tretjina poslancev) - 5 zahtev, pri ~emer v dveh primerih zahteva ni

uspela, ker so poslanci naknadno umaknili svoje podpise in se je {tevilo podpisnikov

zmanj{alo pod zakonsko dolo~eno {tevilo.

• Dr`avni svet - 1 zahteva.

Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega refe-

renduma je bil dolo~en pri 18 pobudah za vlo`itev zahteve za razpis zakonodajnega re-

ferenduma. Od tega:

• 12 za predhodni zakonodajni referendum in

• 6 za naknadni zakonodajni referendum.

Glede uspe{nosti pobudnikov pri zbiranju podpisov volivcev je bilo ugotovljeno

naslednje:

• v 11 primerih pobudniku ni uspelo zbrati zadostnega {tevila glasov volivcev za vlo`i-

tev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma;

• v 3 primerih do 2. julija 2002 {e ni potekel rok za zbiranje podpisov;

• v 1 primeru se je pobudnik odpovedal nadaljnjemu zbiranju podpisov;

• v 1 primeru je bilo sicer zbranih dovolj glasov volivcev, vendar je Ustavno sodi{~e v

postopku za oceno ustavnosti referendumskega vpra{anja tako poseglo v vsebino
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vpra{anja, da je predstavnik predlagateljev zahteve umaknil zahtevo za razpis pred-

hodnega zakonodajnega referenduma;

• v 1 primeru je pobudnik umaknil pobudo;

• v 1 primeru je pobudniku uspelo zbrati zadostno {tevilo podpisov volivcev in je bil

razpisan referendum.

3.1 Nepravilnosti vlo`enih pobud

Najve~ podatkov o nepravilnostih vlo`enih pobud volivcem za vlo`itev zahteve zako-

nodajnega referenduma izhaja iz mnenj Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve

DZ. Na kratko bi lahko nepravilnosti strnili v naslednje sklope:

• pobuda se ne nana{a na konkreten zakonski predlog, vlo`en v zakonodajni

postopek;

• referendumsko vpra{anje ni postavljeno v skladu z 18. ~lenom ZRLI;

• pobuda za predhodni zakonodajni referendum se nana{a na predlog zakona v celoti

in ne na posamezno vpra{anje, kot to zahteva 19. ~len ZRLI;

• pobuda za predhodni zakonodajni referendum se nana{a na zakon o ratifikaciji med-

narodne pogodbe, vendar pa to ni mo`no zaradi specifi~ne narave sprejemanja zako-

nov o ratifikaciji (sprejemajo se v celoti in se posamezni deli ne morejo izdvajati iz ce-

lotne materije);

• vsebina referendumskega vpra{anja je v nasprotju z ustavo;

• referendumsko vpra{anje je potrebno redakcijskega popravka;

• vsebina referendumske pobude se v dolo~enem delu prekriva z `e prej vlo`eno

pobudo;

• pobuda je bila vpra{ljiva z vidika aktivne legitimacije pobudnika;

• pobuda ni bila podprta z zadostnim {tevilom podpisov podpore (200 oziroma 1000).

V zvezi z nezadostnim {tevilom podpisov podpore pobudi volivcem za vlo`itev zah-

teve za razpis zakonodajnega referenduma je treba pojasniti, da so pobudniki ve~ino-

ma prilo`ili ustrezno {tevilo podpisov podpore, vendar pa je bilo na MNZ ugotovljeno,

da dolo~eno {tevilo podpisov ni mogo~e upo{tevati, in sicer zaradi:

• ne~itljivega zapisa osebnih podatkov;

• navajanja nepopolnih podatkov o stalnem prebivali{~u;

• navajanja napa~nih naslovov stalnega prebivali{~a;

• navajanja napa~nega osebnega imena (ne to~no tako, kot je zapisano v osebni

izkaznici);

• navajanja napa~nih rojstnih podatkov, itd.

192

192



Nekateri podpisniki se niso nahajali v evidenci volilne pravice. Pri{lo je celo do pri-

merov, ko so bile med domnevnimi podpisniki navedene osebe, ki so bile `e mrtve, v

enem primeru pa je domnevni podpisnik podal izjavo, da nikoli ni podpisal podpore za

referendum.

3.1.1 Problemi v zvezi z zbiranjem podpisov volivcem

Iz razgovora s predstavniki Sektorja za registracijo prebivalstva in javne listine v Ura-

du za upravne notranje zadeve MNZ, je bilo razbrati, da se navedena uprava in posa-

mezne upravne enote sre~ujejo s tremi glavnimi, ponavljajo~imi se sklopi problemov v

zvezi z zbiranjem podpisov podpore zahtevam za razpis zakonodajnih referendumov.

Ti sklopi so:

• zahteve za zbiranje podpisov na domu oziroma izven sede`a upravnih enot in krajev-

nih uradov;

• ~akalne vrste (v povezavi z zahtevami po posebnih okencih oziroma prednostnem

vrstnem redu za podpise zahteve za referendum) in

• agitacija v prostorih ter na obmo~ju upravnih enot oziroma na javnih povr{inah v nji-

hovi bli`ini.

Podrobneje so ti sklopi sicer opisani v posameznih primerih pobud, predvsem pa je

bilo poudarjeno, da se upravne enote in navedeni urad pri svojem delu dosledno dr`ijo

veljavne zakonodaje, v ~emer jim daje prav tudi stroka. Pri tem pa stalno presku{ajo

mo`nosti za to, da bi se zbiranje podpisov v razumnih mejah in zakonskih okvirih olaj-

{alo.

Kljub vsemu pa je v sredstvih javnega obve{~anja mogo~e zaslediti obilico pole-

mi~nih zapisov v zvezi s posameznimi referendumskimi pobudami, ki jih ve~inoma

spro`ijo zainteresirani subjekti. Precej je tudi razli~nih o~itkov upravnim organom.5

Sami pobudniki pa so v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri zbiranju podpisov vo-

livcev navajali predvsem naslednje:

• da je prihajalo do izpadov ra~unalni{ke mre`e;

• da je redno zmanjkovalo obrazcev na okencih in da so na nekaterih upravnih enotah

namerno zavla~evali z njihovim kopiranjem;

• da ni bilo zagotovljenih posebnih okenc oziroma da podpisnikov obrazcev na uprav-

nih enotah niso jemali preko vrste;

• da so na upravnih enotah odganjali aktiviste izpred upravnih/ob~inskih stavb;

• da so se v ~asu kampanje nenapovedano in nepri~akovano za~eli spreminjati razpo-

redi delovnega ~asa oziroma uradnih ur.
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Kot primer zbranih pripomb pobudnikov na delo upravnih organov v zvezi z zbi-

ranjem podpisov pa velja omeniti tudi peticijo predstavnikov YHD, ki so jo v juniju

2002 vlo`ili pri ministru na notranje zadeve, prilo`ili pa so tudi “pravno analizo poja-

vov sistemati~nih pravnih kr{itev v postopku zbiranja podpisov”. V njej med drugim

navajajo, da so upravni organi dol`ni v upravnem postopku registrirati izjavo volje

oseb, ki iz tak{nega ali druga~nega razloga ne morejo priti na pristojne upravne eno-

te. V t.i. posebnem upravnem postopku (po Zakonu o upravnem postopku) so na-

mre~ dol`ni postopati tudi izven sede`ev upravnih organov, to pa bi morali oprav-

ljati brezpla~no. Ne bi smela obstajati razlika v primerjavi z izvr{evanjem volilne pra-

vice. Tako bi moralo biti omogo~eno tudi dajanje podpore po po{ti, na domu ali na

diplomatsko konzularnih predstavni{tvih RS v tujini. Poleg tega o~itajo ministrstvu

nezakonitost tudi v zvezi s preverjanjem identitete dr`avljanov. Po njihovem mne-

nju bi bilo treba uporabiti v tem pogledu Zakon o volitvah v Dr`avni zbor, ki poleg

izkazovanja identitete z osebno izkaznico (po Zakonu o osebni izkaznici), omogo~a

tudi dokazovanje identitete z drugimi dokumenti, izklju~eno pa ni celo osebno ugo-

tavljanje identitete. Nadalje pobudniki menijo, da so upravni organi dol`ni izdelati

volilne imenike, evidenco volilne pravice pa so dol`ni shraniti na obstojnej{i oz.

uporabnej{i medij, kot je elektronska mre`a. Re{itev s podalj{evanjem trajanja urad-

nih ur pa po njihovem mnenju ni zakonita. Pogojevanje zbiranja podpisov z delova-

njem interne ra~unalni{ke baze, ki naj bi slu`ilo preverjanju enkratnosti dajanja

podpore, pomeni po njihovemmnenju nedopusten poseg v pravico oddati podporo

referendumski pobudi. Kot omejitev bi morala biti izrecno predpisana v zakonu.
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5 Kot primer naj navedemo ~lanek, ki bil dne 6.6.2002 objavljen v ~asopisu Delo (z naslovom: Obto`be mini-

stra za notranje zadeve, da kr{i zakone), in v katerem je med drugim govora o o~itkih enega od v tej nalogi na-

vedenih pobudnikov (YHD- Dru{tvo za teorijo in kulturo hendikepa), da naj bi MNZ oviralo zbiranje podpore

referendumskim pobudam. Ministra za notranje zadeve je pobudnik tudi pozval, naj javno odgovori na o~itke.

Med drugim je v tem ~lanku navedeno, da je YHD kot pobudnikmed zbiranjem podpisov ugotovil, na notranje

ministrstvo zbiranje podpisov ote`uje, v nekaterih primerih celo s kr{enjem zakonov. Tako je `e 17. maja opo-

zoril ministrstvo, da bi morali podpisovanje podpore za razpis referenduma omogo~iti tudi dr`avljanom, ki ne

morejo na upravno enoto v kraju stalnega bivali{~a. Kr{itve ministrstva pa se ka`ejo pri preverjanju identitete

dr`avljanov (pobudnikmeni, da bi morala identifikacija potekati na podlagi Zakona o volitvah v Dr`avni zbor,

kjer je mo`na tudi na podlagi osebnega poznanstva), ter pri sprotnem preverjanju evidence volilne pravice

preko ra~unalni{kemre`e (pomnenju pobudnika so upravne enote ob zbiranju podpisov dol`ne izdelati volil-

ne imenike, in to na obstojnej{i medij, kar bi pripomoglo k temu, da se ne bi ve~ pojavljali problemi ob izpadih

ra~unalni{ke mre`e).
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Nikjer pa tudi ni dolo~eno, da bi se morale evidence podpisov voditi v elektronski

obliki. Na koncu zahtevajo sprejetje podzakonskih predpisov v zvezi z odpravo

ugotovljenih domnevnih kr{itev.

V svojem odgovoru je minister za notranje zadeve med drugim navedel, da ob vsa-

ki pobudi s strani pobudnikov prihaja do novih zahtev, ki jih ministrstvo vzame v

obravnavo in upo{teva v skladu z veljavno zakonodajo. Do leto{njega leta je mini-

strstvo koordiniralo `e 18 zbiranj podpisov volivcev. Na podlagi pozitivnih izku{enj

se je izoblikovala dolo~ena praksa, ki se je pokazala kot ustrezna, zato so o~itki o kr-

{itvi zakonov in ustave, ki jih je pobudnik navedel v peticiji, neutemeljeni. Evidenti-

ranje podpisa volivca na posamezni referendumski pobudi po mnenju ministra ni

upravna stvar, saj upravni organ z evidentiranjem podpore ne odlo~a o pravici ali

pravni koristi pravnih subjektov. ZRLI ne napotuje na subsidiarno uporabo ZUP, ker

upravni organ ni~esar ne presoja in o ni~emer ne odlo~a. Glede ugotavljanja identi-

tete je minister med drugim poudaril, da 43. ~len ZRLI napotuje na smiselno upora-

bo Zakona o volitvah v Dr`avni zbor (ZVDZ) samo glede glasovanja in ugotavljanja

izidov glasovanja na referendumu, ne pa v predhodni fazi. Glede na~ina vodenja

evidence volilne pravice je minister navajal, da te evidence ni mogo~e voditi druga-

~e kot preko elektronske mre`e, in sicer glede na dolo~ila Zakona o evidenci volilne

pravice in Zakona o prijavi prebivali{~a. V zvezi z izpadi ra~unalni{ke mre`e pa je

ministrstvo poiskalo re{itev, ki zagotavlja izvajanje predpisane zakonske dolo~be -

enotnost dajanja podpore. V ~asu izpada ra~unalni{kega sistema uradna oseba, po

ugotovitvi istovetnosti volivca na podlagi javne listine, volivca vpi{e v indeks, obra-

zec podpore potrdi in ga vrne volivcu s pripisom “vpisan v indeks”. Podatke o danih

podporah pristojni delavec naknadno vnese v ra~unalni{ko evidenco, in sicer takoj,

ko je vzpostavljeno delovanje ra~unalni{kega sistema. Tako se prepre~i dvakratno

ali ve~kratno dajanje podpore. Kot je navedel minister, so v preteklih letih, v prime-

rih izpadov ra~unalni{ke mre`e, za ta ~as podalj{evali uradne ure. V leto{njem letu

pa se je zaradi pove~anega obsega dela na upravnih enotah {tevilo izpadov ra~unal-

ni{ke mre`e pove~alo, poleg tega pa se dva pobudnika z dosedanjim podalj{eva-

njem uradnih ur nista strinjala, zato so se na MNZ, skupaj s strokovno slu`bo DZ RS,

odlo~ili za opisano re{itev z vpisom v indeks. Glede izdaje podzakonskega predpisa

je minister poudaril, da zanjo ni pooblastila v ZRLI. Sicer pa je ministrstvo pred za-

~etkom zbiranja podpisov storilo vse potrebno, da bi se zagotovilo ~imve~ mest, kjer

je mo`no dati podporo. Upravnim enotam je bilo posebej nalo`eno, da zaradi arhi-

tektonskih ovir ne sme biti moteno dajanje podpor gibalno oviranim osebam. Sicer

pa ministrstvo in upravne enote lahko izvajajo le tiste naloge, ki sodijo v njihovo pri-
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stojnost in v okviru zakonskih dolo~b; vsakr{en odstop od tega na~ela bi pomenil

grobo kr{itev na~ela zakonitosti.6

IV. POSEBNOSTI V ZVEZI Z NEKATERIMI POBUDAMI IN
ZAHTEVAMI ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA

Pobuda poslancev Metke Karner Luka~, Marijana Polj{aka in @arka Preglja, z
dne 19.7.1994, v zvezi s certifikati
Pobudniki so pri zbiranju podpisov podpore volivcev v zahtevi za razpis zakonodaj-

nega referenduma opozorili na naslednje nepravilnosti:

• MNZ je predpisalo obrazec podpore, brez kakr{nihkoli navodil za potek zbiranja

podpore, z internimi navodili predlagateljev ni seznanilo, ~eprav jih je kasneje obve-

stilo, da so uradne osebe na podpisanih mestih ustrezno informirali in zagotovili, da

bodo volivci izrazili podporo na najhitrej{i in najustreznej{i na~in.

• MNZ je za evidentiranje podpore volivcev uporabilo nepreizku{en sistem kontrole

evidentiranja podpisov preko centralnega ra~unalnika. Ra~unalni{ki sistem je odpo-

vedal na dan 21.10.1994, ko je podpisalo podporo 9000 volivcev. Volivcem nih~e ni

mogel pojasniti, koliko ~asa ne bo deloval, zato so se raz{li in se niso ve~ vrnili.

• Obrazcev podpore do konca roka ni bilo mogo~e dobiti v nekaterih mestih, kjer so

sede`i ob~in. Iz tega razloga so predlagatelji sami z obrazci zalo`ili podpisna mesta v

ob~inah, MNZ pa tega ni dovolilo.

• Volivci so bili diskriminirani, saj podpore niso mogli dati bolni, ostareli, invalidni in v

tujini `ive~i dr`avljani, kajti MNZ je pogojevalo osebni pristop na podpisno mesto.

• Volivci z za~asnim bivali{~em niso mogli dati podpore na ob~inskem upravnem orga-

nu, pristojnemu za kraj za~asnega bivali{~a.

• MNZ in uradne osebe na podpisnih mestih volivcem niso dajale ustreznih informacij,

niti niso omogo~ile vpogleda volivca v referendumska vpra{anja, s ~imer je bila voliv-

cem odvzeta pravica do informiranja, za katero imajo utemeljen pravni interes.
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6 Obstajajo pa tudi pozitivni odmevi na delo upravnih organov v postopkih zbiranja podpisov. Tako se je

predsednik SDSS, ki je bila pobudnica za vlo`itev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma

o volilnem sistemu, pisno zahvalil dr`avnemu sekretarju naMNZ za “korekten odnos pristojnih organov”. Pro-

sil je, da zahvalo posreduje tudi vsem zaposlenim ministrstva, ki so s svojim delom “bistveno pripomogli k

temu, da je lahko akcija potekala brez ve~jih problemov in nepotrebnih motenj”.
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• Uradnih oseb na podpisnih mestih MNZ ni ustrezno seznanilo z na~inom zbiranja

podpisov, saj so pogosto usmerjale volivce, ki so `eleli dati podporo za dodatno raz-

delitev certifikatov, tako da so nevede dali podporo spremembi Zakona o

denacionalizaciji.

• Uradne osebe na mnogih podpisnih mestih so naredile vse, da bi se dodatno ote`ilo

dajanje podpore; tako npr. niso sprejemale fotokopiranih obrazcev, ne obrazcev

manj{ih formatov, pa tudi ne obrazcev, izrezanih iz ~asopisov, ~eprav so vsebovali

vse predpisane elemente.

Iz poro~ila MNZ o izvajanju Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi z dne

28.10.1994 med drugim izhaja, da je tako iz objektivnih, kot tudi iz subjektivnih razlo-

gov prihajalo do {tevilnih problemov, ki bi jih lahko strnili v naslednje sklope:

• stranke niso bile pou~ene, kje lahko nabavijo obrazec in pri katerem organu te~e po-

stopek dajanja podpore;

• v {tevilnih primerih so posamezniki hoteli dajati podporo tudi za druge ob~ane;

• izra`ene so bile zahteve, da naj bi uradne osebe evidentirale podporo na domovih,

delovnih mestih in izven uradnih ur;

• podani so bili predlogi, da bi v uradnih prostorih dobili obrazce in jih shranjevali ozi-

roma po{iljali pobudniku;

• v posameznih primerih so stranke na nepristojnih organih, zlasti v ljubljanskih ob~i-

nah, zahtevale overitev podpisov;

• pobudniki pod geslom »CERTIFIKATI« so zahtevali, da MNZ omogo~i dajanje podpor

tudi dr`avljanom RS, ki pri nas nimajo prijavljenega stalnega prebivali{~a.

Pobudniki, ki so proti koncu roka za zbiranje podpor nastopali le {e kot politi~na

stranka oziroma njen predsednik, je potenciral nekatere nedoslednosti upravnih orga-

nov za notranje zadeve, napa~no je prikazoval pomen posameznih odlo~itev (napa~no

je interpretiral navodila MNZ ob~inskim upravnim organom za notranje zadeve) in

neinformiranost volivcev pripisal zgolj upravnim organom za notranje zadeve oz MNZ.

Pri izvajanju pritiska na MNZ je zelo agresivno uporabil tudi medije, v katerih je izkriv-

ljal resnico in pripisoval slab{e rezultate izklju~no MNZ. V {tevilnih dopisih, ki jih je na-

slovil na MNZ in ob~inske upravne organe, si je dovolil zahtevati podalj{anje rednega

delovnega ~asa v no~ne ure, odprtje dodatnih okenc in zaposlitev dodatnih kadrov ter

nalo`il celo vrsto opravil, ki jih je v skladu z zakonom dol`an opraviti pobudnik sam.

Med drugim je zahteval, da upravni organ hrani obrazce podpor, v nekaterih primerih

pa naj bi zbiral tudi `e potrjene obrazce. Pobudnik se je v zadnjem tednu neposredno

obra~al na predsednike izvr{nih svetov ob~inskih skup{~in in predstojnike ob~inskih
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upravnih organov za notranje zadeve in predlagal tak{ne re{itve, ki so bistveno prese-

gale okvire zakona ter s tem povzro~ile, da je pri{lo do poseganja lokalne politike v

delo organov za notranje zadeve.

Dr`avni zbor je ob obravnavi nepravilnosti pri zbiranju podpore volivcev k zahtevi za

razpis zakonodajnega referenduma na 21. izredni seji, dne 13.12.1994, na podlagi 173.

~lena Poslovnika dr`avnega zbora sprejel sklep:

»Vlada Republike Slovenije in Odbor Dr`avnega zbora za notranjo politiko in pravo-

sodje naj prou~ita vpra{anja ustreznosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi in

~imprej predlagala spremembe in dopolnitve zakona.« (Baze podatkov DZ RS)

Zahteva skupine 37 poslancev Dr`avnega zbora s prvopodpisanim dr. Leom
[e{erkom, z dne 24.10.1995, v zvezi z Nuklearno elektrarno Kr{ko
Po vlo`itvi zahteve za referendum (ki je bila vlo`ena na isti dan kot sam zakon) se je

{tevilo podpisnikov zmanj{alo in je njihovo {tevilo padlo pod 30. Zahteva ni ve~ izpol-

njevala pogojev za razpis referenduma, o ~emer je bil prvopodpisani tudi obve{~en. Zo-

per to obvestilo je vlo`il prito`bo predsedniku Dr`avnega zbora, v kateri je navajal, da v

nobenem predpisu ni predvidena ugotovitev ni~nosti vlo`ene zahteve zaradi kasneje

umaknjenih podpisov poslancev. V odgovoru je predsednik Dr`avnega zbora pojasnil

prvopodpisanemu, da je umik podpisa mo`en do odlo~itve Dr`avnega zbora o razpisu

referenduma. Prito`ba je bila posredovana tudi Komisiji za poslovnik, ki je ustanovila

delovno skupino pravnih strokovnjakov, ki bi prou~ila mo`nost, kako pravno celovito

urediti vpra{anje umikanja podpisov v zvezi s podporo za odlo~anje o dolo~eni zadevi

na referendumu oziroma ali v ZRLI in Poslovniku Dr`avnega zbora urediti mo`nost

umikanja podpisov. Prvopodpisani pa je vlo`il to`bo v upravnem sporu pri Vrhovnem

sodi{~u Republike Slovenije, in sicer na ugotovitev nezakonitosti odlo~itve predsedni-

ka Dr`avnega zbora. V odgovoru na to`bo je predsednik Dr`avnega zbora navedel, da

je ravnal zakonito, kajti v tistem ~asu ne Poslovnik DZ ne ZRLI nista vsebovala dolo~b v

zvezi z umikom podpisov v zahtevi. Kasneje pa je bil Poslovnik DZ dopolnjen tako, da

lahko poslanec umakne svojo podporo zahtevi za razpis referenduma do sprejetja

dnevnega reda seje, na kateri se bo zahteva za razpis referenduma obravnavala. O mo-

rebitni odlo~itvi Vrhovnega sodi{~a RS nimamo podatkov.

Sicer pa je bila v zvezi z zapiranjem NEK vlo`ena tudi pobuda volivcem za vlo`itev

zahteve za razpis referenduma. Prvopodpisani je namre~ sam vlo`il pobudo po umiku

podpore s strani nekaterih poslancev. Zbranih je bilo samo 2463 podpisov, kar ni zado-

stovalo za vlo`itev zahteve za razpis referenduma.
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»Volilna zakonodaja« - Pobuda Socialdemokratske stranke Slovenije, z dne
5.3.1996, zahteva Dr`avnega sveta, z dne 17.4.1996, zahteva skupine 35 po-
slancev Dr`avnega zbora s prvopodpisanim Antonom Anderli~em, z dne
17.4.1996 in zahteva skupine 31 poslancev Dr`avnega zbora s prvopodpisa-
nim Vladimirom Toplerjem, z dne 17.4.1996
Gre za volilno zakonodajo, ki je v letu 1996 predstavljala dokaj zajetno in kompleksno

temo. Pobudnik (SDSS) je pred vlo`itvijo pobude v istem letu poslal Dr`avnemu zboru

v obravnavo in sprejem predlog Zakona o volitvah poslank in poslancev, poleg tega pa

tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Dr`avni zbor, ki

naj bi uredil enako oziroma podobno vsebino. Ker zakonodajni postopek za drugi

predlo`eni predlog zakona {e ni bil kon~an, je Dr`avni zbor, kot je razvidno iz obvestila

njegovega predsednika pobudniku z dne 4.3.1996, zadr`al dodelitev predloga Zakona

o volitvah poslank in poslancev. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je podal

mnenje, da je »pobuda pomanjkljiva, saj se nana{a na ureditev, ki jo vsebuje predlog Za-

kona o volitvah poslank in poslancev, za katerega pa v smislu 17. ~lena ZRLI ni mogo~e

{teti, da je bil predlo`en Dr`avnemu zboru. Glede na to, da je v zakonodajnem postop-

ku predlog drugega zakona, in sicer Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o

volitvah v Dr`avni zbor, do kon~anja tega postopka ni mogo~e razpisati zbiranja podpi-

sov volivcev za podporo za razpis zakonodajnega referenduma.« Po mnenju sekretaria-

ta naj bi bila vpra{ljiva tudi formulacija referendumskega vpra{anja. Volivci namre~ ne

morejo odlo~ati o sprejemu celotnega zakona v predlaganem besedilu, saj je to pridr`a-

no Dr`avnemu zboru, pa~ pa samo o posameznih vpra{anjih. Poleg tega ustava ne daje

opore za zakonsko urejanje odpoklica poslancev. Sekretariat je omenil tudi vpra{anje

dopustnosti referenduma glede na 16. ~len ZRLI (nasprotje z ustavo, protiustavne

posledice).

Pobudnik se s tem mnenjem ni strinjal in je vlo`il ustavno prito`bo pri Ustavnem so-

di{~u RS zoper odlo~itev predsednika Dr`avnega zbora, da o pobudi za razpis referen-

duma ne obvesti ministrstva, pristojnega za vodenje volilne evidence, in da ne dolo~i

roka za zbiranje podpisov za zahtevo za razpis referenduma. Ustavno sodi{~e je ustav-

no prito`bo sprejelo, ~eprav je v tem ~asu potekal tudi postopek pri Vrhovnem sodi{~u

RS. Pobudnik je namre~ vlo`il tudi to`bo pri Vrhovnem sodi{~u RS zaradi nezakonitega

akta in odlo~itve predsednika Dr`avnega zbora. Navajal je, da je bil zakon, ki je bil sicer

zadr`an, dejansko `e predlo`en Dr`avnemu zboru, saj mu je bila dolo~ena tudi kratica.

Ustavno sodi{~e je ustavno prito`bo pobudnika s sklepom zavrglo, Vrhovno sodi{~e je

postopek s sklepom ustavilo. Razlog za tako odlo~itev Ustavnega sodi{~a je bil v tem,

da {e niso bila iz~rpana vsa pravna sredstva.
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Sicer pa je v zvezi z volilno zakonodajo Ustavno sodi{~e odlo~alo ve~krat. Pobudnik

je pri Ustavnem sodi{~u vlo`il tudi pobudo za oceno ustavnosti Zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi.

Med drugim je Ustavno sodi{~e v odlo~bi, {t. U-I-47/94-12 odlo~ilo, da drugi odstavek

15. ~lena ZRLI ni v skladu z ustavo, kolikor proti odlo~itvi Dr`avnega zbora, da referen-

duma ne razpi{e, ne zagotavlja ustreznega sodnega varstva. Glede na to, da je bilo vlo-

`enih ve~ predlogov za referendum (pobuda, zahteva skupine poslancev, zahteva Dr-

`avnega sveta), je v pobudi za oceno ustavnosti ZRLI z dne 23.7.1996 (bila je torej vlo`e-

na po uspelem zbiranju ve~ kot 40.000 podpisov volivcev) pobudnik med drugim nava-

jal, da je vpra{ljivo, tudi zaradi sprejetja novele ZRLI, ali se bo do volitev v Dr`avni zbor

sploh lahko razpisal referendum. Pripomba pobudnika je bila v tem, da Dr`avni zbor ni

izvr{il te odlo~be, pa~ pa je po hitrem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopol-

nitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 38/96). Med drugim

je bilo v tej noveli dolo~eno, da zakonodajnega referenduma, ki se nana{a na volitve v

Dr`avni zbor, ni mogo~e razpisati v obdobju enega leta pred rednimi volitvami (12.a

~len). Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je temu oporekal in opozoril na dolo-

~ilo 6. ~lena v noveli, ki dolo~a, da ta ~len za~ne veljati {ele s 1.1.1997.

Pobudnik je dne 9.8.1996 vlo`il tudi pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odlo-

ka Dr`avnega zbora o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Dr`avni zbor.

Ta odlok namre~, kot meni pobudnik, v nasprotju z ustavo, ZRLI in odlo~bo Ustavnega

sodi{~a predvideva razpis referenduma po konstituiranju Dr`avnega zbora novega skli-

ca (v letu 1996 so bile namre~ volitve v Dr`avni zbor). Ustavno sodi{~e je pobudo spre-

jelo, nato pa razveljavilo 3. to~ko odloka DZ in navajalo, da dolo~ba Zakona o referen-

dumu in ljudski iniciativi, ki poobla{~a Dr`avni zbor, da v aktu o razpisu referenduma

dolo~i dan razpisa referenduma, ne dopu{~a odlaganja dneva izvedbe glasovanja za

dalj{i ~as, saj ima zgolj instrumentalen oziroma tehni~en namen. Po svojem u~inku je

enaka vakacijskemu roku, zato lahko praviloma (~e ni utemeljenih razlogov tehni~ne

narave, npr. dalj{ih praznikov) od dneva objave akta o razpisu referenduma do dneva,

ki je dolo~en kot dan razpisa, prete~e najve~ 15 dni. Hkrati je Ustavno sodi{~e nalo`ilo

Dr`avnemu zboru, da mora dolo~iti nov dan razpisa referenduma, in to v sedmih dneh

po vro~itvi te odlo~be. Pobudnik je v svoji naslednji pobudi za oceno ustavnosti po-

drobno raz~lenil po njegovem mnenju sporne dolo~be novele zakona.

Z odlo~bo, {t. U-I-266/96 z dne 31.7.1996 je Ustavno sodi{~e med drugim razveljavilo

drugi odstavek 23. ~lena ZRLI (ki je na novo dolo~al, da je odlo~itev na referendumu

sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasova-

nja udele`i ve~ina vseh volivcev).
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Odlo~be Ustavnega sodi{~a v zvezi z volilno zakonodajo niso bile soglasne, pa~ pa so

bila mnenja dokaj deljena.

Dne 17.4.1996 je Dr`avni svet, samo 10 minut za skupino poslancev Dr`avnega zbora

(s prvopodpisanim AntonomAnderli~em), vlo`il zahtevo za predhodni zakonodajni re-

ferendum o volilnem sistemu. Glede na to, da Dr`avni zbor zaradi vrstnega reda vlo`e-

nih zahtev, zahteve Dr`avnega sveta ni uvrstil na dnevni red svojega zasedanja, je Dr-

`avni svet pri Ustavnem sodi{~u vlo`il ustavno prito`bo zaradi domnevnih kr{itev pra-

vic s strani poslancev Dr`avnega zbora. Podrejeno je Dr`avni svet, da ne bi pri{lo do

njegove diskriminacije, predlagal za~asno zadr`anje izvr{evanja dolo~b ZRLI, ki se na-

na{ajo na zakonodajni referendum.

Dr`avni svet je tudi vlo`il v zakonodajni postopek predlog Zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o volitvah v Dr`avni zbor.

Ustavno sodi{~e je v odlo~bi z dne 14. junija 1996, v postopku, ki je bil za~et tudi na

zahtevo Dr`avnega sveta, med drugim odlo~ilo, da ZRLI ni v neskladju z Ustavo, ~e se

razlaga tako, da se hkrati izvedejo referendumi o vseh vpra{anjih, ki naj bodo predmet

referenduma, vsebovanih v vseh pobudah ali zahtevah za razpis referenduma o vpra{a-

njih, ki se urejajo z istim zakonom, ~e so bile vlo`ene od sprejetja akta o razpisu zakono-

dajnega referenduma. Odlo~ilo je tudi, da je Dr`avni zbor v primeru, ~e je sprejeta odlo-

~itev na dveh ali ve~ referendumih, vezan na izid tistega, ki je dobil najve~ji odstotni de-

le` glasov “za” v celotnem {tevilu volivcev, ki so glasovali na posameznem

referendumu.

Na svoji 46. izredni seji je Dr`avni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah

ZRLI, na isti seji pa je sprejel tudi sklep, da pozove predstavnike predlagateljev vseh re-

ferendumov o volilnem sistemu, da do 17.7.1996 jasno opredelijo referendumska vpra-

{anja, izra`ena v njihovih zahtevah.

Na podlagi zahteve skupine 35 poslancev Dr`avnega zbora s prvopodpisanim Anto-

nom Anderli~em, z dne 17.4.1996, je bil dne 14. maja 1996 sprejet odlok o razpisu zako-

nodajnega referenduma za volitve v Dr`avni zbor (objavljen je bil v Uradnem listu RS,

{t. 25/96). Ustavno sodi{~e ga je delno razveljavilo ter nalo`ilo Dr`avnemu zboru, da ga

spremeni tako, da se hkrati izvedejo vsi referendumi o volilnem sistemu, za katere so

bile pobude ali zahteve vlo`ene do njegovega sprejetja. Dolo~ilo je tudi zadnji dan za

razpis vseh treh referendumov, in sicer 23.6.1996.

Zadnja zahteva za razpis referenduma (enaintridesetih poslancev, prvopodpisani je

bil Vladimir Topler) je bila vlo`ena dne 17.4.1996. Sekretariat za zakonodajo in pravne

zadeve je v zvezi s to zahtevomenil, da je referendumsko vpra{anje na nekaterih mestih

nejasno.
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Referendum o volilnem sistemu je bil izveden 8. decembra 1996. Volivci so glasovali o

treh referendumskih vpra{anjih. Najve~ glasov za (44,52%) je dobilo referendumsko

vpra{anje 43.710 volivk in volivcev (pobudnik SDSS).

Pobuda Borisa Toma{i~a, z dne 7.10.1996, v zvezi z volilno kampanjo
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v mnenju zapisal, da na~eloma pobuda

ustreza zakonskim zahtevam, da pa bi jo bilo treba dati pobudniku v redakcijski popra-

vek. V vpra{anju je namre~ zapisana beseda “razveljavitev”, kar lahko zavaja volivce, da

gre za razveljavitev `e veljavnega zakona. Takega referenduma pa pri nas ne poznamo.

Glede podpisov podpore pa je sekretariat posebej opozoril na to, da je precej{nje {tevi-

lo podpisnikov dokaj ne~itljivo navedlo svoja imena in je vpra{ljivo, ali jih bo mogo~e

identificirati. Pobudnik je bil obve{~en o potrebi po redakcijskem popravku in o tem,

da bo Dr`avni zbor na zahtevo Dr`avnega sveta ponovno odlo~al o zakonu, potem pa

bo, v primeru zadostnega {tevila podpisov podpore, dolo~en rok za zbiranje podpisov

volivcev. Po ponovnem odlo~anju in sprejetju zakona je bil pobudnik, glede na to, da je

medtem preteklo nekaj mesecev, pozvan, naj pove, ali {e vedno vztraja pri pobudi. Po-

budnik je odgovoril pritrdilno in tudi sogla{al z redakcijskim popravkom.

Pobuda Roberta Botterija, z dne 7.10.1996, v zvezi z upokojevanjem
poslancev
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v mnenju zapisal, da na~eloma pobuda

ustreza zakonskim zahtevam, da pa bi jo bilo treba dati pobudniku v redakcijski popra-

vek. V prvotnem besedilu pobude namre~ ni bila navedena neposredna povezava z

zakonom.

Pobude Matja`a Gerlanca, vlo`ene v letu 1997, v zvezi z Evropskim pridru`i-
tvenim sporazumom
Pobudnik je v letu 1997 vlo`il ve~je {tevilo pobud, bodisi v svojem imenu, bodisi v

imenu Nacional socialne zveze Slovenije, v zvezi z Evropskim pridru`itvenim sporazu-

mom. Ve~ina pobud je bila napisanih kar na roko in neurejeno, kar je v~asih predstav-

ljalo problem zaradi te`je razumljivosti in preglednosti vsebine.

In{pektor za varstvo osebnih podatkov je po vlogi pobudnika pisal predsedniku Dr-

`avnega zbora in pri tem navajal, da je pobudnik prosil za vrnitev neobravnavanih po-

bud (podpisov podpore), ker naj bi obstajala mo`nost prevzema teh podpisov s strani

Gibanja 23. december, ki je ravno tako zbiralo podpise pobude za predhodni zakono-

dajni referendum. In{pektor je predsednika Dr`avnega zbora prosil za pojasnilo, kaj se

zgodi s pobudami, ki pridejo v Dr`avni zbor in kaj se je konkretno zgodilo s pobudami

Nacional socialne zveze. Vpra{al je tudi, ali obstaja predpis, ki bi podrobneje urejal
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za{~ito osebnih podatkov, s katerimi pobudnik podpre svojo pobudo. Zanimalo ga je

tudi, ali obstaja mo`nost, da se pobude vrnejo pobudniku in na koga naj se pobudnik v

tem primeru obrne. Predsednik Dr`avnega zbora je v svojem odgovoru pojasnil, da so

vlo`ene pobude z izvirniki podpisov volivcev arhivirane v glavni pisarni Dr`avnega

zbora in se ne izro~ajo nikomur, s kopijami pa so seznanjeni ~lani kolegija predsednika

Dr`avnega zbora. Posebnega predpisa, ki bi poleg zakona o referendumu in ljudski ini-

ciativi urejal za{~ito osebnih podatkov volivcev, ki so podprli pobudo, ni, saj je pobuda

na~eloma javna. Evidenca podpisov volivcev za podporo zahtevi za referendum na

obrazcih (naslednja faza) pa je uradna tajnost. Vlo`ene pobude se pobudniku ne vra~a-

jo, saj jih ni mogo~e poljubno umikati in vlagati, tudi zaradi morebitnih manipulacij s

podpisi. Popolnoma nemogo~e je, da bi podpise podpore uporabil drug pobudnik, saj

je iz kopij seznamov s podpisi volivcev razvidno, katero pobudo volivci podpirajo.

Predsednik Dr`avnega zbora je sicer ve~krat obvestil pobudnika o tem, da ni zbral

dovolj podpisov podpore za vlo`itev pobude za referendum. Pobudnik je med drugim

vlo`il dve ustavni prito`bi, prvo zoper mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne za-

deve, drugo pa zaradi opustitev dejanj predsednika Dr`avnega zbora, ki da ni odgovar-

jal na njegove pobude. Obe ustavni prito`bi je Ustavno sodi{~e RS zavrglo. Pobudnik je

pri Vrhovnem sodi{~u RS spro`il tudi upravni spor zaradi tega, ker ni bil dolo~en rok za

zbiranje podpisov. Vrhovno sodi{~e je njegovo zahtevo zavrnilo.

O pobudi z dne 23.4.1997 pod geslom “NE PODARIMO NA[E ZEMLJE” je Sekretariat

za zakonodajo in pravne zadeve podal mnenje, da je brezpredmetna, saj zakon o ratifi-

kaciji ne more neposredno urejati posameznih vpra{anj in se ob njem odlo~a le o vpra-

{anju, ali sprejeti ali ne sprejeti dokument (v tem primeru sporazum), ki je predmet rati-

fikacije. Po ustavi tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico pod pogoji, ki jih dolo~a za-

kon. Zato je pobuda tudi vsebinsko protiustavna, saj ustava ne prepoveduje lastninske

pravice tujcev. O navedenem je bil obve{~en tudi pobudnik.

V zvezi z zbiranjem podpisov podpore je bila zoper pobudnika vlo`ena prijava pri

Upravi kriminalisti~ne slu`be MNZ zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja

listin. Nekatere osebe na seznamu so namre~ pred datumom podpisa `e umrle, ena

domnevno podpisana oseba pa je podala pisno izjavo, da pobudniku ni podpisala no-

benega dokumenta. O rezultatih te prijave ni podatkov.

Pobuda Gibanja 23 december, z dne 7.5.1997, v zvezi z Evropskim pridru`i-
tvenim sporazumom
Predsednik Dr`avnega zbora je obvestil pobudnika, da pobuda ni v skladu z 18. ~le-

nom ZRLI, saj referendumsko vpra{anje, ki ga predlaga, ne ustreza nobenemu od za-

konsko predvidenih vpra{anj. Pobudnika je pozval, naj ustrezno prilagodi oziroma po-
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pravi pobudo. Pobudnik je nato popravil svojo pobudo, vendar pa je Sekretariat za za-

konodajo in pravne zadeve ocenil, da ne izpolnjuje zakonskih pogojev, saj ni vlo`ena v

skladu z ZRLI in referendumskega vpra{anja ne podaja v skladu s tem zakonom. Po vse-

bini je to ~isto nova pobuda in ne dopolnitev pobude, zato jo je treba vlo`iti na novo in

podpreti s podpisi 200 volivcev. Poleg tega pa se referendum pomnenju sekretariata ne

more nana{ati na predlog zakona v celoti, pa~ pa le na dolo~ena vpra{anja. Pobudnik je

ob nespremenjenem referendumskem vpra{anju predlo`il premajhno {tevilo podpisov

podpore, dne 20.5.1997 pa je vnovi~ popravil besedilo pobude.

Glede na to, da so z MNZ sporo~ili predsedniku Dr`avnega zbora, da podpisov pod-

pore ni dovolj, med drugim pa je za 50 oseb v seznamu navedeno napa~no osebno

ime, je predsednik Dr`avnega zbora zaprosil ministra za notranje zadeve za podrobno

informacijo, kaj pomeni navedba napa~nega osebnega imena oziroma izpeljanke za

ugotavljanje identitete podpisnika, kajti to je klju~no vpra{anje za ugotovitev izpol-

njevanja zakonskega pogoja po 13. ~lenu ZRLI (v tistem ~asu {e 200 podpisov). Mini-

ster za notranje zadeve je odgovoril, da je ministrstvo dosledno upo{tevalo preverja-

nje osebnih imen skladno z Zakonom o evidenci volilne pravice in Zakonom o oseb-

nem imenu, kajti vsako odstopanje od spo{tovanja teh dveh zakonov bi lahko porodi-

lo sum v istovetnost podpisnika. Po Zakonu o osebnem imenu je vsakdo dol`an

uporabljati svoje osebno ime, {tevilni podpisniki pa so uporabljati izpeljanke ali razli-

~ice imena, kar ni pravilno.

Iz mnenja Sekretariata za zakonodaji in pravne zadeve z dne 22.5.1997 pa je bilo raz-

vidno, da je bila pobuda vlo`ena v skladu z zakonom, vendar pa je vpra{anje problema-

ti~no, saj je v njem izrecno izpostavljen samo en sestavni del sporazuma, ostali deli pa

niso omenjeni. To bi lahko zavajalo volivce, ki bi na morebitnem referendumu odlo~ali

le o delu pridru`itvenega sporazuma, glede katerega pa druga~na zakonska ureditev ni

mo`na. Sekretariat je predlagal druga~no besedilo vpra{anja in pri tem omenil mo`nost

naknadnega zakonodajnega referenduma, ki bi pri{la v po{tev za odlo~anje o zakonu v

celoti. Po oceni sekretariata namre~ zakon o ratifikaciji, v skladu s pravili sklepanja

mednarodnih pogodb, ne more izdvajati samo nekaterih delov sporazuma. Zato bi lah-

ko Dr`avni zbor, skladno s 15. ~lenom ZRLI, referendumsko vpra{anje ozna~il kot

nejasno.

Skupaj je pobudnik vlo`il kar 7 pobud volivcem za vlo`itev zahteve za razpis zakono-

dajnega referenduma. Med razlogi za neuspeh pobud je treba na{teti: nezadostno {tevi-

lo podpisov podpore, nepopolno referendumsko vpra{anje (ni bil omenjen konkretni,

to~no dolo~eni zakon), brezpredmetnost pobude (ker v tistem trenutku predlog zako-

na ni bil v zakonodajnem postopku), obstoj druge referendumske pobude s smiselno
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enakim referendumskim vpra{anjem ter dejstvo, da ni predviden predhodni zakono-

dajni referendum o celotnem zakonu.

Pobuda NOVE stranke, z dne 23.5.1997, v zvezi z vklju~itvijo v NATO
Iz obvestila MNZ, ki je preverilo volilno pravico podpisnikov po prilo`enem sezna-

mu, je razvidno, da je pobudo za vlo`itev zahteve za razpis predhodnega zakonodajne-

ga referenduma pod geslom: “NATO ALI NEVTRALNOST” podpisalo 245 podpisnikov.

Opa`ene so bile naslednje nepravilnosti:

• osebni podatki so bili izpisani ne~itljivo za 42 oseb,

• navedeni so bili nepopolni podatki o stalnem prebivali{~u za 24 oseb,

• navedeno je bilo napa~no osebno ime za 13 oseb,

• navedeni so bili napa~ni rojstni podatki za 7 oseb,

• naveden je bil napa~en naslov stalnega prebivali{~a za 2 osebi in

• v evidenci volilne pravice nista bili 2 osebi.

[tevilo podpisov je bilo torej manj{e od takrat zahtevanih 200, poleg tega pa se pobu-

da tudi ni navezovala na noben zakonski predlog. O vsem navedenem je predsednik

Dr`avnega zbora obvestil pobudnika, ki je dne 13.6.1997 ponovno vlo`il pobudo za

razpis referenduma. Pri tem je navajal kot argument dolo~ilo 18. ~lena ZRLI, in sicer be-

sedilo, da se predhodni referendum lahko nana{a na vpra{anje, ali naj se dolo~eno

vpra{anje uredi z zakonom. Na podlagi referendumske odlo~itve pa naj bi Dr`avni zbor

to vpra{anje uredil z zakonom. Predsednik Dr`avnega zbora je obvestil pobudnika, da

pobuda ponovno ni vlo`ena v skladu z ZRLI, saj ni vezana na konkreten zakon, ki bi bil

v zakonodajnem postopku. [tevilo podpisov podpore je bilo sedaj sicer zadostno, ven-

dar pa ni bila izpolnjena osnovna predpostavka za predhodni referendum (vezanost na

konkreten zakon v zakonodajnem postopku).

Pobuda Zdru`enja za demokratizacijo javnih glasil in Civilne dru`ba za de-
mokracijo in pravno dr`avo, z dne 8.7.1997 in 14.7.1997, v zvezi z Evrop-
skim pridru`itvenim sporazumom
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je ugotovil, da je pobuda, ki je bila sicer

vlo`ena 8.7.1997, brezpredmetna, saj se ne nana{a na zakon, ki bi bil vlo`en v Dr`av-

nem zboru. V obvestilu pobudniku je predsednik Dr`avnega zbora pojasnil, da je bil za-

kon, na katerega se pobuda nana{a, predlo`en Dr`avnemu zboru, vendar pa je bil dne

6.6.1997 sprejet sklep o umiku predloga tega zakona iz zakonodajnega postopka. Po-

budnik je nato dne 14.7.1997 poslal predsedniku Dr`avnega zbora dopis, ki ga je naslo-

vil “Formalna vlo`itev predloga”, v katerem je ostro protestiral proti domnevni o~itni kr-

{itvi zakonodaje. Navajal je, da ZRLI mo`nosti pobude za predhodni zakonodajni refe-

205

205



rendum ne povezuje z umikom zakonskega predloga. Uradno je obvestil predsednika

Dr`avnega zbora, da formalno dviga `e vlo`eno pobudo z dne 7.7.1997 in jo ponovno

vlaga “v ~asu, ki je dolo~en s ponovno predlo`enim zakonom o ratifikaciji Evropskega

sporazuma o pridru`itvi, in sicer sekundo po formalni vlo`itvi predloga tega zakona Dr-

`avnemu zboru.” O morebitni nadaljnji aktivnosti pobudnika v zvezi z zakonodajnim

referendumomni podatkov. Ravno tako ni podatkov o usodi tega zadnjega pobudniko-

vega dopisa.

Pobuda Marjana Polj{aka, z dne 14.7.1997, v zvezi z Evropskim pridru`itve-
nim sporazumom
Pobudnik je zoper odlo~itev predsednika Dr`avnega zbora o zavrnitvi pobude voliv-

cem za vlo`itev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma vlo`il

to`bo, v kateri je navedel, da somu bile kr{ene z ustavo zajam~ene pravice, in sicer iz 3.,

44. in 90. ~lena ustave. To`ena stranka je v odgovoru na to`bo navedla, da je formulacija

referendumskega vpra{anja, ki ga je postavil to`nik, v nasprotju z dolo~bo 9. in 18. ~le-

na ZRLI v povezavi s 1. odstavkom 90. ~lena Ustave RS. Ustava dolo~a, da se lahko za-

konodajni referendum razpi{e le o vpra{anjih, ki se urejajo z zakonom, to pa pomeni,

da je predhodni zakonodajni referendum mogo~ le glede enega ali ve~ vpra{anj, ki jih

ureja predlog zakona, ne pa glede zakona v celoti. Institut predhodnega zakonodajne-

ga referenduma je opredeljen le v povezavi s posameznim zakonskim vpra{anjem ozi-

roma v povezavi s posameznim delom zakonske materije, ki jo opredeljuje dolo~en

predlog zakona. Referendumska pobuda to`nika se nedvomno nana{a na zakon (o rati-

fikaciji) v celoti, zato pobuda ni mogla biti predmet predhodnega zakonodajnega

referenduma.

Upravno sodi{~e Republike Slovenije je to`bo zavrnilo in v obrazlo`itvi sodbe med

drugim navedlo, da sporno besedilo pobude to`nika, ki predstavlja celotno besedilo

zakona o ratifikaciji, ne more biti predmet predhodnega zakonodajnega referenduma,

pa~ pa le predmet naknadnega referenduma.

Pobuda In{tituta za obnovljive vire energije, z dne 25.11.1997, v zvezi s TET 3
Pri tej pobudi se je izpostavil problem varstva osebnih podatkov. Predstavnik pobud-

nika je zatrjeval, da je v Dr`avnem zboru pri{lo do protipravnega posredovanja osebnih

podatkov podpisnikov referendumske pobude. V zvezi s tem je navajal, da je neznana

oseba iz vlo`i{~a Dr`avnega zbora posredovala neznani osebi iz ene od poslanskih sku-

pin kopije seznama osebnih podatkov in lastnoro~nih podpisov, ta neznana oseba iz

poslanske skupine pa naj bi preko telefaksa posredovala tako protipravno pridobljene
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osebne podatke podpisnikov svojim sodelavcem v Trbovlje z namenom {ikaniranja

podpisnikov in onemogo~anja nadaljevanja referendumskega postopka.7

Pobuda Petra Su{nika, z dne 28.7.1998, v zvezi z lokalno samoupravo
Pri tej pobudi so bili, vsaj v za~etku, problemati~ni predvsem podpisi podpore, ki jih

ni bilo dovolj. Omeniti pa bi veljalo tudi to, da je v zvezi z dolo~ilom 17. ~lena ZRLI (vlo-

`itev predloga oziroma zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma)

predsednik Dr`avnega zbora zaprosil Komisijo za poslovnik za razlago, kdaj se po po-

slovniku pri~ne tretja obravnava zakona v Dr`avnem zboru. Komisija za poslovnik je

dne 10.5.1999 podala mnenje, da se tretja obravnava pri~ne, ko je sprejet dnevni red

seje, na kateri se bo obravnaval predlog zakona v tretji obravnavi. ^e pa gre za zakon v

hitrem ali skraj{anem postopku, h kateremu je bil podan predlog oziroma zahteva za

razpis predhodnega referenduma, se tretja obravnava za~ne, ko predsedujo~i napove,

da prehaja Dr`avni zbor na tretjo obravnavo predloga zakona znotraj hitrega oziroma

skraj{anega postopka.

Pobuda skupine volivcev (Bo{tjan Cizelj), z dne 24.11.2000, v zvezi z Zako-
nom o Vladi RS
Pobudnik je na in{pektorja za varstvo osebnih podatkov naslovil prito`bo, v kateri je

navajal, da so se osebni podatki podpisnikov pobude za razpis referenduma pojavili v

medijih, zaradi ~esar meni, da je {lo pri tem za zlorabo osebnih podatkov s strani pristoj-

ne slu`be Dr`avnega zbora, ki bi morala tak{ne podatke varovati.

V zvezi s to prito`bo je bilo na sede`u Dr`avnega zbora kot stranke postopka, dne

7.12.2000 opravljeno in{pekcijsko nadzorstvo. Predstavnici Dr`avnega zbora sta poja-

snili, da tovrstne pobude ves ~as obravnavajo kot javne predloge, ki pomenijo nepo-

sredno izvr{evanje oblasti ljudstva v skladu z ustavo. Zaradi tega se pobude v celoti

obravnavajo kot javna gradiva, tako kot na primer predlogi zakonov, ki so zavedeni kot
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7 Iz mnenja sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve z dne 15.1.1998 izhaja, da je v konkretnem primeru

dolo~eno {tevilo podpisnikov podprlo pobudo za zbiranje podpisov v podporo zahtevi za zakonodajni refe-

rendum. Niti ustava niti ZRLI ne dolo~ata, da je treba podatke o pobudnikih obravnavati kot tajne ali pa jih uvr-

stiti v dolo~eno zbirko podatkov, za katero bi se neposredno uporabljale dolo~be Zakona o varstvu osebnih

podatkov. Subjekti, ki spro`ijo tak{no referendumsko iniciativo, spro`ijo s tem postopek, ki lahko privede do

izjemno pomembnih posledic za dr`avo oziroma za vse dr`avljane. Tak{na iniciativa lahko privede do spreje-

ma ali zavrnitve dolo~ene zakonske re{itve, zaradi ~esar je politi~na odgovornost pobudnikov v tem primeru

vsaj smiselno enaka odgovornosti vseh drugih subjektov, ki lahko za~nejo zakonodajni postopek ali razpis za-

konodajnega referenduma.
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samostojna parlamentarna zadeva in podpisani s strani predlagateljev. Iz mnenja Sekre-

tariata za zakonodajo in pravne zadeve z dne 14.12.1994 tudi izhaja, da ZRLI nikjer ne

zahteva posebne obravnave osebnih podatkov in jih tudi nikjer izrecno ne izklju~uje iz

sistema varstva osebnih podatkov, kot ga ureja sistemski zakon za to podro~je. S podpi-

som in prostovoljnim posredovanjem svojih osebnih podatkov v podporo neki javni za-

devi volivec vstopi v sfero javnega in tako ni ve~ mogo~e govoriti o varstvu njegove

zasebnosti.

Pobuda NOVE stranke, z dne 28.2.2001, v zvezi s prostimi carinskimi
prodajalnami
Pri tej pobudi se je predvsem izpostavilo vpra{anje pravo~asnosti vlo`itve, in sicer v

povezavi z odlo`ilnim vetom Dr`avnega sveta.

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je ugotovil, da pobuda ni bila vlo`ena v

sedemdnevnem roku iz drugega odstavka 21. ~lena ZRLI. Zakon je bil v Dr`avnem zbo-

ru sprejet dne 31. januarja 2001, na podlagi odlo`ilnega veta Dr`avnega sveta pa je o

njem ponovno odlo~al 21. februarja 2001 in ga ponovno izglasoval. Rok za vlo`itev re-

ferendumske pobude je po oceni sekretariata pri~el te~i od 31. januarja 2001 in ne od

ponovnega izglasovanja zakona. O navedeni ugotovitvi je predsednik Dr`avnega zbora

obvestil pobudnico, ki je vlo`ila to`bo pri Upravnem sodi{~u Republike Slovenije zoper

akt oziroma obvestilo predsednika Dr`avnega zbora. V to`bi je predlagala, naj sodi{~e

odpravi izpodbijani akt in odlo~i o stvari tako, da razpi{e zbiranje podpisov. Predlagala

je tudi, naj Upravno sodi{~e spro`i postopek za presojo ustavnosti 292. ~lena takrat ve-

ljavnega Poslovnika dr`avnega zbora (v nadaljevanju: PoDZ) pred Ustavnim sodi{~em

RS ter do njegove odlo~itve prekine postopek. Upravno sodi{~e je to`bo zavrnilo.

Pobudnica pa je vlo`ila tudi pobudo za oceno ustavnosti, po kateri je Ustavno sodi{~e

RS razveljavilo takrat veljavnega Poslovnika DZ. Odlo~ilo je tudi, da ZPPCPEU ni bil

razgla{en in objavljen v skladu z ustavo, zato ni za~el veljati in se ne sme uporabljati.

Dolo~bo drugega odstavka 254. ~lena PoDZ je Ustavno sodi{~e razveljavilo zaradi tega,

ker je bilo mo`no takoj po sporo~ilu Dr`avnega sveta, da ne bo vlo`il veta, zakon posla-

ti v razglasitev, ne glede na v ZRLI dolo~en sedemdnevni rok za vlo`itev zahteve oziro-

ma pobude za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Sicer pa iz te odlo~be

Ustavnega sodi{~a med drugim tudi izhaja, da je v primeru suspenzivnega veta Dr`avni

zbor v enakem polo`aju, kot je bil pred prvim odlo~anjem o predlogu zakona v celoti,

torej pred odlo~itvijo, ali bo tak zakon sprejel ali ne. Za sprejem zakona v primeru sus-

penzivnega veta je mogo~e {teti le sprejem zakona na podlagi ponovnega glasovanja;

ni mogo~a druga~na razlaga kot ta, da za~ne rok za vlo`itev pobude oz. zahteve za raz-

pis referenduma iz 21. ~lena ZRLI te~i od dne, ko je zakon sprejet pri ponovnem odlo~a-
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nju. Ustavno sodi{~e je {e ugotovilo, da je bil v postopku sprejemanja ZPPCPEU v {ir-

{em smislu, torej v postopku njegovega nastajanja, kr{en z ustavo zagotovljen polo`aj

volivcev oziroma pobudnice referenduma pri uveljavljanju njihovih iz ustave izvirajo-

~ih pravic v zvezi z referendumom kot oblike neposrednega sodelovanja volivcev pri

upravljanju javnih zadev. Ustavno sodi{~e je dolo~ilo tudi na~in izvr{itve svoje odlo~i-

tve (Dr`avnemu zboru je nalo`ilo dolo~itev novega roka za zbiranje podpisov). Po-

membno je {e stali{~e Ustavnega sodi{~e v tej odlo~bi, da zakonske ureditve referendu-

ma ni mogo~e interpretirati restriktivno, temve~ le v korist uresni~evanju ustavne pravi-

ce do referenduma in v dvomu odlo~iti v korist vlagateljem pobude oziroma zahteve za

razpis referenduma.

Pobuda De`elne stranke [tajerske, ob podpori Liberalne stranke, Stranke
slovenskih narodnjakov, Stranke enakopravnih de`el, Liste za Maribor in
Glas `ensk Slovenije, z dne 19.3.2001, v zvezi z ZRLI
V referendumskem postopku je predsednik Neodvisne liste za Maribor, Alojz

Kri`man na predsednika Dr`avnega zbora dne 2.4.2001 naslovil dopis, v katerem je

predsednika opozoril na to, da bi se lahko izognili velikim stro{kom, ~e bi se predlaga-

telj zakona zavezal pobudnikom, da s spremembo zakona ne bo spremenil tudi tretjega

odstavka 13. ~lena ZRLI, saj bi v tem primeru pobudniki prenehali z nadaljnjim zbira-

njem podpisov, ker razlogi za to ne bi ve~ obstajali.

Iz odgovora predsednika Dr`avnega zbora, z dne 3.4.2001 izhaja, da je pobudo v ime-

nu De`elne stranke [tajerske vlo`il njen predsednik Albert Erjavi~nik. Druge stranke,

med njimi tudi stranka Alojza Kri`mana, ki so pobudo podprle, nimajo polo`aja pobud-

nika in ne morejo razpolagati s pobudo. Poleg tega je bil na podlagi vlo`ene pobude

dolo~en rok za zbiranje podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma. Z za~et-

kom tega roka za zbiranje podpisov v podporo zahtevi se je spremenil tudi polo`aj po-

budnika oziroma njegova mo`nost razpolaganja z vlo`eno pobudo.

Pobuda Darka Frasa, z dne 27.3.2001, v zvezi v vra~ilom vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omre`je
Predsednik Dr`avnega zbora je zaprosil za mnenje Sekretariat za zakonodajo in prav-

ne zadeve v zvezi z vpra{anjem, ali je dopustna obravnava in odlo~anje o predlogu za-

kona, ki naj bi se dolo~enega dne obravnaval na seji (Zakon o telekomunikacijah), in si-

cer glede na to, da je bila istega dne vlo`ena pobuda za zbiranje podpisov v podporo

zahtevi za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o istem predlogu zakona.

Navedeni sekretariat je podal mnenje, da je ob vlo`itvi pobude Dr`avni zbor vezan s

prepovedjo iz tretjega odstavka 17. ~lena ZRLI, kar pomeni, da ne sme za~eti tretje
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obravnave predloga zakona pred potekom roka za zbiranje podpisov volivcev za pod-

poro zahtevi.

Glede na to, da so nekatere poslanske skupine v teku nadaljnjega postopka sprejema-

nja navedenega zakona vlo`ile amandma, ki v bistvu ureja podro~je tako, kot je zahte-

vano v pobudi (sprejetje posebnega zakona v {estih mesecih, povrnitev vlaganj v bre-

me privatizacije Telekoma), je predsednik Dr`avnega zbora pozval pobudnika, da ga

obvesti o tem, ali je {e smiselno, da vztraja pri vlo`eni pobudi. Pobudnik je nato svojo

pobudo umaknil in do zbiranja podpisov ni pri{lo, o ~emer je bil tudi obve{~en Urad za

upravne notranje zadeve pri MNZ.

Pobuda Dominika Freliha, z dne 24.4.2001 in zahteva 34 poslancev, z dne
26.4.2001, v zvezi z Zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o zdravlje-
nju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomo~jo
Pobudnik je bil pozvan k redakcijski uskladitvi referendumskega vpra{anja, saj refe-

renduma ni mogo~e izvesti v ve~ alternativah, poleg tega pa v naslovu zakona, kot je

naveden v pobudi, ni besede “umetne”, ker je bila v zakonodajnem postopku ~rtana.

Pobudnik je besedilo referendumskega vpra{anja ustrezno popravil. Dolo~en je bil rok

za zbiranje podpisov podpore volivcev.

Dva dni kasneje, torej 24.4.2001, pa je skupina 34 poslancev Dr`avnega zbora vlo`ila

zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, zato je bil ta, v skladu s pr-

vim odstavkom 21. ~lena ZRLI, tudi razpisan. Ni bilo torej treba zbirati podpisov voliv-

cev na upravnih enotah. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju ne-

plodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomo~jo na referendumu ni bil

potrjen.

Pobuda YHD - Dru{tva za teorijo in kultura hendikepa, z dne 15.5.2002, v
zvezi s financiranjem invalidskih orgnizacij
Pri tej pobudi gre za zanimiv primer vlaganja dveh pobud v enakem ~asovnem ob-

dobju, in to o istem zakonu, vendar s povsem nasprotno vsebino.

Pobuda SIOS - Sveta invalidskih organizacij Slovenije, z dne 24.5.2002, v zve-
zi s financiranjem invalidskih orgnizacij
Iz mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve izhaja, da se ta pobuda po

vsebini opredeljene zahteve sicer izklju~uje s pobudo YHD, vendar pa to, upo{tevaje

19. ~len ZRLI, ne predstavlja ovire za zbiranje podpisov podpore referendumski pobu-

di. Sekretariat pa je na~eloma opozoril {e na to, da bi bilo v prihodnje treba tudi upora-

bo referendumskega gesla urediti z zakonom. Konkretna pobuda je namre~ opremljena

kar s tremi gesli. O samem geslu v zakonodaji sicer ni posebnih dolo~b in ima akcesorni
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zna~aj. ^e pa to geslo bistveno odstopa od vsebine referendumske pobude in je zavaja-

jo~e, postane pravno relevantno. V sedanji situaciji pa bi moral Dr`avni zbor v vsakem

primeru posebej presoditi, ali je geslo ustrezno. O tem bi veljalo opozoriti tudi {ir{o

javnost.

V. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED ZAKONODAJNEGA
REFERENDUMA

V zahodni Evropi (Pravna ureditev referenduma in ljudske iniciative, 2000: 15) je dr-

`avni (nacionalni) referendum (razli~nih vrst, oblik in pravnih u~inkov) predviden v ve-

liki ve~ini dr`av. Praviloma je referendum predpisan z ustavo, ponekod pa se uporablja

na podlagi zakonske ureditve ali odlo~itve parlamenta. Za na{ pregled ureditve referen-

duma so zlasti pomembne tiste zahodnoevropske dr`ave, v katerih je referendum us-

tavnopravno predpisan in v praksi tudi uporabljan ter jih v okviru referendumske de-

mokracije obravnava prevladujo~a teorija in doktrina. Med te dr`ave {tejemo zlasti Av-

strijo, Dansko, Francijo, Irsko, Italijo, [panijo in [vico. Poleg teh dr`av, ki predvidevajo

referendum z obvezno pravno mo~jo, omenjamo tudi skandinavske dr`ave (Finsko,

Norve{ko in [vedsko) in Veliko Britanijo, kjer je uveljavljen le posvetovalni referendum

in ne referendum z obvezno pravno mo~jo.

5.1 Avstrija

Na podlagi 1. ~lena, ki dolo~a, da je Avstrija demokrati~na republika (glej Pravna ure-

ditev referenduma in ljudske iniciative, 2000: 15) in da njeno pravo izhaja iz ljudstva, je

zvezni ustavni zakon predpisal ustavnorevizijski, zakonodajni in posvetovalni referen-

dum (43., 44. in 49b ~len).

Zakonodajni referendum se lahko razpi{e po kon~anem zakonodajnem postopku,

vendar {e pred razglasitvijo zakona (potrditveni referendum). Sklep o sprejetju zakona

mora na referendum, ~e tako odlo~i Nationalrat ali ~e to zahteva ve~ina njegovih ~la-

nov (Bundesrat te pravice nima). Predlog oziroma zahtevo za razpis zakonodajnega re-

ferenduma lahko vlo`ijo ~laniNationalrata po zaklju~enem tretjem branju predloga za-

kona. ^e je tak predlog podprt s podpisi najmanj osmih ~lanov Nationalrata, ga njegov

predsednik predlo`i na glasovanje. Sklep o razpisu referenduma se objavi v zveznem

uradnem listu. Zakonodajni referendum je torej v rokah parlamentarne ve~ine in ne

manj{ine (opozicije), njegov namen pa je zlasti v naknadnem preverjanju (potrjevanju)

parlamentarne odlo~itve pri volivcih. Referendum razpi{e zvezni predsednik, sklep pa
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morajo sopodpisati vsi ~lani vlade. Na referendumu se glasuje o tem, ali naj sklepNatio-

nalrata o sprejetju zakona (odlo~a se torej o celotnem predlogu zakona) dobi mo~ za-

kona ali ne. Za razliko od nekaterih drugih, avstrijska pravna ureditev ne vsebuje pre-

povedi ali omejitve razpisa referenduma za dolo~ene vrste zakonov. Predlog zakona je

na referendumu sprejet, ~e ga potrdi ve~ina volivcev, ki so oddali veljavne glasovnice.

Ustava in zakon izrecno ne predpisujeta dimenzije vezanosti parlamenta na referen-

dumsko odlo~itev. V teoriji in doktrini so mnenja o tem deljena.

Zakonodajni referendum je v Avstriji predviden tudi na de`elni ravni. Ponekod je ure-

jen na enak na~in kot na zvezni ravni (npr. v Salzburgu, le da ni dovoljen za dav~ne za-

kone, poleg tega je v tej de`eli predviden tudi ljudski veto), ali zelo podobno (npr. na

Tirolskem), drugod pa je dopusten tudi na podlagi ljudske iniciative (npr. 10.000 voliv-

cev na Voralber{kem).

Zvezni ustavni zakon je leta 1989 uvedel tudi posvetovalni referendum. Razpi{e ga

Nationalrat, predlog zanj pa lahko dajo njegovi ~lani ali zvezna vlada. Referendum se

nana{a na vpra{anje, ki je temeljnega in vseavstrijskega pomena, za njegovo ureditev

pa je pristojen zvezni zakonodajalec. Na glasovanje se predlo`i dva alternativna predlo-

ga za re{itev ali vpra{anje, na katerega je treba odgovoriti z »da« ali »ne«. V nasprotju z us-

tavnorevizijskim in zakonodajnim referendumom se posvetovalni referendum ne izvaja

v zvezi z obstoje~im (ustavnim ali navadnim) zakonom, njegov izid pa ni pravno

obvezujo~.

Praksa

Po drugi svetovni vojni je bil zakonodajni referendum izveden samo dvakrat (leta

1978 o uporabi jedrske energije in leta 1994 o ~lanstvu Avstrije v EU), posvetovalni pa

doslej {e ni bil uporabljen.

5.2 Danska

Ustava Danske (22., 29. in 42. ~len) predpisuje tako ustavnorevizijski kot tudi zakono-

dajni referendum(glej Pravna ureditev referenduma in ljudske iniciative, 2000: 17), pri

~emer je posebnost danske ureditve v tem, da so predvidene kar {tiri oblike zakonodaj-

nega referenduma.

Temeljna oblika zakonodajnega referenduma je referendum s suspenzivnim u~in-

kom. Po sprejetju zakona v Folketingu lahko v roku treh delovnih dni po kon~anem gla-

sovanju tretjina ~lanov parlamenta zahteva referendum (referendum na zahtevo parla-
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mentarne manj{ine). Folketing se lahko v roku petih delovnih dni po sprejemu predlo-

ga zakona, za katerega je zahtevan referendum, odlo~i za umik predloga zakona. ^e

tega ne stori, se zakonski predlog objavi skupaj z razpisom referenduma. Referendum

je treba izvesti najprej 12 in najkasneje 18 delovnih dni po tej objavi. Referenduma pa ni

mogo~e razpisati za finan~ne zakone, ki se nana{ajo na prora~un, zakone o najemanju

dr`avnih posojil, zakone o javnih uslu`bencih, zakone o pla~ah in pokojninah, zakone

o dodeljevanju dr`avljanstva, zakone o razlastitvah, zakone o posrednih in neposred-

nih davkih, zakone o obveznostih, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij in zakone, ki jih

ustava obravnava v ~lenih 8. – 11. in v 19. ~lenu (kraljeve in mednarodne zadeve). V po-

sebej nujnih primerih pa lahko zakon, ki vsebuje v ta namen posebno dolo~bo, za~ne

veljati takoj po sprejemu v Folketingu, torej {e pred potekom roka, ki je predviden za

vlo`itev zahteve za referendum. Vendar pa lahko tretjina ~lanov Folketinga zahteva re-

ferendum tudi o takem predlogu zakona. ^e tak zakon na referendumu ni potrjen, pre-

neha veljati takoj po objavi referendumskega izida. Medtem ko je za potrditev ustavne

spremembe predpisana kvalificirana ve~ina, je za zakonodajni referendum dolo~ena

bla`ja ve~ina; ta mora obsegati najmanj 30% vseh volivcev. Vendar pa ustava te ve~ine

ne predpisuje za potrditev, temve~ za zavrnitev zakona (zavrnitveni referendum), kar

pomeni, da je predlog zakona sprejet, ~e ga ne zavrne ve~ina volivcev, ki predstavljajo

vsaj 30% volilnih upravi~encev.

Posebni obliki zakonodajnega referenduma sta referendum o zakonu o spremembi

starosti za pridobitev volilne pravice in o prenosu suverenosti. Starost kot pogoj za pri-

dobitev volilne pravice je dolo~ena z zakonom in ne z ustavo, zato je treba spremembo

starostnega pogoja obvezno prepustiti v odlo~itev volivcem na referendum (2. odsta-

vek 29. ~len ustave). Referendum je torej obligatoren, referendumska ve~ina pa je ena-

ka kot na zakonodajnem referendumu. Referendum se izvede tudi o zakonu, s katerim

se prena{ajo dr`avne pristojnosti na druge organe (npr. na organe EU). Tak zakon mora

Folketing sprejeti z najmanj pet{estinsko ve~ino njegovih ~lanov, kar je izjemno zahtev-

na ve~ina. ^e ta ve~ina v Folketingu ni dose`ena, dose`ena pa je relativna ve~ina, mora

tak zakonski predlog na referendum (fakultativni referendum z elementi obligatornega

referenduma). Zanj veljajo enaka pravila in tudi ve~ina kot za zakonodajni referendum.

^etrta oblika zakonodajnega referenduma je posvetovalni referendum, ki se izvede

na pobudo samega parlamenta. Posvetovalni referendum se lahko izvede, ~e vlada ali

parlamentarna ve~ina ocenita, da bi bilo primerno, da se o kak{nem pomembnem za-

konu izjavijo tudi volivci. Odlo~itev volivcev za Folketing ni pravno zavezujo~a.
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Praksa

Od dneva za~etka veljavnosti danske ustave (5. junij 1953) do junija 1995 so bili na

Danskem izvedeni naslednji referendumi:

Tabela 1: Izvedeni referendumi na Danskem

Datum Predmet Vrsta referenduma Rezultat

30.5.1961 zni`anje starosti za pri-

dobitev volilne pravice

z 23 na 21 let

2. odstavek 29. ~lena

ustave

sprejet

25.6.1963 4 predlogi zakonov v

zvezi z razli~nimi omeji-

tvami na nepremi~ninah

temeljna oblika zakono-

dajnega referenduma

(42. ~len ustave)

zavrnjen

24.6.1969 zni`anje starosti za pri-

dobitev volilne pravice

z 21 na 18 let

2. odstavek 29. ~lena

ustave

zavrnjen

21.9.1971 Zni`anje starosti za pri-

dobitev volilne pravice

z 21 na 20 let

2. odstavek 29. ~lena

ustave

sprejet

2.10.1972 vstop v Evropsko gos-

podarsko skupnost

prenos suverenosti (20.

~len ustave)

sprejet

19.9.1978 zni`anje starosti za pri-

dobitev volilne pravice

z 20 na 18 let

2. odstavek 29. ~lena

ustave

sprejet

27.2.1986 ratifikacija Enotnega

evropskega akta

posvetovalni

referendum

sprejet

2.6.1992 vklju~evanje v Evropsko

unijo, ratifikacija Maa-

strichtske pogodbe

prenos suverenosti (20.

~len ustave)

zavrnjen

18.5.1993 ratifikacija Maastricht-

ske pogodbe, dopolnje-

ne s sklepi evropskega

sveta iz Edinbourga

temeljna oblika zakono-

dajnega referenduma

(42. ~len ustave)

sprejet

Vir: spletne strani
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5.3 Francija

V Franciji (glej Pravna ureditev referenduma in ljudske iniciative, 2000: 19) je zakono-

dajni referendum ustavno dokaj omejen. Osnutek zakona lahko predlo`i na referen-

dum samo predsednik republike na predlog vlade (predlog mu mora biti predlo`en v

~asu trajanja zasedanja parlamenta) ali na predlog obeh domov parlamenta skupaj (ne

pa posami~no). Na referendum se na podlagi 11. ~lena ustave, ki je bil spremenjen leta

1995, lahko predlo`i le tri vrste zakonov, in sicer zakonski predlog, ki se nana{a na: or-

ganizacijo javnih oblasti, na reforme v zvezi z ekonomsko in socialno politiko dr`ave in

javnimi slu`bami, ki so pri tem udele`ene, in na ratifikacijo mednarodnega sporazuma,

ki bi, ~eprav ni v nasprotju z ustavo, vplival na delovanje institucij. Kadar se referendum

organizira na predlog vlade, mora ta pred vsakim domom parlamenta podati izjavo, ki ji

sledi razprava. ^e je na referendumu zakonski predlog sprejet, ga predsednik republike

razglasi v 15 dneh po razglasitvi izida glasovanja. Za sprejem osnutka zakona na refe-

rendumu je predpisana relativna ve~ina, to je ve~ina glasov volivcev, ki so glasovali.

Glede na to, da k predsednikovemu sklepu o razpisu referenduma ni potreben sopod-

pis in da bi lahko pri{lo do predloga s strani obeh domov parlamenta le izjemoma (npr.

v primeru spora med domovoma parlamenta v zvezi s kak{nim osnutkom zakona), ima

predsednik republike prakti~no proste roke v zvezi z razpisom zakonodajnega

referenduma.

Praksa

V praksi je bila vlada (glede na razmerje med predsednikom republike in vlado to

prakti~no pomeni predsednik republike) izklju~ni predlagatelj sicer dokaj redkih refe-

rendumov. Doslej so v Franciji na podlagi te ureditve razpisali sedem referendumov.

5.4 Irska

Zakonodajni referendum na Irskem republika (glej Pravna ureditev referenduma in

ljudske iniciative, 2000: 20) je v rokah predsednika republike, s tem, da ga lahko zahte-

vata oba domova predstavni{kega telesa skupaj – ve~ina ~lanov senata (Seanad Ei-

reann) in najmanj tretjina ~lanov predstavni{kega doma (Dail Eireann). Oba domova

parlamenta morata skupno peticijo (s katero zahtevata, da predsednik republike zavrne

razglasitev zakona, ker je vpra{anje nacionalnega pomena in o njem ni mogo~e do-

kon~no odlo~iti brez sodelovanja ljudstva) nasloviti v roku {tirih dni po sprejetju zako-

na. Predsednik republike lahko zakon razglasi, ~e meni, da ne vsebuje vpra{anja nacio-
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nalnega pomena, o katerem bi moralo odlo~ati ljudstvo, ali pa z razglasitvijo po~aka,

dokler zakon ni potrjen na referendumu ali dokler ga novo oblikovani predstavni{ki

dom (potem ko se prej{nji razpusti) ne potrdi (suspenzivni referendum). Izbira med

obema na~inoma je odvisna od vlade in parlamentarne ve~ine. Predsednik republike

mora odlo~itev o razpisu referenduma sprejeti v desetih dneh po sprejemu zakona

(predsednik republike namre~ podpi{e zakon in ga razglasi v 11 dneh po sprejemu za-

kona v parlamentu), referendum pa se izvede v roku 18mesecev od dne, ko je predsed-

nik republike odlo~il, da predlo`i zakon na referendum (27. ~len ustave). Tudi na Ir-

skem se, tako kot na Danskem, na referendumu ne odlo~a o potrditvi predloga zakona,

ki ga je sprejel parlament, temve~ o njegovi referendumski zavrnitvi (zavrnitveni refe-

rendum). [teje se, da je predlog zakona na referendumu sprejet, razen ~e ga je zavrnila

ve~ina, ki jo predstavlja najmanj tretjina volilnih upravi~encev (47. ~len ustave). Poseb-

nost irske ureditve je v tem, da je predpisana ve~ina za sprejem odlo~itve na zakonodaj-

nem referendumu stro`ja kot na ustavnorevizijskem, kjer zado{~a ve~ina glasov voliv-

cev, ki so glasovali.

Praksa

Zakonodajni referendum v praksi ni nikoli za`ivel, saj bi se slabo ujemal s politi~no

prakso. Po eni strani se je dejansko zelo redko zgodilo, da bi senat zavrnil kak zakon,

po drugi strani pa se predsednik republike `e po tradiciji izogiba prevzemati pobudo, s

katero bi se utegnil zaplesti v spor z ve~ino v predstavni{kem domu.

5.5 Italija

Posebnost italijanske ureditve republika (glej Pravna ureditev referenduma in ljudske

iniciative, 2000: 22) je t.i. abrogativni ali razveljavitveni zakonodajni referendum (75.

~len ustave). Abrogativni referendum je referendum, s katerim se odlo~a o nadaljnji ve-

ljavi `e uveljavljenega zakona, ki ga je sprejel parlament. Zakonodajni referendum se

lahko razpi{e za celotno ali delno razveljavitev zakona ali akta z zakonsko veljavo, ~e to

zahteva 500.000 volivcev ali pet pokrajinskih svetov (poslanci nimajo pravice zahtevati

referenduma). Zakon natan~no dolo~a postopek vlo`itve zahtevka in presoje zakonito-

sti in dopustnosti referenduma. V prvi fazi mora najmanj deset pobudnikov referendu-

ma, ki imajo volilno pravico, prijaviti svoj zahtevek v uradu prizivnega sodi{~a. To po-

budo se objavi v uradnem glasilu in se za~ne postopek zbiranja podpisov na posebej

predpisanem obrazcu. Zahtevek s prilo`enimi najmanj 500.000 overjenimi podpisi je

treba vlo`iti na prizivno sodi{~e, pri ~emer je mogo~e to storiti samo v ~asu med 1. ja-
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nuarjem in 30. septembrom. Pred dokon~nim sprejemommora zahtevek {e skozi dvoj-

no presojo, to je presojo zakonitosti in dopustnosti. Prva se nana{a na postopek zbira-

nja podpisov, ki jo opravi centralni referendumski urad pri prizivnem sodi{~u (ta mora

do 15. decembra z odlokom dokon~no odlo~iti o zakonitosti). ^e je zahtevek zakonit,

se ga takoj predlo`i ustavnemu sodi{~u, ki se izre~e o njegovi dopustnosti. Ta presoja se

nana{a tako na vsebino zahtevka v povezavi z ustavno prepovedjo referenduma za do-

lo~eno vrsto zakonov (dav~nih, finan~nih, itd.) kot tudi na druga merila, ki jih zakon ne

predpisuje, temve~ jih je dolo~ilo sodi{~e. Kot nedopustne se lahko razglasijo zahteve,

ki niso v razumno enotnem obsegu (na~elo enotnosti vsebine); so naperjene zoper za-

kon, ki ima, ne da bi bil ustavne narave, posebno mo~, ki je nad mo~jo navadnih zako-

nov; so naperjene bodisi proti zakonu ustavne narave bodisi zakonu, ki je tako povezan

z ustavo, da bi njegova razveljavitev pomenila posredno kr{itev ustave; in so naperjene

proti zakonu, ki ima u~inke, ki so v tako tesno povezani z zakonodajnim podro~jem, na

katerem referendum ni dovoljen, »da je prepoved treba razumeti kot samoumevno« -

implicitne ustavne omejitve referenduma. Ustavno sodi{~e se mora na~eloma izre~i

pred 15. februarjem tistega leta, ki sledi vlo`itvi zahtevka. ^e potrdi dopustnost zahtev-

ka, predsednik republike z odlokom na svetu ministrov dolo~i datum referenduma, ki

mora biti na nedeljo med 15. aprilom in 15. junijem.

Referenduma pa ni mogo~e razpisati za dav~ne in prora~unske zakone, za zakone o

amnestiji in splo{ni pomilostitvi ter za zakone o ratifikaciji mednarodnih sporazumov.

Zakon predvideva {e dve omejitvi za razpis referenduma. Prva se nana{a na prepoved

vlo`itve referendumskega zahtevka v zadnjem letumandatne dobe parlamenta in tudi v

{estih mesecih od dne razpisa volitev enega od domov (ob razpustitvi enega od domov,

se postopek predvidenega referenduma samodejno za~asno ustavi in se lahko nadalju-

je {ele eno leto po volitvah, ki sledijo tej razpustitvi). Druga omejitev omogo~a parla-

mentu, da se izogne referendumu tako, da izpodbijani zakon razveljavi pred dnem, ki je

dolo~en za glasovanje. Na referendumu je predlog sprejet in s tem zakon razveljavljen,

~e se glasovanja udele`i ve~ina volilnih upravi~encev, in ~e je dose`ena ve~ina veljavno

izra`enih glasov (neveljavne glasovnice ne {tejejo). Zagovornikom zakona je zato v in-

teresu, da se glasovanja udele`i ~immanj{e {tevilo volivcev. Predpisana ve~ina je za za-

konodajni referendum stro`ja kot za ustavnorevizijski, vendar pa se na zakonodajnem

referendumu odlo~a o razveljavitvi, na ustavnorevizijskem pa o potrditvi zakona. ^e je

zakon na referendumu razveljavljen, predsednik republike z odlokom potrdi razvelja-

vitev zakona; razveljavitev velja naslednji dan po objavi v uradnem glasilu. Vendar pa

lahko predsednik republike na zahtevo pristojnega ministra odlo`i za~etek veljavnosti

razveljavitve za najve~ 60 dni od dneva objave, ker bi zaradi tak{ne razveljavitve zakona

lahko nastala pravna praznina. ^e pa je zahteva za razveljavitev zakona na referendu-
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mu zavrnjena, proti izpodbijanemu zakonu ni mogo~e ponovno zahtevati referenduma

pred potekom petih let.

Praksa

Kljub vsem opisanim omejitvam je bil razveljavitveni referendum dokaj pogost; v ob-

dobju 1971-1995 je prizivno sodi{~e razglasilo blizu 70 referendumskih zahtevkov za

zakonite, vendar jih je dobro polovico ustavno sodi{~e zavrnilo, bodisi po presoji do-

pustnosti ali pa zato, ker je parlament v zadnjem trenutku spremenil izpodbijani zakon.

V tem obdobju je bilo dejansko izvedenih 38 referendumov, velika ve~ina na zahtevo

volivcev.

Tabela 2: Izvedeni referendumi v Italiji

Datum Predmet Odstotek glasov v

korist razveljavi-

tve zakona

12.05.1974 razveza zakonske zveze 40,7%

11.06.1978 za{~ita javnega reda 23,5%

11.06.1978 financiranje politi~nih strank 43,6%

17.05.1981 Cossigov anti-teoristi~ni zakon 14,9%

17.05.1081 17. in 22. ~len Kazenskega zakonika o

dosmrtni zaporni kazni

22,6%

17.05.1981 oro`ni list 14,1%

17.05.1981 umetna prekinitev nose~nosti 32,0%

17.05.1981 umetna prekinitev nose~nosti (drugi

pobudnik)

11,6%

09.06.1985 gibljiva (`ivljenjskim stro{kom prilagoje-

na) pla~ilna lestvica

45,7%

08.11.1987 civilna odgovornost sodnikov 80,2%

08.11.1987 kazenska odgovornost ministrov 85,5%

08.11.1987 lokalizacija jedrskih central 80,6%

08.11.1987 subvencije za jedrske centrale 79,9%

08.11.1987 jedrski projekti v tujini 71,9%

03.06.1990 lov 92,2%

03.06.1990 lov in zasebna posestva 92,3%

03.06.1990 uporaba pesticidov 93,5%
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Datum Predmet Odstotek glasov v

korist razveljavi-

tve zakona

09.06.1991 volitve v predstavni{ki dom 95,6%

18.04.1993 volitve senatorjev 82,7%

18.04.1993 financiranje politi~nih strank 90,3%

18.04.1993 volilna udele`ba 90,1%

18.04.1993 ministrstvo za turizem 82,2%

18.04.1993 ministrstvo za kmetijstvo 70,1%

18.04.1993 hranilnice 89,8%

18.04.1993 varstvo okolja 82,5%

18.04.1993 zakon o mamilih 55,3%

11.06.1995 avtomati~ni odtegljaj sindikalne ~lanarine 56,2%

11.06.1995 drugi krog ob~inskih volitev v ob~inah z

ve~ kot 15.000 prebivalci

49,4%

11.06.1995 organizacija reprezentativnih sindikatov

v javne slu`be

64,7%

11.06.1995 ustanovitev sindikata v podjetju (ukinitev

obstoje~ih kriterijev)

49,97%

11.06.1995 ustanovitev sindikata v podjetju (omilitev

obstoje~ih kriterijev)

62,1%

11.06.1995 delovni ~as trgovin 37,5%

11.06.1995 trgovinska dovoljenja 35,6%

11.06.1995 dolo~itev bivali{~a pripadnikov mafije 63,7%

11.06.1995 zakon o dovoljenju zasebnikov, da imajo

lahko v lasti ve~ kot tri televizijske

oddajnike

43,0%

11.06.1995 ekskluzivna pravica dr`ave nad delova-

njem RAI

54,9%

11.06.1995 reklamni oglasi med filmi 44,3%

11.06.1995 mo`nost sodelovanja ogla{evalskih agen-

cij z ve~ kot dvema nacionalnima

mre`ama

43,6%

Vir: spletne strani
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5.6 [panija

[panska ustava republika (glej Pravna ureditev referenduma in ljudske iniciative,

2000: 24) izrecno ne predpisuje zakonodajnega referenduma, ki bi imel obvezno prav-

no mo~. Predvideva pa posvetovalni referendum (in ga v ustavi tako tudi imenuje) za

odlo~anje volivcev o posebno pomembnih politi~nih zadevah. Ta referendum je pred-

viden v glavnem na zakonodajnem podro~ju, na kar ka`e njegova umestitev v poglavje

o zakonodajnem postopku (92. ~len ustave). Posvetovalni referendum razpisuje kralj

na predlog predsednika vlade, ki ga mora predhodno pooblastiti kongres poslancev.

Praksa

Na podlagi 92. ~lena ustave (stopila v veljavo 27.12.1978) je bil razpisan en referen-

dum, in sicer 12. marca 1986 o ~lanstvu [panije v NATU.

5.7 [vica

Medtem ko je ustavnorevizijski referendum vedno obvezen, je zakonodajni referen-

dum samo fakultativen republika (glej Pravna ureditev referenduma in ljudske iniciati-

ve, 2000: 24). Referendum, na katerem {vicarski dr`avljani sprejemajo ali zavra~ajo

zvezne zakone in zvezne odloke splo{nega pomena, lahko zahteva 50.000 volivcev in

osem kantonov (89. ~len ustave). Razen v 9 {vicarskih kantonih, kjer je zakonodajni re-

ferendum predpisan kot obvezen in v kantonih, kjer poznajo institucijo Landsgemein-

de, se v vseh drugih lahko uvede le na zahtevo volivcev (npr. v Bernu ima to pravico

5000 volivcev, v St. Gallenu pa 40.000 volivcev). Zakon o ljudskem glasovanju je pravi-

co kantonov {e nadalje raz~lenil in dolo~il, da morajo tako zahtevo oblikovati najvi{ji

kantonalni organi. Volivci oziroma kantoni lahko zahtevajo referendum v roku 90 dni

od dneva objave zakona oziroma morajo v tem roku zbrati podpise. Besedilo zakona,

za katerega se zahteva referendum, se predlo`i v celoti na referendum. Akt lahko za~ne

veljati {ele po izteku 90-dnevnega roka, ~e referendumska pobuda ne dobi zadostne

podpore, v nasprotnem je njegova uveljavitev odlo`ena, dokler ni sprejet na referendu-

mu (suspenzivni referendum).

Za razliko od drugih ureditev je referendum v [vici dopusten tudi za nekatere medna-

rodne pogodbe. V skupino mednarodnih sporazumov, za katere je referendum dopu-

sten, {tejejo sporazumi, ki veljajo za nedolo~en ~as in jih ni mogo~e odpovedati, spora-

zumi, ki predvidevajo vklju~itev v mednarodne organizacije in sporazumi, ki zahtevajo

multilateralno unifikacijo prava. V nasprotju z ustavnorevizijskim referendumom, kjer
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je predpisana dvojna ve~ina, na zakonodajnem referendumu zado{~a ve~ina glasov vo-

livcev, ki so glasovali. Ta ve~ina je predpisana tudi za sprejetje zgoraj omenjenih med-

narodnih sporazumov, ne pa tudi za ratifikacijo nekaterih drugih mednarodnih spora-

zumov, kot npr. o vklju~itvi [vice v organizacije kolektivne varnosti (OZN) ali suprana-

cionalne skupnosti (EU). Za ratifikacijo tovrstnih sporazumov je referendum obvezen,

na njem pa je treba dose~i dvojno ve~ino, tako kot na ustavnorevizijskem referendumu

(89. ~len ustave).

Zakonodajnega referenduma pa praviloma ni mogo~e razpisati za zvezne odloke

splo{nega pomena, ki so tako nujni, da njihove uveljavitve ni mogo~e odlo`iti, temve~

za~nejo veljati takoj po sprejemu. Referendum se lahko zahteva le v primeru, ~e je pred-

videni rok za veljavnost odloka ve~ kot eno leto; odlok bo tedaj prenehal veljati eno leto

po njegovem sprejemu v zvezni skup{~ini, razen ~e ga je ljudstvo v tem roku odobrilo.

^e odlok v tem roku ni bil potrjen na referendumu, njegove veljavnosti ni mogo~e po-

dalj{ati (89. ~len ustave). Referendum o nujnih zveznih odlokih ima razveljavitveni u~i-

nek, zato ga lahko uvrstimo v skupino abrogativnega referenduma. Referenduma tudi

ni mogo~e razpisati za odobritev izdatkov, ki jih je dolo~ila zvezna skup{~ina. Medtem

ko na zvezni ravni ni dopusten referendum o finan~nih zakonih, ga nasprotno v kanto-

nih praviloma uporabljajo.

Praksa

Od leta 1848 do 1993 so na dr`avni ravni (obvezno ali na zahtevo dr`avljanov) razpi-

sali 267 referendumov s podro~ja revizije ustave, zakonodaje in mednarodnih sporazu-

mov. Na 166 referendumih je bil predlo`en akt sprejet, na 101 pa zavrnjen.

V tabeli prikazujemo samo nekaj pomembnej{ih referendumov na zvezni ravni, izve-

denih med letom 1991 do 1995.

Tabela 3: Izvedeni referendumi na zvezni ravni v [vici

Datum Predmet Rezultat

03.03.1991 zni`anje starosti za pridobitev volilne

pravice na 18 let

sprejet

03.03.1991 spodbujanje prevoza z javnimi prometni-

mi sredstvi

zavrnjen

02.06.1991 uveljavitev davka na dodano vrednost

namesto prometnega davka

zavrnjen
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Datum Predmet Rezultat

02.06.1991 dekriminalizacija ugovora vesti pri slu`e-

nju voja{kega roka

sprejet

16.02.1992 zdravstveno zavarovanje zavrnjen

16.02.1992 poskusi na `ivalih zavrnjen

17.05.1992 vklju~itev v Mednarodni denarni sklad in

Svetovno banko

sprejet

17.05.1992 sprememba kazenskega zakonika v zvezi

z kaznivimi dejanji zoper spolno

nedotakljivost

sprejet

17.05.1992 zakon o za{~iti voda sprejet

27.09.1992 ukinitev kolkov za pla~ilo taks sprejet

27.09.1992 gradnja nove alpske `elezni{ke

transverzale

sprejet

27.09.1992 povi{anje dnevnic za poslance zavrnjen

06.12.1992 vklju~itev v Evropski gospodarski prostor

(European Economic Area)

zavrnjen

07.03.1993 zvi{anje cen goriv sprejet

07.03.1993 ukinitev prepovedi igralnic sprejet

07.03.1993 prepoved poskusov na `ivalih zavrnjen

06.06.1993 prepoved nakupa bojnih letal zavrnjen

06.06.1993 prepoved gradnje novih prostorov name-

njenih za voja{ke parade

zavrnjen

26.09.1993 pove~an nadzor nad prodajo oro`ja sprejet

26.09.1993 dolo~itev 1. avgusta za praznik sprejet

26.03.1993 ve~ja za{~ita pravic brezposelnih oseb sprejet

26.03.1993 ukrepi za zdravstveno zavarovanje sprejet

28.11.1993 nadomestitev prometnega davka z dav-

kom na dodano vrednost

sprejet

28.11.1993 popolna prepoved ogla{evanja alkohol-

nih pija~

zavrnjen

28.11.1993 popolna prepoved ogla{evanja toba~nih

izdelkov

zavrnjen

20.02.1994 natovarjanje tovornih vozil na vlake pri

prehodu ~ez {vicarske Alpe

sprejet

20.02.1994 avtomobilske vinjete sprejet
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Datum Predmet Rezultat

12.06.1994 uvedba kvot (omejitev) za {vicarske »mo-

dre ~elade«

zavrnjen

25.09.1994 sprememba kazenskega zakonika z

vklju~itvijo poglavja o anti-rasizmu

sprejet

04.12.1994 okrepitev nadzora nad tujci sprejet

04.12.1994 sprememba zdravstvenega zavarovanja sprejet

12.03.1995 kmetijska politika zvezne vlade zavrnjen

12.03.1995 omejitev stro{kov za zdravstveno varstvo sprejet

Vir: spletne strani

5.8 Velika Britanija

Pravni sistem Velike Britanije izrecno ne predpisuje referenduma republika (glej

Pravna ureditev referenduma in ljudske iniciative, 2000: 27), ker se ob odsotnosti pisa-

ne ustave {teje, da je suverenost parlamenta neomejena (razen pri mednarodnih obvez-

nostih). Za britanski model demokracije velja, da sta suverenost parlamenta in suvere-

nost ljudstva v veliki meri nezdru`ljiva. Kljub temu pa je bil referendum uporabljen za

odlo~anje o nekaterih pomembnih vpra{anjih, kot na primer za odlo~anje o vpra{anjih

vklju~itve v Evropsko gospodarsko skupnost (to je bil edini dr`avni referendum) in o

»devoluciji« (prenos oblasti) [kotske in Walesa.

5.9 Finska

Finska ustava republika (glej Pravna ureditev referenduma in ljudske iniciative, 2000:

26) ne opredeljuje vpra{anj, ki so predmet izjavljanja volivcev na referendumu, kar po-

meni, da je lahko to predlog zakona, sprememba ustave, druga pravna in politi~na

vpra{anja ipd. Prav tako ne dolo~a referendumske iniciative in tudi ne referendumske-

ga postopka. Po izrecni ustavni dolo~bi se referendumski postopek uredi s posebnim

aktom, uporaba referenduma pa z vsakokratnim aktom. Posebnost finske ureditve je

posvetovalna narava referenduma; odlo~itev volivcev na referendumu namre~ nima

obvezne pravne mo~i. Redki referendumi, ki so bili doslej izvedeni na Finskem, so se

nana{ali na podro~je zakonodaje in na prenos suverenosti na mednarodne

organizacije.
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5.10 Norve{ka

Na zakonodajnem podro~ju republika (glej Pravna ureditev referenduma in ljudske

iniciative, 2000: 26) je mo`en posvetovalni referendum, ki je bil nekajkrat tudi uporab-

ljen. To zlasti velja za prenos pristojnosti na mednarodne organizacije, ker ustava dolo-

~a, da vsak tak prenos zahteva tri~etrtinsko ve~ino v parlamentu. Referenduma o teh

vpra{anjih sta bila izvedena leta 1972 in 1994.

5.11 [vedska

Temeljni zakon [vedske republika (glej Pravna ureditev referenduma in ljudske ini-

ciative, 2000: 27) dolo~a, da lahko kralj ali Riksdag z zakonom razpi{e splo{ni referen-

dum, kadar pomen ali posebna narava dolo~enega vpra{anja zahtevata, da se pred

sprejetjem kon~ne odlo~itve preveri mnenje ljudstva. Po kon~anem referendumu se

vpra{anje obravnava v skladu s temeljnim zakonom (49. ~len zakona o Riksdagu). Tak

referendum, ki se praviloma nana{a na vpra{anja z zakonodajnega podro~ja, je predho-

den, odlo~itev volivcev pa nima obvezne pravne mo~i (posvetovalni referendum). ^e-

prav je bil referendum nekajkrat uporabljen (vedno samo na zakonodajnem podro~ju),

na [vedskem ne u`iva posebne podpore.

5.12 Povzetek ureditev v prikazanih dr`avah

V skupini primerjanih dr`av je zakonodajni referendum (glej Pravna ureditev referen-

duma in ljudske iniciative, 2000: 33) praviloma fakultativni in le izjemoma obligatorni

(npr. na Danskem za zakon o spremembi starostnega pogoja za pridobitev volilne pra-

vice in v [vici za sprejem nekaterih mednarodnih sporazumov). Ne glede na to, za kak-

{no obliko zakonodajnega referenduma gre, je obi~ajno, da so nekateri zakoni, ki po

svoji naravi niso primerni za neposredno odlo~anje volivcev, izklju~eni iz referendum-

skega odlo~anja. Najpogosteje so to: finan~ni zakoni (Italija, Danska), zakoni o amne-

stiji in splo{ni pomilostitvi ter akti o ratifikaciji mednarodnih pogodb (Italija), zakoni, ki

se sprejemajo po hitrem postopku (Danska, [vica) in zakoni o javnih uslu`bencih, do-

deljevanju dr`avljanstva, razlastitvah in zakoni o obveznostih, ki izhajajo iz pogodb

(Danska). Uporaba zakonodajnega referenduma je omejena tudi v Franciji, kjer ustava

ne izklju~uje, ampak nasprotno izrecno na{teva, za katere zakone je referendum dopu-

sten. Takih omejitev pa ne dolo~ajo ustave Avstrije in Irske, vendar je v obeh dr`avah re-

ferendum v rokah parlamentarne ve~ine, ki samostojno presoja o primernosti referen-

dumskega odlo~anja o takih zakonih.

224

224



V vseh navedenih dr`avah se zakonodajni referendum razpi{e po sprejemu zakona v

parlamentu in pred njegovo uveljavitvijo (suspenzivni potrditveni oziroma zavrnitveni)

referendum, le v Italiji po njegovi uveljavitvi (razveljavitveni referendum). Suspenzivni

in razveljavitveni referendum neposredno ne posegata v zakonodajno funkcijo parla-

menta, saj omogo~ata zakonodajnemu organu, da sprejme zakon samostojno, volivci le

naknadno potrjujejo oziroma zavra~ajo tak zakon. Kljub utemeljenim ugovorom zoper

suspenzivni referendum (o~itati mu je zlasti to, da omejuje neposredno odlo~anje na

potrditev oziroma zavrnitev zakona, ne omogo~a pa samostojnega sprejemanja zako-

na), je danes to prevladujo~a oblika zakonodajnega referenduma na dr`avni ravni v za-

hodnoevropskih dr`avah.

^eprav na zavrnitvenem oziroma razveljavitvenem referendumu volivci zavrnejo ozi-

roma razveljavijo zakon, brez da bi lahko hkrati predlagali morebitne druga~ne zakon-

ske re{itve, ima tak referendum enak u~inek kot ljudska iniciativa. Referendumska za-

vrnitev oziroma razveljavitev zakona namre~ terja od parlamenta sprejem novega zako-

na, ki mora upo{tevati voljo volivcev, v nasprotnem je lahko tudi novo sprejeti zakon

zavrnjen oziroma razveljavljen na referendumu. Vsekakor pa imata zavrnitveni in raz-

veljavitveni referendum posledi~no enak u~inek – to je odpravo zakona, ki volivcem ne

ustreza.

Na suspenzivnem referendumu lahko volivci odlo~ajo le o potrditvi oziroma zavrnitvi

v parlamentu sprejetega zakona v celoti in ne njegovih posameznih dolo~b. Mo`nost

odlo~anja o posameznih vpra{anjih, ki jih ureja zakon, ne predvideva nobena od pri-

merjanih ureditev. To bi bilo tudi sicer z vidika enotnosti materije in konsistentnosti za-

kona zelo te`ko urediti. Zavrnitev klju~nih dolo~b zakona (kajti referendum se zahteva

prav zaradi njih) bi imela za posledico, da takega zakona ne bi bilo mogo~e in tudi smi-

selno uveljaviti. Tako pravno praznino bi moral zakonodajalec zapolniti v novem zako-

nodajnem postopku, kar prakti~no pomeni, da bi moral sprejeti nov zakon.

VI. ZAKLJU^EK

Iz analize pobud in zahtev za zakonodajni referendum v Republiki Sloveniji je razvid-

no, da je bil v praksi ve~krat uporabljen predhodni referendum. Pobud oziroma zahtev

po razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma je bilo bistveno manj; tudi pri re-

ferendumih, ki so bili dejansko izvedeni, je razmerje v korist predhodnega referenduma

2:1. Predhodni referendum je povzro~il vrsto te`av pri izvajanju v praksi. Pokazalo se je

tudi, da lahko ta oblika zakonodajnega referenduma omogo~a zlorabo instituta referen-

duma za doseganje drugih ciljev, kot je na primer zavla~evanje zakonodajnega postop-
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ka, ipd. Na dolo~ene deviacije v zvezi z zakonodajnim referendumom ka`e tudi izredno

majhno {tevilo zbranih podpisov volivcev v nekaterih primerih.

Tudi iz primerjalno pravnega pregleda zakonodajnega referenduma je razvidno, da

se v vseh navedenih dr`avah zakonodajni referendum razpi{e po sprejemu zakona v

parlamentu in pred njegovo uveljavitvijo, le v Italiji po njegovi uveljavitvi. Tako referen-

dum neposredno ne posega v zakonodajno funkcijo parlamenta, saj omogo~a zakono-

dajnemu organu, da sprejme zakon samostojno, volivci pa le naknadno potrjujejo ozi-

roma zavra~ajo tak zakon. V [vici sta sicer predvideni obe obliki referenduma (pred-

hodni in naknadni), vendar samo v postopku spreminjanja ustave, ne pa tudi v zakono-

dajnem postopku (v nekaterih kantonih obstojajo izjeme).
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MANDATNE KAZNI ZA PREKR[KE*

I. UVOD

Naro~nik je `elel pridobiti podatke v zvezi z izrekanjemmandatnih kazni za prekr{ke

zoper varnost cestnega prometa v nekaterih evropskih dr`avah. Predvsem ga je zani-

malo, kak{ni so na~ini pla~ila, torej, ali velja za takoj{nje pla~ilo kakr{enkoli popust in

za zamudnike kakr{nakoli kazen v obliki pla~ila pribitka.

Pojem mandatna kazen pomeni, da se denarna kazen izre~e in izterja takoj na kraju

prekr{ka. Slovenski Zakon o prekr{kih v 1. odstavku 241. ~lena dolo~a, da v primeru

prekr{kov, za katere je predpisana samo denarna kazen v dolo~enem znesku, izdajo

poobla{~ene uradne osebe upravnih organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblasti-

la ali nadzorstvo nad izvr{evanjem zakonov in drugih predpisov, s katerimi so dolo~eni

prekr{ki, pla~ilni nalog takoj na kraju prekr{ka tistim, katerih prekr{ke osebno zaznajo

in tistim, katerih prekr{ki so bili ugotovljeni z ustreznimi tehni~nimi sredstvi in naprava-

mi. Iz 5. odstavka zgoraj omenjenega ~lena izhaja, da je storilec prekr{ka dol`an pla~ati

denarno kazen, dolo~eno po prvem odstavku, v roku 8 dni na ra~un organa, ki je dolo-

~en z zakonom, ali v tem roku vlo`iti ugovor. V devetem odstavku 241. ~lena je dolo~e-

no, da se v primeru, da tisti, ki je storil prekr{ek, denarne kazni ne pla~a v dolo~enem

roku, pa ni vlo`il ugovora, pla~ilni nalog po{lje v izvr{itev organu, ki je pristojen za iz-

terjavo davkov. Kadar pa storilec pla~a denarno kazen v dolo~enem roku, pla~a le po-

lovico denarne kazni, izre~ene na kraju prekr{ka.

Prekr{ki zoper varnost cestnega prometa so v Republiki Sloveniji urejeni v Zakonu o

varnosti cestnega prometa.

II. MANDATNE KAZNI ZA PROMETNE PREKR[KE V NEKATERIH
EVROPSKIH DR@AVAH

Mandatne kazni (v angle{~ini: on-the-spot-fines, v nem{~ini: Organmandate) so gle-

de prometnih prekr{kov in napa~nega parkiranja uveljavljene v ve~ini evropskih dr`av.

Za huj{e prometne prekr{ke je lahko predpisan denarni polog, ki mu sledi kazen v
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vi{jem znesku, nalo`ena s strani sodi{~a. Zneski mandatnih kazni za prometne pre-

kr{ke v evropskih dr`avah so visoki, velja pa opozoriti tudi na strogost organov, ki so

pristojni za izrekanje in izterjavo denarnih kazni.

V pregledu po posameznih evropskih dr`avah so nekateri zneski denarnih kazni na-

vedeni {e v starih nacionalnih valutah, saj so bili predpisi s tega podro~ja sprejeti ve~i-

noma pred uvedbo evra, ki bo od 1. marca 2002 edino pla~ilno sredstvo v dvanajstih dr-

`avah Evropske unije.

2.1 Avstrija

V Avstriji ne poznajo popusta pri takoj{njem pla~ilu kazni za prometni prekr{ek na

kraju samem, pa tudi ne avtomati~nega pribitka h kazni v primeru nepla~ila (povzeto

po spletnih straneh).

V Zakonu o prometu z motornimi vozili (Kraftfahrgesetz) je dolo~eno, kateri prekr{ki

se kaznujejo z organskim mandatom.1 Sicer je v tej dr`avi uveljavljen skraj{ani upravni

kazenski postopek, njegove oblike pa so: organski mandat (Organmandat), kazenska

odredba (Strafverfügung) in anonimna odredba (Anonymverfügung). Vse tri oblike so

razdelane v Zakonu o upravnem kazenskem postopku (Verwaltungsstrafgesetz (VStG))

iz leta 1991. Za potrebe te naloge sta pomembni samo prvi dve obliki.

Pri organskem mandatu se izre~ejo samo nizke kazni (ne ve~ kot 500 ATS2). Policist

od kr{itelja bodisi izterja ta znesek na kraju samem ali pa mu izro~i polo`nico, ki jo je

treba pla~ati v dveh tednih. Organski mandat s prilo`eno polo`nico se lahko namesti

tudi na vetrobransko steklo vozila (npr. pri napa~nem parkiranju). S pla~ilom organske-

ga mandata je stvar opravljena in kr{itelj nima ve~ nobenega pravnega sredstva. ^e pa

kr{itelj meni, da organski mandat ni bil upravi~en, lahko odkloni pla~ilo; v tem primeru

se uvede upravnokazenski postopek.

Z anonimno odredbo se lahko nalo`i pla~ilo kazni do 1000 ATS. Predpostavka je, da

kr{itev ni tako te`ka, da bi zahtevala posebno preiskavo. V roku {tirih tednov od izdaje

anonimne odredbe mora biti denar nakazan policiji. ^e pa kr{itelj meni, da je odredba

neupravi~ena, lahko enostavno po~aka in ne pla~a. Nato se uvede upravni kazenski

postopek, kjer se v preiskavi tudi razkrije identiteta voznika. Na koncu izre~ena kazen

je lahko vi{ja, vendar pa to ni nujno in je lahko tudi ni`ja od tiste v anonimni odredbi.
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Posebej je priporo~eno, da se pri organskem mandatu in anonimni odredbi kazen

pla~a takoj, ~e kr{itelj ocenjuje, da je resni~no odgovoren za prekr{ek. Pri organskem

mandatu in anonimni odredbi kr{itelj ob pla~ilu sicer nima pravnega sredstva, vendar

pa tudi ostane neimenovan in se ne zabele`i v nobeno evidenco.

2.2 Francija

V Republiki Franciji urejajo kazni za prekr{ke zoper varnost cestnega prometa poseb-

ni predpisi (Code de la Route) (povzeto po spletnih straneh).

Mandatna kazen se lahko izre~e za prometne prekr{ke, za katere je predpisana de-

narna kazen v maksimalnem znesku 5.000 FF. Za huj{e prometne prekr{ke se ne izreka

mandatnih kazni, ampak se glede njih uvede redni postopek pred sodi{~em. Sankcije

za huj{i prekr{ek so lahko: zapor, odvzem vozni{kega dovoljenja in zaplemba osebne-

ga avtomobila.

Denarno kazen lahko kr{itelj pla~a neposredno poobla{~eni uradni osebi3, ki jo izre-

~e in sicer z gotovino ali ~ekom. Denarno kazen mora pla~ati v roku 30 dni od izreka

oziroma obvestila o prekr{ku. Znesek denarne kazni je odvisen od vrste prekr{ka in pa

od ~asa oziroma roka, v katerem je pla~an. Kr{itelj, ki pla~a denarno kazen takoj ali naj-

kasneje v 3 dneh od izreka kazni, ali v 7 dneh od prejema obvestila o prekr{ku, pla~a

denarno kazen, zni`ano za 30 %. ^e pla~a kazen v 30 dneh od izreka oziroma obvestila

o prekr{ku, pla~a znesek, ki je predpisan za prekr{ek, ki ga je storil. V primeru pa, da kr-

{itelj ne pla~a denarne kazni niti v roku 30 dni niti ne ugovarja kazni, pla~a ustrezno vi{ji

znesek denarne kazni, ki se izterja preko organa, pristojnega za davke. ^e je ugovor zo-

per izrek o kazni za storjeni prekr{ek v rednem postopku zavrnjen, lahko sodnik nalo`i

kr{itelju tudi pla~ilo kazenske globe. Zoper to odlo~itev sodnika je mo`na prito`ba.

2.3 Italija

V Republiki Italiji (povzeto po spletnih straneh) urejajo kazni za prekr{ke zoper var-

nost cestnega prometa posebni prometni predpisi (Codice della strada iz leta 1992).

Denarna kazen pomeni pla~ilo denarne vsote dolo~ene v razponu od minimuma do

maksimuma, ki sta razli~na za posamezne prekr{ke. Splo{ni minimum je 38.100 ITL,

splo{ni maksimum pa 18 milijonov ITL. Poleg tega se denarna kazen dolo~i tudi glede
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na te`o storjenega prekr{ka, osebnost kr{itelja, njegovo obna{anje po storjenem pre-

kr{ku, pripravljenost za odpravo posledic prekr{ka in njegovo ekonomsko stanje. Za

prekr{ke, za katere je predpisana denarna kazen, mora kr{itelj pla~ati znesek v vredno-

sti minimalnega zneska, predvidenega za storjeni prekr{ek, in sicer v roku 60 dni od

izreka denarne kazni za storjeni prekr{ek oziroma obvestila o prekr{ku (npr. v primeru

prehitre vo`nje voznika poslika posebna naprava – Autovelox, vendar mora biti voznik

o prekr{ku obve{~en neposredno zatem)4. Kr{itelj lahko vpla~a znesek denarne kazni

neposredno organu, kateremu pripada poobla{~ena uradna oseba (v ital. primeru je to

ob~inska policija – Polizia Municipale), ali pa dolgovani znesek naka`e na ra~un organa

preko banke ali po{te. O prekr{ku in kazni vedno odlo~a tista ob~inska oblast, na kate-

re ozemlju je bil storjen prekr{ek, pa ~eprav ima kr{itelj stalno prebivali{~e v drugi ob~i-

ni. Pla~ilo denarne kazni v minimalnem znesku ni predvideno v primeru, ~e se kr{itelj

ne ravna po navodilu poobla{~ene uradne osebe, ali ~e ne poka`e ustreznih dokumen-

tov (vozni{ko dovoljenje). V tem primeru je potrebno zapisnik o izre~eni denarni kazni

poslati prefektu5 v roku 10 dni. V primeru, da kr{itelj ne pla~a kazni v roku 60 dni od

izreka, se znesek denarne kazni podvoji, obra~unajo pa se tudi zamudne obresti. ^e kr-

{itelj ne pla~a kazni niti po ponovnem pozivu, mu lahko zarubijo imetje do vi{ine zne-

ska denarne kazni. ^e kr{itelj misli, da je kazen neutemeljena, lahko v roku 60 dni od

izreka kazni vlo`i ugovor na prefekturo, ~eprav ugovor ne zadr`i izvr{itve kazni (zato je

bolje pla~ati kazen v roku 60 dni, kajti kr{itelj ne ve, kak{na bo odlo~itev prefekta in se

lahko v primeru zavrnitve ugovora znesek kazni podvoji). Prefekt lahko kr{itelja opro-

sti pla~ila kazni (v tem primeru se znesek denarne kazni vrne prito`niku), ali pa njegov

ugovor zavrne (in mu nalo`i pla~ilo denarne kazni v dvakratnem znesku prvotno dolo-

~ene kazni). Zoper odlo~bo prefekta se lahko kr{itelj prito`i v roku 30 dni pri mirovnem

sodniku (Il giudice di pace), ki uvede redni postopek z razpisom obravnave, na katero

povabi kr{itelja.

2.4 Nem~ija

V Nem~iji (povzeto po spletnih straneh) se za nekatere najla`je prekr{ke na kraju sa-

mem izre~e opomin (Verwarnung). Lahko se zadeva zaklju~i samo z ustnim opomi-

nom, ve~inoma pa je hkrati z opominom nalo`eno tudi pla~ilo od 5 do 35 EUR, za kar
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uradna oseba izda pla~ilni nalog. ^e kr{itelj opomin pla~a takoj ali v roku enega tedna,

se postopek kon~a (kr{itelj ni vpisan v evidenco), v nasprotnem primeru pa se za~ne

postopek zaradi storjenega prekr{ka pred pristojnim upravnim organom. Opomin je

veljaven le, ~e se storilec potem, ko se ga pou~i o njegovi pravici do odklonitve pla~ila,

z njim strinja in ga pla~a.

Za te`je prekr{ke se takoj na kraju prekr{ka lahko pla~a globa (Bußgeld, tudi Geld-

buße), o ~emer mora biti, tako kot za pla~ano opozorilo, izdano potrdilo (Bescheid).

Popusta ob takoj{njem pla~ilu opozorila oziroma globe v nem{ki ureditvi ne poznajo,

neposredno pa storilec tudi ne pla~a pove~ane kazni v primeru nepla~ila v dolo~enem

roku. ^e se posamezna zadeva zaradi storil~evega ugovora obravnava na okrajnem so-

di{~u (Amtsgericht), se lahko znesek globe pove~a, vendar pa to ni nujno.

2.5 [panija

V [paniji (povzeto po spletnih straneh) se kr{itelju prizna 20 % popusta na izre~eno

denarno kazen, ~e jo pla~a na kraju samem. ^e potem v 15 dneh ne vlo`i ugovora, je za-

deva zanj zaklju~ena.

III. ZAKLJU^EK

Na~ini izterjave mandatne kazni (globe) za cestno prometne prekr{ke na kraju sa-

mem se razlikujejo od dr`ave do dr`ave. Po zbranih podatkih je popust ob takoj{njem

pla~ilu globe na kraju samem dolo~en samo v {panski in francoski zakonodaji. Pribitek

k globi v primeru nepla~ila je mo`en v Franciji in Italiji.

Treba je opozoriti {e na to, da imajo nekatere dr`ave uveljavljen sistem za~asnega za-

sega vozila oziroma vozni{kega dovoljenja ob neizterjavi denarne kazni na kraju sa-

mem oziroma nepla~ilu kavcije (Belgija, Francija, Italija, Luksembourg, Nizozemska,

[panija). V Luksembourgu mora voznik v primeru, ~e no~e ali ne more pla~ati denarne

kazni na licumesta, polo`iti kavcijo v dvakratni vi{ini denarne kazni, kajti v nasprotnem

primeru se njegovo vozilo zase`e za 48 ur. Na Portugalskem pa mora voznik, ki odkloni

pla~ilo globe na kraju samem, polo`iti depozit v vi{ini najvi{jega zneska zagro`ene kaz-

ni za storjeni prekr{ek. V nasprotnem primeru policija avto zase`e. Obstajajo pa tudi dr-

`ave, kjer, vsaj po na{ih podatkih, policija ni poobla{~ena za izterjavo zneskov globe v

gotovini na kraju samem (Finska, [vedska, Gr~ija).

Opaziti je tudi, da se mnenja glede u~inkovitosti zni`evanja denarnih kazni v primeru

takoj{njega pla~ila oziroma povi{evanja v primeru nepla~ila razlikujejo. Vsekakor pa
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na{a dr`ava ni edina, ki pozna popust pri takoj{njem pla~ilu denarne kazni na kraju sa-

mem, ~eprav tak na~in izterjave ni ravno pogost.
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ZAKONSKA UREDITEV RABE DR@AVNEGA JEZIKA*

I. UVOD

Namen naloge je v obliki primerjalnega pregleda predstaviti zakonsko ureditev vpra-

{anja uporabe jezika v nekaterih evropskih dr`avah. Naro~nika je zanimalo predvsem

razmerje med uradnim in dr`avnim jezikom, med sistemskim (krovnim) zakonom in

podro~no zakonodajo, vpra{anje odgovornosti in pristojnosti dr`ave za rabo jezika v

dr`avi in v stikih z drugimi jeziki, v izobra`evanju, pri sklepanju delovnih razmerij, v

zvezi s pridobitvijo dr`avljanstva, pri poimenovanju firm, ogla{evanju in podobno. Na-

loga odgovarja tudi na vpra{anje, ali imajo v teh dr`avah predpisane sankcije za neupo-

{tevanje rabe jezika, poleg tega pa naj bi v nalogi tudi predstavili vlogo (naloge in pri-

stojnosti) posebnih organov - uradov za jezik, ~e obstajajo po posameznih dr`avah.

Naloga je sestavljena iz dveh glavnih vsebinskih delov; v prvem smo, povsem na krat-

ko, predstavili ureditev v Republiki Sloveniji, v drugem delu pa smo pripravili obse`nej-

{i pregled zakonodaje po posameznih evropskih dr`avah.

Informacije za izdelavo te naloge smo pridobili predvsem s pomo~jo svetovnega

spleta, pa tudi iz drugih pisnih virov. Sorazmerno veliko podatkov za izdelavo naloge

smo pridobili s spletne strani Univerze Laval v Kanadi.

V primerjalnem delu naloge smo obdelali veljavno zakonodajo 15 evropskih dr`av,

ne pa tudi morebitnih osnutkov in predlogov zakonov oziroma drugih predpisov, ki so

v posameznih dr`avah v postopku sprejemanja (npr. Irska, ^e{ka republika, Finska).

Pri izdelavi naloge smo upo{tevali in deloma povzeli nalogo Raziskovalnega sektorja

z naslovom: Manj{inski jeziki kot uradni jeziki,1 pri ~emer pa se nismo posebej ukvarjali

s problematikomanj{inskih jezikov, pa~ pa smo uporabili splo{ne podatke o jezikovnih

ureditvah in zakonodajah v posameznih dr`avah. Seveda pa je manj{inska problemati-

ka tesno povezana z odnosom posamezne dr`ave do jezika, zato je bilo na nekaterih

mestih vendarle treba na kratko pojasniti tudi ta aspekt jezikovne politike.
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II. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

V 11. ~lenu Ustave Republike Slovenije (URS) je dolo~eno, da je uradni jezik v Slove-

niji sloven{~ina, na obmo~jih ob~in, v katerih `ivita italijanska ali mad`arska narodna

skupnost, pa je uradni jezik tudi italijan{~ina ali mad`ar{~ina.

Dr`avni svet Republike Slovenije je leta 2002 v zakonodajno proceduru vlo`il predlog

Zakona o rabi sloven{~ine kot uradnega jezika.

V strokovni javnosti so mnenja o potrebnosti, vsebini, funkciji in obliki zakona, ki bi

celovito pokrival podro~je jezikovne politike in jezikovnega na~rtovanja, deljena. Med

drugim je tako Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) v svoji izjavi o jeziku,

ki jo je sprejela ob deseti obletnici osamosvojitve, med drugim navedla: »...da vlada in

dr`avni zbor z odla{anjem sprejetja zakona o rabi sloven{~ine kot uradnega jezika ka-

`eta malomarni odnos do sloven{~ine« (izjava SAZU).

Obstajajo pa tudi, predvsem v delu strokovne javnosti, druga~namnenja, ki pa na tem

mestu niso posebej predstavljena.

Delovna skupina za podro~je jezikovnega na~rtovanja in jezikovne politike je v aprilu

2002 predlagala predsedniku Odbora za kulturo, {olstvo, mladino, znanost in {port, da

ob obravnavi predloga Zakona o rabi sloven{~ine kot uradnega jezika ugotovi oziroma

predlaga Dr`avnemu zboru RS, da sprejme sklep, da predlog zakona ni primerna pod-

laga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. Eno od stali{~ navedene delov-

ne skupine je tudi, da bi moral zakon (ki bi moral sicer biti zasnovan druga~e od predla-

ganega) v samem izhodi{~u opredeliti pojme dr`avni in uradni jezik.

III. PRIMERJALNI DEL

Uvodoma velja opozoriti, da je treba v zvezi z jezikovnimi politikami po razli~nih dr-

`avah omeniti dva dokumenta, ki nujno vplivata na ureditev podro~ja jezikov v posa-

meznih dr`avah. To sta: Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih in Okvir-

na konvencija za varstvo narodnih manj{in.

3.1 Avstrija

Avstrija nima zakona, ki bi celovito urejal podro~je jezika. Sicer je v tej dr`avi uradni

jezik nem{~ina. O jeziku govorijo 8. ~len ustave, Avstrijska dr`avna pogodba z dne 15.

maja 1955 (~lena 6 in 7) in {tevilni drugi predpisi. Pribli`no 97% prebivalcev Avstrije go-
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vori nem{ko, torej bi Avstrijo lahko v jezikovnem pogledu ocenili kot homogeno

dr`avo.

V 8. ~lenu avstrijske ustave je dolo~eno, da je nem{ki jezik dr`avni jezik republike, kar

pa ni v {kodo jezikovnim manj{inam, katerih pravice dolo~a zvezni zakon.

Med predpisi, ki se nana{ajo na jezik, je treba navesti naslednje: Zakon o manj{inskih

{olah na Koro{kem (101/1959), Zvezni zakon o jezikih, priznanih pred sodi{~i (1959),

Zakon o manj{inah ({t. 396/1976), Zvezni zakon o pravnem polo`aju manj{in v Avstriji

(1976), Dekret zvezne vlade o posvetovalnih svetih narodnih manj{in ({t. 38/1977), De-

kret zvezne vlade ({t. 306/1977) o dolo~itvi obmo~ij, kjer morajo biti krajevna imena na-

pisana v nem{~ini in sloven{~ini, Dekret zvezne vlade ({t. 307/1977) o dolo~itvi sodi{~,

upravnih oblasti in drugih enot, kjer je sloven{~ina poleg nem{~ine priznana kot uradni

jezik, Dekret zvezne ({t. 308/1977) o dolo~itvi imen slovenskih krajev, Dekret zvezne

vlade iz leta 1990 o dolo~itvi sodi{~, upravnih oblasti in drugih enot, kjer je hrva{~ina

poleg nem{~ine priznana kot uradni jezik, Zvezni zakon o dopolnitvi zakona omanj{in-

skih {olah na Koro{kem (1990), Zakon o manj{inskih {olah v de`eli Burgenland ({t.

641/1994), Dekret s podro~ja topografije za de`elo Burgenland ({t. 170/2000), ter De-

kret o uporabi mad`ar{~ine kot uradnega jezika (2000).

V Avstriji se nem{~ina uporablja na vseh pomembnej{ih podro~jih (v parlamentu, za-

konodaji zvezni upravi, na sodi{~ih, v de`elni upravi, v cestnem ozna~evanju, plakatira-

nju, medijih, itd.) Le v turisti~nih krajih je mogo~e ob~asno zaslediti napise v angle{~ini,

franco{~ini ali italijan{~ini. Kljub redki prisotnosti tujih jezikov v javnosti pa je v {olskih

programih namenjenega kar dosti prostora njihovemu u~enju. Poleg tega pa Avstrija za

vse tujce, ki ne prihajajo iz dr`av ~lanic EU, na~rtuje u~enje nem{~ine kot pogoj, da osta-

nejo v dr`avi.

Na mednarodnem podro~ju so programi najve~jih politi~nih strank usmerjeni k spod-

bujanju uporabe nem{kega jezika, {e posebno kot uradnega jezika v mednarodnih or-

ganizacijah in kot jezika v znanosti in gospodarstvu, predvsem v povezavi z drugimi

germanofonskimi dr`avami. Avstrija se tudi intenzivno zavzema za pravice svojih sona-

rodnjakov na Ju`nem Tirolskem (v Italiji).

^eprav Avstrija nima prav veliko zakonskih in drugih dolo~b o nem{kem jeziku, pa jih

ima toliko ve~ o manj{inah in njihovih jezikih. Vsebine Avstrijske dr`avne pogodbe na

temmestu nismo podrobneje predstavili, saj je problematika dokaj poznana. Omenimo

naj samo njen 7. ~len, po katerem se sloven{~ina in hrva{~ina priznata kot uradna jezika

poleg nem{~ine. Podrobneje so podro~ja so~asne uradnosti vseh manj{inskih jezikov

dolo~ena v podzakonskih predpisih. Od leta 2000 je uradni jezik v Avstriji tudi ma-

d`ar{~ina.
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V Avstriji se pristojnost na podro~ju izobra`evanja deli med zvezno vlado in zveznimi

de`elami (Länder). Zvezna vlada dolo~i pravne okvire, za organizacijo pedago{ke de-

javnosti pa so pristojne zvezne de`ele. Zvezna vlada je na podro~ju jezika in izobra`e-

vanja sprejela ve~ predpisov, ki so na{teti zgoraj. Na temmestu je treba omeniti tudi Av-

strijsko dr`avno pogodbo, ki pripadnikommanj{ine zagotavlja osnovno, proporcional-

no pa tudi srednje izobra`evanje v svojem jeziku. Manj{ine sicer lahko uporabljajo svoj

jezik v javnosti na dolo~enih obmo~jih, kjer so zastopane v zadostnem {tevilu. Geograf-

ska imena in toponomastika pa so dvojezi~na tam, kjer je manj{inskega prebivalstva

najmanj 25% (kar sicer velja tudi za druge pravice).

Na podro~ju parlamentarnega delovanja se manj{inski jeziki ne uporabljajo, in to ve-

lja tako za zvezo kot tudi za vse de`ele. Zakoni so napisani in razgla{eni izklju~no v

nem{~ini, tudi ~e se nana{ajo na manj{ine.

Po dolo~ilih dr`avne pogodbe morata biti sloven{~ina in hrva{~ina kot uradna jezika

uporabljena v upravi in sodi{~ih na obmo~jih, kjer ti dve manj{ini prebivata, torej Slo-

venci in Hrvatje lahko v upravi in na sodi{~ih uporabljajo svoj jezik, kar pa se zgodi

redko.

Dobro znanje nem{~ine je nujno za pridobitev avstrijskega dr`avljanstva (povzeto po

spletni strani).

Po dosegljivih podatkih v tej dr`avi ni posebnega urada za jezik, ki bi imel upravna

pooblastila.

3.2 ^e{ka republika

V tej dr`avi po nam dosegljivih podatkih {e nimajo posebnega zakona, ki bi urejal po-

dro~je jezika, pa~ pa nekatere dolo~be s tega podro~ja vsebujejo posamezni drugi

zakoni.

Uradni jezik v ^e{ki republiki je ~e{~ina. ^ehi predstavljajo 95,8% prebivalstva, ostalo

pa so manj{ine, od katerih je naj{tevil~nej{a slova{ka manj{ina (2,3%). ^e{ka ustava iz

leta 1992 ne vsebuje nobenih dolo~b o jeziku, pa~ pa so te dolo~be vsebovane v III. po-

glavju (~lena 24 in 25) Listine ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in iz leta 1992, ki

predstavlja integralni del ustavne ureditve na ^e{kem. V 24. ~lenu te listine je dolo~eno,

da narodna ali etni~na pripadnost kogarkoli ne sme biti uporabljena v njegovo {kodo.

Iz 25. ~lena listine pa med drugim izhaja, da je pripadnikom narodnih ali etni~nih manj-

{in zagotovljen vsestranski razvoj, {e posebno pri razvijanju njihove kulture, pri ~emer

imajo pravico, da raz{irjajo in sprejemajo informacije v lastem jeziku; imajo tudi pravico
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do izobra`evanja v lastnem jeziku, do uporabe svojega jezika v uradnih stikih in pravico

do sodelovanju pri urejanju zadev, ki se nana{ajo na narodne ali etni~ne manj{ine.

Med zakoni, ki se v dolo~enem delu nana{ajo na jezik, je treba omeniti Zakon {t.

29/1984 o sistemu ustanavljanja osnovnih, srednjih in specializiranih srednjih {ol, Za-

kon {t. 141/1991 o kazenskem postopku, Zakon o ustavnem sodi{~u (1993), Direktivo

Ministrstva za izobra`evanje, mladino in telesno vzgojo, {t. 24 021/98-20 o obveznem

potrjevanju {ol in {olskih prostorov, ter Zakon o etni~nih manj{inah iz 2001.

Zakon o pridobitvi in izgubi ~e{kega dr`avljanstva dolo~a v 7. ~lenu (pridobitev dr-

`avljanstva s podelitvijo), da se ~e{ko dr`avljanstvo podeli fizi~nim osebam, ki kumula-

tivno izpolnjujejo ve~ pogojev, med katerimi je tudi ta, da lahko »doka`ejo znanje

~e{kega jezika«. Kriterije za preverjanje znanja dolo~i Ministrstvo za izobra`evanje, mla-

dino in telesno vzgojo (povzeto po spletni strani).

Ena redkih dolo~b v zakonodaji, ki se nana{a na jezik, je tudi dolo~ba 33. ~lena v za-

konu o Ustavnem sodi{~u z dne 16. junija 1993, ki dolo~a, da se ~e{ki jezik uporablja v

postopkih pred tem sodi{~em. Mo`no pa je v postopkih pred tem sodi{~em uporabljati

tudi drug jezik, s tem, da tolma~ prevaja podane ustne izjave v ~e{ki jezik, ob soglasju

vseh strank pa lahko posamezni udele`enec postopka podaja izjave tudi v slova{kem

jeziku.

V kazenskem postopku nastane problem pri obto`nih aktih, ki jih mora obto`enec

prejeti najkasneje pet dni pred glavno obravnavo in so navadno napisani samo v

~e{kem jeziku. Obto`enec, ki mu tolma~ prevaja ta akt {ele na glavni obravnavi, je do-

kaj prikraj{an v svojih pravicah, zato je bila s strani Sveta manj{in predlagana spremem-

ba Kazenskega zakonika, ki bi pripadnikom manj{in omogo~ila, da bi obto`ne akte

pred glavno obravnavo prejemali v svojem jeziku.

Kar se izobra`evanja ti~e, je treba omeniti Zakon {t. 29/1984 o sistemu ustanavljanja

osnovnih srednjih in specializiranih srednjih {ol, ki dolo~a, da je »pravica izobra`eva-

nja v manj{inskem jeziku zagotovljena u~encem, ki pripadajo narodnim manj{inam,

v okviru, ki je skladen z njihovim narodnim razvojem« (povzeto po spletni strani).

Jezik v parlamentu, sodstvu, javni upravi, {olah, itd. je ~e{~ina. Imena krajev in cest so

tudi samo v ~e{~ini, razen nekaterih izjem, ki jih dolo~a Zakon o etni~nih manj{inah iz

leta 2001. Je pa precej tiska v angle{~ini, pa tudi v drugih tujih jezikih, poleg tega pa dve

radijski postaji oddajata program v angle{~ini. Nekaj periodi~nega tiska je namenjenega

tudi nekaterim narodnim manj{inam.

Podatkov o obstoju posebnega urada za jezik v tej dr`avi nismo zasledili.
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3.3 Danska

V danski ustavi ni nobene dolo~be, ki bi se nana{ala na jezik. Ni tudi posebnega zako-

na, ki bi celovito urejal podro~je jezika. Od predpisov, ki posredno urejajo to podro~je,

pa velja omeniti Deklaracijo vlade o polo`aju nem{ke manj{ine na Danskem (1955)2 in

Zakon o osnovnem in ni`jem srednjem izobra`evanju iz leta 1995. Danska je tudi ena

od prvih podpisnic Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih iz leta 1992.

Danska je v jezikovnem pogledu zelo homogena dr`ava, saj kar 98% prebivalcev go-

vori dan{~ino kot materni jezik, le kakih 15.000 - 23.000 prebivalcev na jugu (Ju`na Jut-

landija oziroma Severna [lezija) govori nem{ko. Sicer pa je dan{~ina de facto (in ne de

iure) uradni jezik na Danskem. Izklju~no v danskem jeziku poteka delo v parlamentu,

na sodi{~ih, zvezni in regionalni upravi, socialnih in zdravstvenih slu`bah, na {olah,

univerzah, v medijih, v gospodarskem `ivljenju, ogla{evanju ipd.3 Samo v elektronskih

medijih je precej raz{irjena raba angle{~ine.

V Zakonu o osnovnem in ni`jem srednjem izobra`evanju iz leta 1995 je dolo~eno, da

se v osnovnih {olah pou~uje nem{ki jezik na prostovoljni osnovi. V sedmem odstavku

5. ~lena tega zakona je tudi dolo~eno, da se u~encem, ki ne govorijo dansko, po potrebi

omogo~i posebej organiziran pouk dan{~ine. Minister za izobra`evanje lahko celo od-

lo~i, da se tem u~encem omogo~i pouk v njihovemmaternem jeziku, in v ta namen tudi

predpi{e posebna pravila.

V zvezi z izobra`evanjem pa je treba {e omeniti Zakon o pou~evanju dan{~ine kot

drugega jezika za odrasle tujce in druge, ter o jezikovnih centrih, {t. 108 z dne 11. fe-

bruarja 2000. Ta zakonmed drugim dolo~a, da je cilj u~enja dan{~ine kot drugega jezika

odraslih tujcev pridobitev znanja in ve{~in razumevanja in uporabljanja dan{~ine na os-

novi njihovega lastnega jezika ter kulturnega ozadja. Tako pou~evanje naj omogo~a

pridobitev aktivnega znanja dan{~ine med sodelujo~imi, pri ~emer naj razvija tudi nji-

hovo spoznavanje danske kulture, kar vse pripomore k temu, da lahko postanejo dejav-

ni v danski dru`bi. S pou~evanjem pridobijo udele`enci potrebno osnovo za nadaljnje

izobra`evanje, pa tudi potrebno znanje jezika za opravljanje dela.

V danski zakonodaji o dr`avljanstvu je dolo~eno, da lahko zaprosi za dr`avljanstvo

vsak tujec ali oseba brez dr`avljanstva, ki dopolni starost 18 let, in zadnjih sedem let
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2 V nem{~ini: “Bonner und Kopenhagener Erklärungen”, gre pa za vzajemno za{~ito manj{inskih jezikov;

nem{~ine na Danskem in Dan{~ine v Nem~iji. (Vir: Mini vodi~ za manj uporabljane jezike v Evropski uniji,

1998)

3 ^eprav je po Deklaraciji vlade o polo`aju nem{ke manj{ine na Danskem (1955) nem{ki manj{ini dovoljeno

uporabljati nem{~ino na sodi{~ih in pred javnimi oblastmi, se pravica do tolma~a izredno redko uveljavlja.
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stalno prebiva na Danskem, pri ~emer ni bil obsojen za huj{e kaznivo dejanje, nima ob-

veznosti do danske dr`ave ter ima solidno znanje danskega jezika.4

Kar se ti~e angle{~ine, ki je tudi precej prisotna na Danskem, velja poudariti, da se si-

cer tudi deloma uporablja kot jezik v trgovini, poleg tega pa je na Danskem precej an-

gle{ko govore~ih priseljencev. Kljub temu dan{~ina mo~no prevladuje tako v uradni

uporabi kot tudi v trgovini.

Na Danskem ne poznajo posebnega vladnega urada za jezik, s tem podro~jem pa se

ne ukvarja tudi nobeno delovno telo parlamenta. Obstaja pa v tej dr`avi Center za jezi-

kovno tehnologijo (Centre for Language Technology), ki je vladni raziskovalni in{titut v

okviru Ministrstva za znanost, tehnologijo in inovacije. Njegova naloga je izvajanje in

podpiranje strate{kega raziskovanja in komercialni razvoj (commercial development)

na podro~ju jezikovne tehnologije in ra~unalni{kega jezikoslovja na Danskem. Center

mora biti prvi pobudnik zagotavljanja dobre jezikovne tehnologije za danske uporabni-

ke in ostale uporabnike danskega jezika. Nadalje mora Danski prina{ati novo znanje

preko mednarodnega sodelovanja in pomagati to znanje udejanjati v praksi, pri tem pa

mora prispevati tudi k mednarodnemu znanstvenemu razvoju na tem obmo~ju. Center

se financira iz letne vladne podpore v skladu z Zakonom o financah, iz raziskovalnih

pogodb in iz komercialnih aktivnosti. Ima 23 uslu`bencev, ki obvladajo podro~je ra~u-

nalni{kega in teoreti~nega jezikoslovja ter leksikografije, ki dobro poznajo dan{~ino in

veliko {tevilo drugih jezikov, obvladajo pa tudi ra~unalni{ko znanost, umetno inteli-

genco in in`eniring. Center mora biti na teko~em tudi o trenutnih proizvodih jezikovne

tehnologije.5

3.4 Estonija

V tej dr`avi `ivi relativno veliko neestonskih prebivalcev. Uradni jezik je eston{~ina.

Pribli`no 61,5% prebivalcev je estonskega porekla, 29% ruskega, 3,1% ukrajinskega,

1,8% beloruskega, ostalo pa predstavljajo manj{ine z manj{im {tevilom prebivalcev.

V 6. ~lenu estonske ustave je dolo~eno, da je v tej dr`avi uradni jezik eston{~ina, v 52.

~lenu pa je dolo~eno, da je tudi uradni jezik lokalnih oblasti. V tem ~lenu je {e dolo~e-

no, da lahko v lokalnih skupnostih, kjer je jezik ve~ine prebivalstva druga~en od eston-
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4 Povzeto po spletni strani. Pripomniti pa je treba, da zanesljivej{ih podatkov o novem zakonu o dr`avljanstvu

nismo uspeli pridobiti; zadnji zakon o dr`avljanstvu, za katerega imamo zanesljive podatke, pa je bil sprejet v

letu 1991, vendar pa ne omenja jezika.

5 Povzeto po spletni stran. Pri imenu in opisu dejavnosti navedenega centra je treba upo{tevati, da gre za neu-

radni prevod.
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skega jezika, lokalne oblasti uporabljajo jezik ve~inskega prebivalstva za notranje ko-

miniciranje o obsegu in na na~in, kot ga dolo~a zakon. V ~etrtem odstavku 37. ~lena us-

tave pa je dolo~eno, da ima vsakdo pravico do {olanja v eston{~ini. Izobra`evalne usta-

nove, ki so namenjene manj{inam, izberejo svoj jezik pou~evanja.

Od zakonodaje, ki se nana{a na jezik, velja omeniti:

• Zakon o jeziku iz leta 1995,

• Zakon o dr`avljanstvu z dne 19. januarja 1995,

• Zakon o za{~iti potro{nikov iz leta 1994,

• Zakon o kulturni avtonomiji narodnih manj{in iz leta 1993

Po 6. ~lenu zakona o dr`avljanstvu iz leta 1995 je treba za pridobitev dr`avljanstva z na-

turalizacijo, poleg starosti najmanj 15 let, izpolnjevati tudi pogoj stalnega bivanja v tej

dr`avi najmanj pet let pred vlo`itvijo zahteve za pridobitev dr`avljanstva, poleg tega pa

{e eno leto po vlo`itvi te zahteve; treba je tudi poznati ustavo in zakon o dr`avljanstvu,

treba je imeti redne legalne prihodke, ki zadostujejo za potrebe prosilca in tistih, katere

pre`ivlja; treba je tudi biti lojalen do Republike Estonije in podati naslednjo izjavo: “Pro-

sim za estonsko dr`avljanstvo, prisegam zvestobo ustavnemu redu Estonije”.

Za rusko govore~e prebivalstvo pa je gotovo najbolj te`avna dolo~ba 8.~lena Zakona

o dr`avljanstvu, ki se nana{a na jezikovne zahteve:

»...Biti mora sposoben razumeti v estonskem jeziku: uradne izjave in dokumente, ob-

vestila o nevarnosti oziroma s podro~ja varnosti, aktualne novice, opise dogodkov, biti

mora sposoben konverzacije v eston{~ini, in sicer mora znati pripovedati, postavljati

vpra{anja, podajati razlage, domneve, dajati naro~ila, izra`ati mnenja ali osebne

zahteve; biti mora sposoben, da v estonskem jeziku bere dokumente javnega zna~aja,

obvestila, preproste obrazce, ~asopisne ~lanke, sporo~ila, kataloge, navodila za upora-

bo, vpra{alnike, poro~ila in vodi~e, biti mora sposoben, da v eston{~ini napi{e pro{njo

za zaposlitev, uradna pisma, pisma z obrazlo`itvijo, `ivljenjepis, standardne formu-

larje, itd, poleg tega pa mora izpolniti tudi test.« (8.~len zakona - povzeto po spletni

strani).

Znanje eston{~ine se preverja s posebnim testom. Kdor ga uspe{no opravi, prejme

certifikat. Kdor pa je kon~al osnovno, srednje ali kasnej{e izobra`avanje v eston{~ini,

pa je opro{~en opravljanja tega testa.

Kljub svoji pomembni {tevil~ni zastopanosti v parlamentu pa rusko govore~i prebivalci

Estonije niso uspeli dose~i spremembe Zakona o dr`avljanstvu, ki, kot ka`e, predstavlja

veliko oviro za naturalizacijo znatnega {tevila rusko govore~ega prebivalstva brez dr`av-

ljanstva. Precej{en dele` tega prebivalstva namre~ ne more izpolniti vseh pogojev po tem

zakonu, zato dr`avljanstva tudi ne morejo pridobiti. Vlada je sicer sprejela odlo~itev, da
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nedr`avljanom podeli potne liste za tujce, kar naj bi prispevalo k zmanj{anju napetosti

med Estonci in rusko govore~imi prebivalci. Po nekaterih virih (tako Laval) pa so infor-

macije o postopkih naturalizacije nezadostne, zahtevani pogoji prestrogi, dr`avno sofi-

nanciranje te~ajev jezika preskromno in {tevilo profesorjev eston{~ine premajhno.

V 1. ~lenu Zakona o jeziku je dolo~eno, da je estonski jezik uradni jezik v Estoniji, tuj

jezik pa je vsak drug jezik, razen estonskega. Jezik narodne manj{ine je tuj jezik, ki ga

tradicionalno uporabljajo estonski dr`avljani kot svoj materni jezik.

V 2. ~lenu zakona je dolo~eno, da ureja zahteve za znanje estonskega jezika in upora-

bo estonskega ter tujih jezikov. Uporaba eston{~ine s strani podjetij, nepridobitnih or-

ganizacij in ustanov, njihovih uslu`bencev in lastnikov (dru`benikov) se posebej ureja,

~e je to v javnem interesu, kar, skladno s tem zakonom, pomeni, da se nana{a na: javno

varnost, javni red, javno upravo, javno zdravje, zdravstveno varstvo, varstvo potro{ni-

kov in varstvo pri delu. Dolo~itev zahtev za znanje jezika in njegovo uporabo mora biti

upravi~ena in v sorazmerju s ciljem, ki se ga zasleduje.

V 3. ~lenu je dolo~eno, da je jezik v javni upravi (dr`avne agencije, lokalne vlade in

njihove agencije) ter v vojski eston{~ina; izjeme so posebej navedene v zakonu. Raba je-

zika v predkazenskem postopku in v sodnih postopkih je urejena v posebnih zakonih.

Iz 4. ~lena izhaja pravica do rabe eston{~ine, in sicer je dolo~eno, da ima vsakdo pra-

vico dostopa do javnih informacij in komuniciranja v eston{~ini, in to v dr`avnih agenci-

jah, lokalnih vladah, organih in ustanovah kulturne avtonomije, v dru`bah, nepridobit-

nih organizacijah in ustanovah. Vsi zaposleni v agencijah, dru`bah in organizacijah mo-

rajo biti v eston{~ini seznanjeni z informacijami, potrebnimi za delo.

V 5. ~lenu je dolo~eno, da morajo biti javni uslu`benci in uslu`benci lokalne uprave

sposobni razumeti in morajo uporabljati eston{~ino tako, kot je potrebno za opravljanje

njihovih dol`nosti. Obvezne nivoje znanja jezika dolo~i vlada, pri ~emer obstajajo trije

nivoji: osnovni, srednji in najvi{ji. Vsi so v zakonu podrobneje opredeljeni.

Obveznost znanja jezika ne velja za tuje strokovnjake, ki v tej dr`avi delajo za~asno.

Znanje estonskega jezika po 5. ~lenu ocenjujejo dr`avne izpitne komisije. ^lanstvo v

teh komisijah in postopek za izvajanje izpitov dolo~i minister za izobra`evanje z ured-

bo. Osebe, ki `elijo opravljati test o znanju eston{~ine, imajo pravico do brezpla~nih

posvetov, v skladu s postopkom, ki ga dolo~i vlada; stro{ke nosi dr`avni prora~un.

V 6. ~lenu je dolo~ena obveznost dr`avnih agencij in lokalnih vlad, da zagotovijo po-

goje za pridobivanje izobrazbe v vseh ustreznih izobra`evalnih in{titucijah v eston{~ini,

pa tudi v tujem jeziku, v skladu z zakonom.

V lokalnih vladah, kjer je poleg eston{~ine prisoten tudi jezik narodne manj{ine kot

interni delovni jezik, morajo javni uslu`benci znati estonski jezik in ga uporabljati do

stopnje, kot jo dolo~i vlada.
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V 8. ~lenu je dolo~eno, da oseba, ki ne zna eston{~ine, v ustnem komuniciranju z jav-

nim uslu`bencem lahko ob obojestranskem soglasju uporablja tuj jezik, ki ga javni us-

lu`benec razume. ^e pa dogovora ni, mora taka stranka sama pla~ati tolma~a.

Dolo~ilo 9. ~lena zakona se nana{a namednarodno komunikacijo, kjer lahko dr`avne

agencije in lokalne vlade ter uslu`benci v njih lahko uporabljajo tisti jezik, ki je prime-

ren za obe strani.

Dolo~ilo 16. ~lena se nana{a na pravico potro{nikov do informacij v estonskem jeziku

v skladu z Zakonom o varstvu potro{nikov.

V 19. ~lenu je dolo~eno, da morajo biti krajevna imena napisana v eston{~ini in v

latinici.

Dolo~ilo 20. ~lena se nana{a na zapis osebnih imen, in sicer morajo biti ta zapisana v

eston{~ini in latinici. Imena estonskih dr`avljanov v drugi abecedi morajo biti napisana

v skladu s pravili estonskega pravopisa.

V 23. ~lenu je dolo~eno, da morajo biti javne ozna~be, izveski, objave, obvestila in

opozorila zapisane v eston{~ini, razen v primerih, dolo~enih z zakonom, in pri organi-

zaciji mednarodnih dogodkov.

Prevajanje tujih audiovizualnih del, televizijskih in radijskih programov ter oglasov je

urejeno v 25. ~lenu. Dolo~eno je, da mora biti tujemu besedilu dodan ustrezen prevod v

eston{~ino, razen v dolo~enih primerih, med katerimi so tudi radijske oddaje, namenje-

ne tujemu poslu{alstvu. Obseg programa, ki ni preveden v eston{~ino, ne sme presegati

10% tedenske originalne programske produkcije.

V 26. ~lenu je dolo~eno, da se beseda “Riigikogu” kot ime za estonsko zakonodajno

telo ne prevaja. Namesto te besede se lahko uporabi beseda “parlament”, vendar kot

neuradno ime.

V 27. ~lenu je dolo~eno, da bodo kr{itelji tega zakona in z njim povezanih predpisov

preganjani v upravnem postopku.

Skladno z 28. ~lenom tega zakona se nadzor nad izvr{evanjem tega zakona izvaja po

postopku, ki ga predpi{e vlada.

3.5 Finska6

Finci predstavljajo pribli`no 93,5% prebivalstva v tej dr`avi. To je bilingvisti~na de`e-

la, vsi znajo tudi {vedsko, ~eprav pa se v zadnjem ~asu otroci raje u~ijo angle{~ino kot

{ved{~ino. Finski jezik je sicer precej druga~en od ve~ine drugih evropskih jezikov; spa-
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6 Deloma povzeto po raziskovalni nalogi {t. 13/2001 z naslovomManj{inski jeziki kot uradni jeziki (avtorja Ja-

nez Bla`i~ in mag. Katarina @agar).
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da v ugro-finsko skupino jezikov s posebno (aglutinacijsko) tvorbo besed in posebno

sklanjatvijo, vendar pa to nista edini posebnosti. Podoben je estonskemu jeziku.

[vedska manj{ina na Finskem u`iva dobro za{~ito v primerjavi z ve~ino drugih manj-

{in po svetu. Noben predpis, vklju~no z ustavo, pa fin{~ini in {ved{~ini ni podelil statusa

“uradnih jezikov”; tak status sta jezika dejansko dobila v praksi.

Finska ustava 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-

~eno, da se fin{~ina in {ved{~ina uporabljata v parlamentarnem delu. Obravnavani do-

kumenti, pa tudi drugo gradivo, morajo biti napisani v obeh jezikih. V 6. poglavju, ki go-

vori o zakonodaji, je v 75. ~lenu predvidena posebna zakonodaja za Alandske otoke

(kjer `ivijo Finci in [vedi, slednji predstavljajo ve~insko prebivalstvo). Ti otoki imajo

svoj zakon o avtonomiji, pa tudi lastno zakonodajno skup{~ino. Za vse akte na Finskem

(79. ~len) pa je dolo~eno, da so izdani v finskem in {vedskem jeziku.

V 121. ~lenu ustave je dolo~eno, da se Finska deli na ob~ine, katerih uprava mora biti

osnovana 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 je-

zikovno 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 koristijo storitve v lastnem jeziku na enaki os-

novi. Z zakonom se dolo~ijo principi upravljanja ob~inskih delov.

Finska dr`ava je sprejela precej{nje {tevilo jezikovnih zakonov. Najpomembnej{i je

Jezikovni zakon iz leta 1922, nazadnje spremenjen leta 1982. Obstaja pa {e ve~ drugih

zakonov, in sicer: Zakon o laponskem jeziku (1992), Zakon o parlamentu (1995), Za-

kon o znanju jezika uradnikov (1922) in Zakon o uporabi lapon{~ine pred upravnimi

organi (1991).

Pri Jezikovnem zakonu je treba pojasniti, da slu`i predvsem razmejitvi uporabe fin-

skega in {vedskega jezika, ki ima, glede na nekatera zgodovinska dejstva, v finski dr`avi

zagotovljeno zelo dobro za{~ito. V pripravi je nov Jezikovni zakon, ki ga pripravlja po-

sebna komisija pri Ministrstvu za pravosodje.
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V jezikovnem zakonu jemed drugim dolo~eno, da je v primeru, ~emanj{ina predstav-

lja 8% ali ve~ v posamezni ob~ini, dvojezi~nost obvezna v upravnih, vladnih ali ob~in-

skih slu`bah. ^e pa dele` manj{ine pade na 6% ali manj, ob~ina izgubi svoj dvojezi~ni

status.

V zakonodaji se uporabljata, kot dolo~ajo vsi ustrezni predpisi, fin{~ina in {ved{~ina.

To velja tako za parlamentarne razprave (v praksi redko), kot tudi za pisanje in razgla{a-

nje zakonov. Fin{~ina in {ved{~ina sta tudi, kot izhaja iz ustave in Jezikovnega zakona,

priznani kot jezika na sodi{~ih. Je pa ta uporaba odvisna tudi od tega, ali je ob~ina glede

na svojo sestavo enojezi~na ali dvojezi~na. Po potrebi se na sodi{~ih ali na policiji zago-

tovi tudi tolma~e. Po 6. ~lenu Zakona o jezikih so sodni postopki v dvojezi~nih ob~inah

dvojezi~ni.

Kot izhaja iz Jezikovnega zakona, {vedsko govore~i dr`avljan Finske lahko vselej ko-

municira v svojem jeziku z dr`avnimi oblastmi, vendar pa v svoji ob~ini tega ne more

storiti, ~e gre za enojezi~no finsko ob~ino.

[vedsko govore~i vojaki imajo lahko v vojski svojo enojezi~no brigado, vendar pa je

fin{~ina edini jezik poveljevanja vi{jih oficirjev.

Zdravstvene storitve morajo biti zagotovljene tudi v {ved{~ini, kot to dolo~ajo po-

dro~ni zakoni. Zaradi dolo~enih problemov je bila leta 2000 sprejeta sprememba Zako-

na o zdravstvenem skrbstvu, ki omogo~a {vedsko govore~im pacientom, da lahko za-

menjajo zdravstveni zavod, ~e nimajo zagotovljenih zdravstvenih storitev v

materin{~ini.

Finski in {vedski otroci se lahko izobra`ujejo v enem od obeh jezikov na vseh stop-

njah izobra`evanja.

Tudi v medijih je zagotovljena prisotnost {ved{~ine.

Kar se pridobitve finskega dr`avljanstva ti~e, njihova ureditev dolo~a, da mora kandi-

dat, ki vlaga pro{njo za pridobitev dr`avljanstva, prilo`iti k sami pro{nji tudi potrdilo o

znanju finskega ali {vedskega jezika, ki ga bodisi izda ~lan Dr`avnega odbora za Jezi-

kovna preverjanja, ali pa u~itelj fin{~ine oziroma {ved{~ine.

Posebnega urada, ki bi na Finskem pokrival podro~je jezikov in bi imel upravne funk-

cije, nismo zasledili.

3.6 Francija

Ta dr`ava je sprejela veliko {tevilo razli~nih predpisov, ki se nana{ajo na kulturo in je-

zik, bodisi na regionalnem ali na zveznem nivoju. Predvsem se ti predpisi nana{ajo na

jezik pou~evanja in na francosko terminologijo. V glavnem gre za za{~ito francoskega
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jezika (pred angle{~ino), v zadnjem ~asu pa vendarle tudi za priznavanje in omogo~a-

nje razli~nosti regionalnih in manj{inskih jezikov.

Ustavni zakon iz leta 1992 je prinesel spremembo francoske ustave iz leta 1958, in si-

cer se novi 2. ~len ustave sedaj glasi: »Jezik republike je franco{~ina« (2. ~len - povzeto

po spletni strani).

Po spremembi ustave je bil izdan francoski zakon o jeziku, natan~neje: Zakon {t.

94-665 (1994) o uporabi francoskega jezika (imenovan tudi Loi Toubon), sledil pa mu je

uradni dokument z naslovom Globalna politika za podporo francoskemu jeziku. Citira-

ni zakon je bil v ~asu od sprejetja `e spremenjen oziroma deloma razveljavljen.

Francoska vlada je z dekretom 1989 ustanovila poseben organ, ki se sedaj imenuje

Generalna delegacija za francoski jezik in za jezike v Francji (DGLFLF), in deluje v ok-

viru ministrstva za kulturo in komunikacije. Ta organ ima nalogo, da podpira in usklaju-

je aktivnosti upravnih organov in javnih ter zasebnih organizacij, ki prispevajo k dobri

uporabi (v franco{~ini: bon usage) francoskega jezika. Gre za temeljno orodje za pod-

poro franco{~ini, katere glavni elementi se sicer nahajajo v zakonu o jeziku. Njegova

naloga je tudi senzibiliziranje tistih, ki imajo pristojnosti v zvezi s francoskim jezikom in

izbolj{anje sodelovanja med razli~nimi organi na tem podro~ju. Da bi to dosegla, komi-

sija sodeluje z razli~nimi organi, kot so: Vrhovni svet za francoski jezik (svetovalna in

izobra`evalna in{titucija pod vodstvom ministrskega predsednika), razli~ni oddelki v

ministrstvih, pa tudi z drugimi organi, od katerih so nekateri namenjeni mednarodnemu

sodelovanju. (povzeto po spletni strani).

DGLFLF izvaja jezikovno politiko francoske vlade, ki je usmerjena na tri glavna

na~ela:

• zagotoviti primerno uporabo franco{~ine kot jezika republike;

• ohraniti vlogo franco{~ine kot jezika za mednarodno sporazumevanje;

• spo{tovati jezikovno in kulturno razli~nost in podpirati ve~jezi~nost.

Uvodni, 1. ~len Zakona o uporabi francoskega jezika dolo~a, da je zakon republike, v

skladu z ustavo, franco{~ina, ki je tudi temeljni element osebnosti in dedi{~ine Francije.

Franco{~ina je jezik v {olstvu, delu in javnih slu`bah, poleg tega pa je tudi privilegirana

vez med dr`avami, ki skupaj tvorijo frankofonsko skupnost.

Naslednji trije ~leni (2., 3. in 4.) so v glavnem posve~eni uporabi franco{~ine pri pred-

stavljanju izdelkov in uslug, torej informiranju potro{nikov, pa tudi vpra{anjem v zvezi

z vpisi in oglasi na javnih mestih in javnih prometnih sredstvih.

V 5. ~lenu je dolo~eno, da morajo biti pogodbe, ki jih sklepajo javne osebe, napisane

v franco{~ini.
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V 6. ~lenu so dolo~ene minimalne zahteve za organizacijo kongresov in kolokvijev.

Dolo~eno je, da ima na kongresu in kolokviju, ki se odvija v Franciji, vsak francoski dr-

`avljan pravico, da se izra`a v franco{~ini. Dokumenti, ki se razdeljujejo med udele`en-

ce, morajo biti v franco{~ini, lahko pa so prevedeni v tuj jezik. Pripravljalni dokumenti

in delovna gradiva so sicer lahko v tujem jeziku, vendar pa morajo biti opremljeni vsaj s

povzetkom v franco{~ini. Ta ~len se ne uporablja za tiste prireditve, na katerih nastopa-

jo samo tujci, pa tudi ne za tiste prireditve, ki so namenjene promociji francoske zunanje

trgovine.

Skladno z dolo~ilom 7. ~lena zakona morajo biti publikacije, revije in sporo~ila, ki so

izdana v Franciji v tujem jeziku, opremljene vsaj s povzetkom v franco{~ini.

V 14. ~lenu je javnim osebam in pravnim osebam zasebnega prava, katerih dejavnost

predstavlja javno slu`bo, nalo`ena prepoved uporabljanja znamk, ki vsebujejo tuj izraz

ali termin.

V ~lenih 15-18 je dolo~en nadzor, ki naj zagotovi u~inkovito uporabo zakona, in ki

lahko pomeni odtegnitevmorebitnih subvencij ter dokaj rigorozno (v avtomobilu, biva-

li{~u) posredovanje uradnih oseb sodne policije, agentov za izvr{evanje Zakonika o po-

tro{nji in pripadnikov drugih organizacij, katerih dejavnost je tudi za{~ita francoskega

jezika.

V 22. ~lenu pa je dolo~eno, da vlada vsako leto pred 15. septembrom poro~a obema

domovoma parlamenta o izvr{evanju dolo~b tega zakona ter dolo~il konvencij in med-

narodnih pogodb, ki se nana{ajo na polo`aj francoskega jezika v mednarodnih

in{titucijah.

Po sprejetju zakona se je intenzivno za~ela izvajati politika za{~ite in podpore jezika,

ki je usmerjena predvsem na {ir{o javnost, {e zlasti mladino, nadalje na normodajalce

(zlasti za norme s podro~ja tiska, radia, televizije, ogla{evanja, kulturnih ustanov) ter na

podjetja. Po zaslugi tega zakona je Francija opremljena s pravo jezikovno zakonodajo,

ki je namenjena ohranjanju francoskega jezika, tako doma, kot tudi po svetu. Nekaj let

po njegovem sprejetju se zdi, da se ta zakon kar dobro uporablja, in da predstavlja u~in-

kovito orodje za zagotovitev prisotnosti franco{~ine na dolo~enih najpomembnej{ih

podro~jih, kjer bi jo sicer zakonitosti tr`nega gospodarstva utegnile izriniti. Tudi Urad

za nadzor ogla{evanja in Vrhovni avdiovizualni svet nadzorujeta izvajanje zakona. Do-

lo~ila, ki se nana{ajo na varstvo potro{nikov, pa nadzoruje Ministrstvo za gospodarstvo,

finance in industrijo. Podjetja morajo paziti, da je predstavljanje, ogla{evanje, pa tudi

navodila za uporabo proizvodov in storitev, namenjenih uporabnikom, v skladu z na-

vedenim zakonom.

Vendar pa se zdi, da se dolo~be navedenega zakona manj spo{tujejo na znanstvenem

podro~ju, bodisi v publikacijah ali na kolokvijih. Kar se ti~e mednarodnih prireditev, ki
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potekajo v Franciji, prireditelji dostikrat prezrejo zakonske zahteve. Nekateri menijo, da

je tako stanje mo`no zaradi odsotnosti posebnega organa, ki bi bil zadol`en za nadzo-

rovanje tega podro~ja.

Francija `eli ohranjati in razvijati franco{~ino na razli~nih podro~jih `ivljenja. Omeni-

mo naj samo enega od ciljev, in sicer »raz{irjanje znanstvene in tehni~ne misl«i. Za

francosko vlado je namre~ zelo pomembno dejstvo, da se francoski jezik umika iz

znanstvenega `ivljenja, kajti internacionalizacija raziskovanja ~edalje bolj potiska an-

gle{~ino na prvo mesto v komuniciranju, tudi na francoskem ozemlju, pa tudi razisko-

valci ~edalje pogosteje uporabljajo ta jezik, publikacije so tiskane v angle{~ini, v tem je-

ziku pa so organizirani tudi kolokviji in kongresi. Da bi se spoprijeli s tem problemom,

je bilo ocenjeno, da je potrebna skupna medministrska akcija. Tako so se v Franciji od-

lo~ili za pomo~ pri izdajanju znanstvenih publikacij, pri razvijanju jezikovnih orodij in

prilagojenih terminologij, ter za ustvarjanje omre`ja tujih raziskovalcev, ki delujejo v

francoski dr`avi.

Francija je pri{la do spoznanja, da bo samo spodbujanje ve~jezi~nosti, tako doma, kot

tudi v tujini, ohranilo franco{~ino, zato ji namenja veliko pozornosti. Tako se zavzema,

da bi se franco{~ini in drugim, predvsem latinskim jezikom, ki uporabljajo diakriti~ne

znake (npr. akcenti), omogo~ilo razvijanje orodij za prevajanje s pomo~jo ra~unalnika;

sedaj je na Internetu precej francoskih besedil te`je razumljivih ravno zaradi tega, ker

ra~unalni{ki programi {e niso do te mere izpopolnjeni, da bi razpoznavali diakriti~ne

znake. Zato je po mnenju francoske vlade potrebna akcija na evropskem in sploh med-

narodnem nivoju.

3.7. Gr~ija

Gr{ki jezik je dejansko uradni jezik v Gr~iji, pa ~eprav to ni izrecno navedeno v ustavi

(povzeto po spletnih straneh).

V Gr~iji so pravoslavna vera, gr{ki jezik in dr`avljanstvo zelo povezani.

O jeziku govorita 3. in 5. ~len gr{ke ustave. Po 3. ~lenu ustave je prevladujo~a pravo-

slavna vera, pri ~emer pravoslavje tvori del helenizma. Dolo~eno je tudi, da se besedilo

svetega pisma ne sme spreminjati; uradni prevod v drug jezik brez cerkvene potrditve je

prepovedan. V Gr~iji poznajo termin »etni~na demokracija« zaradi izredno mo~nega

vpliva pravoslavne cerkve v javnem `ivljenju.

V 5. ~lenu ustave pa je med drugim dolo~eno, da vse osebe v gr{ki dr`avi u`ivajo pol-

no varstvo `ivljenja, ~asti in svobode, ne glede na narodnost, raso, veroizpoved ali poli-

ti~no pripadnost. Izjeme so mo`ne le v skladu z dolo~ili mednarodnega prava. Ni torej
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neposredno omenjen jezik, vendar pa je, vsaj posredno, mogo~e razumeti to dolo~bo

tudi v tem smislu.

Med veljavnimi predpisi, ki se nana{ajo na jezik, pa velja omeniti:

• Zakon {t 682/1977 o zasebnem pou~evanju;

• Zakon {t. 694/1977 o manj{inskih {olah muslimanske skupnosti v Zahodni Trakiji;

• Zakon {t 695/1977 urejanju problemov v zvezi s poukom in nadzornim osebjem v

manj{inskih {olah in v navadni posebni {oli;

• Ministrski dekret 55369/1978 o problematiki v zvezi z vpisom, prevozom, u~enjem,

izpiti, diplomami in ostalimi {olskimi zadevami v manj{inskih {olah muslimanske

skupnosti v Zahodni Trakiji.

Enovitega zakona o jeziku v Gr~iji ne poznajo.

Velika ve~ina, torej 87% Grkov, govori gr{~ino kot materni jezik. Pribli`no 11% prebi-

valstva predstavljajo manj{ine, preostanek pa pripada ilegalnim priseljencem. Pravno je

priznana samomuslimanska manj{ina (Turki, Pomaki, ki so sorodni Bolgarom in Romi)

v Zahodni Trakiji, in sicer na podlagi dolo~il pogodbe iz Lozane (1923). Ta status jim

omogo~a, da imajo lahko svoje cerkvene in{titucije. V tej dr`avi od leta 1951 tudi ni bilo

jezikovnega {tetja, tako da so ocene o prisotnosti manj{in in manj{inskih jezikov zgolj

pribli`ne.

Po dolgoletnih sporih glede jezika (purizem) je gr{ka dr`ava v letu 1976 naposled

sprejela demotiki (ljudski jezik) kot uradni jezik, ki je zavzel privilegiran polo`aj v izo-

bra`evanju in upravi. Drugi jezik (katharevousa), ki je bil v veljavi, tudi uradni, do se-

demdesetih let prej{njega stoletja, pa postaja vse bolj mrtev jezik in ga uporabljajo pre-

te`no v cerkvenih krogih. Lokalni dialekti se vse manj uporabljajo, tudi po zaslugi cen-

traliziranega {olskega sistema in javnih ob~il.

Glede na to, da je gr{ka pisava druga~na kot latinica, je dr`ava predvidela dva na~ina

transkripcije jezika v javnosti: s tradicionalno gr{ko abecedo in na drugi strani z latinski-

mi ~rkami, {e posebej za angle{~ino, pa tudi za franco{~ino in nem{~ino. V velikih me-

stih in turisti~nih sredi{~ih so cestne oznake prete`no zapisane v dveh pisavah.

Kar se ti~e izobra`evanja, velja v Gr~iji na~elo, da je njegov cilj »razvoj narodne in re-

ligiozne zavesti Grkov«. Verski pouk je obvezen. Vse navedeno vpliva tudi na polo`aj

manj{in. Gr{ke jezikovne manj{ine so dejansko zapostavljene, {e posebej Makedonci,

na kar je leta 1996 opozorila tudi Evropska komisija za ~lovekove pravice.

V 45. ~lenu pogodbe iz Lozane iz leta 1923 (med Gr~ijo in Tur~ijo) izhaja, da so Tur-

kom v Gr~iji recipro~no zagotovljene enake pravice kot Grkom v Tur~iji. Gre predvsem

za pravice v zvezi z religijo in izobra`evanjem. Po stali{~ih gr{ke uprave u`ivajo te pra-

vice samo muslimanski Turki, Pomaki in Romi, ostale manj{ine pa ne. Navedeno pred-
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stavlja vir nejasnosti, saj dr`ava ne podeljuje enakih pravic manj{inam z enakim jezi-

kom, pa~ pa ima za osnovo enako religijo (dober primer so Turki). Uradno pa se tudi

Pomaki in Romi {tejejo za Turke, tako da je pravzaprav tur{ki jezik edini uradno prizna-

ni manj{inski jezik v dr`avi.

V Trakiji so ob volitvah navzo~i prevajalci, ki pomagajo tur{ko govore~im volivcem.

Vendar pa je zaradi v volilni zakonodaji uzakonjenega 3% volilnega praga muslimanom

izredno te`ko priti v parlament. Tudi na lokalnem nivoju (v ob~inah s tur{ko govore~im

prebivalstvom), so, kar je zanimivo, skoraj vsi izvoljeni predstavniki gr{ko govore~i.

V na~elu imajo Turki pravico uporabljati tur{ki jezik v Trakiji, vendar pa sodniki ne

smejo uporabljati tur{~ine kot uradnega jezika. Tisti, ki se `elijo izra`ati v tur{kem jeziku

ali pa gr{~ine ne poznajo dovolj, lahko zahtevajo tolma~a. Obstaja dolo~eno {tevilo tol-

ma~ev, ki jih dolo~i dr`ava. Ve~ina teh tolma~ev pa ne dobiva nobenega nadomestila.

Zato sodi{~a kot tolma~e po potrebi uporabljajo kar svoje uslu`bence, ki znajo jezik,

kar ne prispeva k zanesljivosti sodnega odlo~anja.

V javni upravi se uporablja samo gr{ki jezik; tur{~ina je omejena na verske zadeve.

Vse vladne slu`be, pa tudi celotno zdravstvo, posluje samo v gr{~ini. Od leta 1977 (za

razliko od prej{nje ureditve) so krajevna imena in imena cest v treh prefekturah s kon-

centriranim tur{kim prebivalstvom samo {e gr{ka. Kazni za kr{itev so predpisane v obli-

ki globe ali celo zapora.

Gr{ka vlada je celo sama priznala, da je bila manj{inam v preteklosti na nek na~in

storjena krivica, zato je tur{kim uradnikom v Trakiji v zadnjih letih dovoljeno, da raz{ir-

jajo uradna sporo~ila in druge publikacije v tur{kem jeziku.

V sklopu Ministrstva za razvoj deluje Generalni sekretariat za raziskave in tehnologi-

jo, ta pa ima v svoji sestavi In{titut za jezikovno in govorno obdelovanje. Gre predvsem

za znanstveno delo na podro~ju ra~unalni{tva, prevajanja in popravljanja napak v

tekstu.

V okviru Ministrstva za izobra`evanje in verske zadeve obstaja Center za gr{ki jezik.

Gre za nepridobitno organizacijo, ki neguje in skrbi za gr{ki jezik doma in v tujini, po-

maga pri pou~evanju gr{~ine rojakov v diaspori, ipd. Upravnih funkcij nima (povzeto

po spletnih straneh).

3.8 Irska7

Pribli`no 98% Ircev govori kot materni jezik angle{~ino, preostala dva odstotka pa kot

materni jezik govori ir{~ino. [tetje iz leta 1991 je pokazalo, da zna ir{~ino aktivno govo-
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riti 32% Ircev, vendar pa je ta odstotek narasel na 43,5% v letu 1996;8 ta skok gre pripisati

spremembam v izobra`evalnem sistemu, predvsem prijaznej{immetodam pou~evanja.

Glede na nizek odstotek irsko govore~ih dr`avljanov je (tako Laval) Irska edina

evropska dr`ava, ki je manj{inski jezik uzakonila kot prvi uradni jezik.

Na Irskem sta uradna jezika ir{~ina in angle{~ina. Na rabo jezika se nana{ata pred-

vsem 8. in 25. ~len ustave, med drugim pa tudi Zakon {t. 14 iz leta 1978, ki predvideva

ustanovitev Uprave za galski jezik (Board na Gaeilge), deloma pa tudi Zakon o

otro{kem varstvu iz leta 1991.

Kar se ti~e statusa irskega jezika, je treba povedati, da mu je uradnost podelila irska

ustava iz leta 1948 (povzeto po spletni strani). V njenem 8. ~lenu je tako dolo~eno, da je

irski jezik kot narodni jezik prvi uradni jezik v dr`avi. Angle{~ina je priznana kot drugi

uradni jezik. Lahko pa se na obmo~ju celotne dr`ave ali v njenem delu, v uradnem po-

slovanju izklju~no uporablja eden od obeh uradnih jezikov.

Simboli~ni pomen ir{~ine se najprej poka`e pri delu obeh domov parlamenta. Oba je-

zika se lahko uporabljata pri delu parlamenta, vendar pa je angle{~ina neizpodbitno

prevladujo~ jezik. V 25. ~lenu irske ustave je dolo~eno, da se morajo zakoni napisati in

objaviti v obeh uradnih jezikih. ^e predsednik podpi{e besedilo predlaganega zakona

samo v enem uradnem jeziku, mora biti izdan uraden prevod tudi v drugem uradnem

jeziku. ^e pride do nejasnosti pri razlagi zakona, prevlada nacionalni (irski) jezik. Pri

tem pa je treba povedati, da je prevajanje zakonodaje v irski jezik v zelo velikem

zaostanku.

V letu 1997 se je izoblikovalo Ministrstvo za umetnost, kulturno dedi{~ino, Gaeltacht

(del Irske, kjer se govori irski jezik) in otoke. V njegovi sestavi se nahaja Údarás na Gael-

tachta, ki je v bistvu regionalna razvojna agencija, ki skrbi za gospodarski, socialni in

kulturni razvoj obmo~ja Gaeltacht, pri ~emer zagotavlja nadaljevanje uporabe irskega

jezika kot govorjenega jezika v ob~inah tega obmo~ja.

Obstaja pa tudi zdru`eno delovno telo obeh domov irskega parlamenta, imenovano:

Odbor za kulturno dedi{~ino in irski jezik, ki ima podobne naloge kot ministrstvo. Ima

dve poldr`avni telesi za promocijo jezika: Údarás na Gaeltachta (torej enako ime kot

zgoraj navedena vladna agencija), ki pokriva obmo~je Gaeltacht, vendar ne gre za obli-

ko lokalne samouprave; polovico ~lanov izvolijo predstavniki z obmo~ja Gaeltacht, in

pa Bord na Gaeilge, ki je uprava za irski jezik. Poleg navedenih organov pa je ustanov-

ljenih {e precej{nje {tevilo drugih struktur, ki delujejo po razli~nih ministrstvih. (deloma

povzeto in prirejeno po: Lali}, 2001)
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Zakon {t. 14 iz leta 1978 dolo~a, da je dol`nost Uprave za irski jezik, ki deluje v okviru

parlamentarnega Odbora za kulturno dedi{~ino in irski jezik, podpora irskemu jeziku,

{e posebej z namenom, da se ta uporablja kot `iv jezik in obi~ajno sredstvo sporazume-

vanja. V ta namen lahko stori vse, kar {teje za primerno in skladno z generalno politiko,

pri ~emer morajo biti njene aktivnosti potrjene s strani ministra za umetnost, kulturno

dedi{~ino, Gaeltacht in otoke, po posvetovanju z drugimi pristojnimi ministri. Med dru-

gim svetuje ministrstvom o vseh zadevah s podro~ja jezika, sodeluje pa tudi z vsemi

drugimi oblastnimi organi.

Vladna uprava je v celoti dvojezi~na, saj je tako zahtevano v ustavi. Do leta 1999 so

morali uradniki in profesorju srednjih {ol uspe{no opraviti izpit iz znanja irskega jezika,

zdaj pa ta izpit ni ve~ obvezen za vse. Ustno komuniciranje poteka v glavnem v an-

gle{~ini, redko v ir{~ini, pisni dokumenti pa so pogosto dvojezi~ni. Dvojezi~nost javnih

slu`b ostaja {e vedno bolj zaradi simboli~nih razlogov kot realnih potreb za ve~ino pre-

bivalstva. Vztrajanje posameznika pri izstavitvi izvoda uradnega dokumenta v ir{~ini

lahko privede tudi do precej{njega zaostanka v zadevi, za katero je zainteresiran, da se

~imprej re{i. Da bi se zadostilo ~rki zakona, so napisi na vladnih stavbah v glavnem dvo-

jezi~ni. Kar se ti~e stavb lokalnih oblasti in cestne signalizacije, so glavne norme sicer

dolo~ene s predpisi, vendar pa je njihova uporaba prepu{~ena samim lokalnim obla-

stem. Po predpisih morajo biti vsi napisi na stavbah lokalnih oblasti, cestne oznake in

celotna toponomastika dvojezi~ni; irski napisi naj bi bili pod angle{kimi. Nekatere ob~i-

ne pa so povsem unilingvisti~ne - angle{ko govore~e, zato se predpisi povsod ne spo-

{tujejo.

Kar se sodne veje oblasti ti~e, je treba povedati, da sta na vseh sodi{~ih na Irskem v

uporabi oba navedena jezika. Sodnik mora izdati sodbo v obeh jezikih. V praksi pa je

izredno redko, da bi se kak sodni postopek odvijal izklju~no v ir{~ini. ^e pri~a ali pravni

zastopnik ene stranke zahteva uporabo ir{~ine na sodi{~u, semumora ugoditi, ne glede

na mo`nost velikih zaostankov. Do teh pride zlasti, ~e sodnik ali pravni zastopnik ene

od strank ne znata dobro tega jezika. Sodi{~a nikoli ne najemajo uradnih tolma~ev.

V gospodarstvu je angle{~ini `e dolgo zagotovljena prevlada. Irska zakonodaja ne po-

sega v zasebno sfero. Kot posledica tega je ve~ina komercialnih napisov in reklamnih

plakatov v angle{~ini in je tu dvojezi~nost redka. V celoti vzeto ka`e Irska precej an-

gle{ko podobo, razen v {estih grofijah (Gaeltacht), kjer je ir{~ina po ukrepih vlade v

prednosti.

Na podro~ju medijev je polo`aj ir{~ine {e bolj simboli~en. Ni nobenega dnevnika v

tem jeziku; nekateri dnevniki objavljajo zgolj posamezne prispevke v Ir{~ini. V tem jezi-

ku izhajajo le nekateri mese~niki. V ir{~ini oddaja en lokalni radio, skromna pa je tudi

koli~ina televizijskih oddajaj v ir{~ini.

251

251



Pripadniki policije in vojske morajo imeti pred nastopom slu`be osnovno znanje ir-

skega jezika in opravijo te~aje v ir{~ini, ki se nana{ajo na njihovo delo. Policija ima po-

sebej dolo~enega uslu`benca in enoto, ki si prizadevata za promocijo ir{~ine v njenih

vrstah. Namen tega je, da vsak dr`avljan kjerkoli v dr`avi lahko pri~akuje storitev v ir{~i-

ni. Irsko govore~i bataljon v vojski obstaja `e od leta 1924. (Lali}, 2001)

Dr`ava iz prora~una namenja dolo~ena sredstva za prevajanje v ir{~ino, pa tudi za

dru`ine, ki uporabljajo ir{~ino, in dru`inam z otroci, ki se udele`ujejo poletnih {ol irske-

ga jezika. Dolo~ena sredstva gredo tudi za infrastrukturo, socialne in kulturne progra-

me. (Lali}, 2001)

Kar se {ol ti~e, je v njih dvojezi~nost obvezna. Zakon o otro{kem varstvu iz leta 1991

dolo~a, da se mora v vseh osnovnih {olah od prvega do zadnjega razreda pou~evati

ir{~ina kot drugi jezik. V praksi je angle{~ina materni jezik skoraj vseh irskih u~encev in

ir{~ina se, tudi na ra~un tujih jezikov, pou~uje kot drugi jezik. Minister za izobra`evanje

pa je sprejel dolo~ene ukrepe (manj angle{~ine) v {estih grofijah s prevladujo~im irsko

govore~im prebivalstvom (Gaeltacht). Tam je materni jezik prebivalstva prete`no ir{~i-

na. V srednji {oli postane pou~evanje ir{~ine kot drugega jezika fakultativno in se lahko

nadomesti s kakim drugim evropskim jezikom. Na univerzah je jezik predavanj pre-

te`no angle{~ina, vendar pa nekateri profesorji lahko predavajo tudi v ir{~ini (Univerza

Galway).

V zakonodajno proceduro je vlada leta 1999 vlo`ila Predlog zakona o enakosti urad-

nih jezikov. Dr`avljanom naj bi zagotavljal pravico do nudenja storitev v dveh jezikih,

dolo~il naj bi minimalni prag za uporabo ir{~ine in ustanovil komisijo za nadzor nad

njegovo uporabo. Zakon bi moral biti po na~rtu `e sprejet, vendar pa po nam doseglji-

vih podatkih {e ni bil.

Na splo{no se ve~ina Ircev strinja s tem, da je treba znati irski jezik, vendar pa so zelo

proti temu, da se znanje ir{~ine predpi{e kot obveznost.

3.9 Italija

V italijanski ustavi (3. ~len) iz leta 1947 je med drugim dolo~eno, da so vsi dr`avljani

enaki pred zakonom, ne glede na jezik. V sami ustavi italijanski jezik ni razgla{en za dr-

`avni ali uradni jezik, dejansko pa dr`ava na celem svojem ozemlju priznava samo itali-

jan{~ino. To velja tudi za zvezno upravo v avtonomnih de`elah. Poslanci v zveznem

parlamentu se lahko izra`ajo samo v italijan{~ini, pa tudi zakoni za napisani samo v tem

jeziku. V 6. ~lenu ustave pa je dolo~eno, da dr`ava s primernimi ukrepi {~iti jezikovne

manj{ine.

252

252



Italijanska dr`ava je petim de`elam podelila poseben status. Te de`ele imajo dolo~e-

no politi~no in upravno avtonomijo za za{~ito jezikovne in zgodovinske dedi{~ine, pa

tudi tradicij etni~nih manj{in. De`elni parlamenti imajo omejene zakonodajne pristoj-

nosti; omejeni so zgolj na podro~je kulture. Na podro~ju jezika lahko zakonodajo spre-

jema samo parlament v Rimu.

Od jezikovnih zakonov je treba omeniti dva, ki se nana{ata na manj{ine. Prvi zakon

(1991) se nana{a na za{~ito jezikovnih manj{in, drugi zakon (1999/482) pa je namenjen

za{~iti zgodovinskih jezikovnih manj{in.9 Po tem zakonu mora dr`ava {~ititi jezike in

kulture na svojem ozemlju, med drugim tudi sloven{~ino. Vsak pokrajinski svet mora

dolo~iti ozemlje, na katerem se uporabljajo njegove dolo~be, ~e to zahteva tretjina ~la-

nov sveta, najmanj 15% prebivalcev ali pa ~e do take odlo~itve pride na referendumu.

Glavni predmet ureditve po tem zakonu je izobra`evanje - v vrtcih, osnovnih in srednjih

{olah se za pou~evanje lahko izbere manj{inski jezik, ~e tako zahtevajo u~en~evi star{i.

V ob~inskih svetih, na katere se nana{a zakon, lahko vsakdo uporablja svoj jezik, enako

pa pod dolo~enimi pogoji velja tudi za pokrajinsko in de`elno skup{~ino (Svet). Za ti-

ste, ki to zahtevajo, mora biti zagotovljen prevod. Uradni dr`avni dokumenti morajo biti

prevedeni, veljavni pa so tisti izvodi, ki so sestavljeni v italijan{~ini. V ob~inah, ki jih to

zadeva, mora biti osebje v javni upravi dvojezi~no. Pred preiskovalnim sodnikom se

mora vsakomur omogo~iti uporaba njegovega jezika. Spet se lahko uporabljajo priimki

v originalni obliki.

Italijan{~ino kot uradni jezik govori pribli`no 87% prebivalcev Italije. Omeniti pa je

treba veliko {tevilo razli~nih dialektov. Med pravimi jezikovnimi manj{inami pa je treba

omeniti tudi Slovence in probleme v zvezi z uveljavljanjem dolo~b lani sprejetega zako-

na za za{~ito slovenske jezikovne manj{ine v de`eli Furlaniji-Julijski krajini, s katerimi

pa se na tem mestu nismo ukvarjali.

Dekret predsednika republike, {t. 103 z dne 3. januarja iz leta 1960 dolo~a, da je na so-

di{~ih v nekaterih de`elah mo`no uporabljati franco{~ino, nem{~ino in sloven{~ino; v

vsakem primeru pa so sodbe napisane v italijan{~ini, pa tudi prito`bena sodi{~a poslu-

jejo v tem jeziku.

V dr`avni upravi je sporazumevalni jezik italijan{~ina, izjema pa so avtonomne de`e-

le, kjer lokalne vlade lahko uporabljajo tudi druge jezike. V Dekretu predsednika re-

publike z dne 20. novembra 1991 je dolo~eno, da se lahko v ob~inah, kjer jezikovne

manj{ine predstavljajo 15% prebivalstva, uporablja tudi za{~iteni jezik (v ustni obliki),

da bi se olaj{alo komuniciranje z dr`avljani.
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Morda velja omeniti {e Dekret predsednika republike z dne 20. novembra 1991, ki v

zvezi z izobra`evanjem dolo~a, da je treba v vseh {olah v ob~inah z manj{inskim prebi-

valstvom opismenjevanje izvajati v jeziku manj{ine in v italijanskem jeziku.

3.10 Latvija10

V 4. ~lenu latvijske ustave je dolo~eno, da je latvijski jezik uradni jezik dr`ave, v nje-

nem 114. ~lenu pa je dolo~eno, da imajo osebe, ki pripadajo etni~nimmanj{inam, pravi-

co ohranjanja in razvijanja njihovega jezika ter njihove etni~ne in kulturne 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 pridobi-

tve dr`avljanstva z naturalizacijo.

Latvija ima Zakon o dr`avnem jeziku, med pomembnej{imi predpisi, ki v Latviji vsaj

deloma urejajo vpra{anje jezika, pa velja omeniti {e Zakon o dr`avljanstvu (1994) in Za-

kon o izobra`evanju (1998), v katerem so dolo~ene nekatere obveznosti v zvezi z izo-

bra`evanjem v latvijskem jeziku.

Latvijska zna~ilnost je zelo velik dele` rusko govore~ega prebivalstva. Tudi zaradi

tega je bilo veliko pozornosti namenjene zakonodaji o dr`avljanstvu. Prvi zakon o dr-

`avljanstvu je bil sprejet 1991.leta in je podelil dr`avljanstvo vsem osebam, ki so `ivele

na ozemlju te nekdaj samostojne dr`ave pred 17. junijem 1940 in njihovim potomcem.

Po tem zakonu so morali rusko govore~i prebivalci stalno prebivati na ozemlju Latvije

najmanj 16 let in opraviti izpit iz latvij{~ine, ~e so hoteli pridobiti dr`avljanstvo. Glede

na burne reakcije rusko govore~ega prebivalstva in zahteve Sveta Evrope je bilo treba v

letu 1994 sprejeti nov zakon. Tudi ta pa je dele`en kritik s strani Sveta Evrope, saj pode-

ljevanje dr`avljanstev v odvisnosti od etni~ne pripadnosti ni povsem v skladu z na~e-

lom nediskriminacije. Zakon sicer dolo~a obveznost znanja latvijskega jezika kot pogoj

za pridobitev dr`avljanstva, dolo~a pa tudi postopek za preverjanje znanja.

Kot izhaja iz 1. ~lena Zakona o dr`avnem jeziku, je njegov namen, med drugim, zago-

toviti ohranitev, za{~ito in razvoj latvijskega jezika, ohranitev kulturne in zgodovinske

dedi{~ine latvijskega naroda, itd.

V 2. ~lenu je dolo~eno, da zakon ureja rabo in za{~ito dr`avnega jezika v dr`avnih in

ob~inskih ustanovah, sodi{~ih in agencijah, ki spadajo v pravosodni sistem, pa tudi v

drugih agencijah, organizacijah, podjetjih, dru`bah, v izobra`evanju in na drugih po-
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10 Deloma povzeto po raziskovalni nalogi Raziskovalnega sektorja DZ RS z naslovom »Manj{inski jeziki kot

uradni jeziki«.
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dro~jih. V zasebnih ustanovah, organizacijah, podjetjih ali dru`bah, pa tudi v primeru

samozaposlenih oseb, pa se raba jezika ureja po tem zakonu zgolj v primerih, ko je nji-

hova aktivnost povezana z zakonitim javnim interesom (javna varnost, zdravje, morala,

zdravstveno varstvo, za{~ita potro{nikovih pravic in delovnih pravic, varnost na delov-

nem mestu in javno upravno nadzorstvo), in sicer do te mere, da je primerno o~uvan

tako sam javni interes kot tudi interes teh zasebnih podjetij, dru`b ipd. Zakon pa ne po-

sega v neformalno komuniciranje med dr`avljani, v komuniciranje med pripadniki na-

rodnih in etni~nih skupin, ter v jezik bogoslu`ja.

V 5. ~lenu zakona je dolo~eno, da se v smislu njegovih dolo~il vsak drug jezik, razen latvij{~i-

ne in jezika naroda Liv (ki je edina priznana narodna manj{ina v Latviji) {teje kot tuj jezik.

Dolo~ilo 6. ~lena med drugim zahteva od tujih strokovnjakov in ~lanov podjetij oz,

dru`b, ki delajo v Latviji, da znajo in uporabljajo dr`avni jezik v taki meri, da lahko izvr-

{ujejo svoje obveznosti, ali pa morajo sami zagotoviti prevod v dr`avni jezik. V tem ~le-

nu je dolo~eno tudi, da zahtevano stopnjo znanja dr`avnega jezika za doma~e us-

lu`bence, kot tudi postopek ocenjevanja, dolo~i vlada. Ta dolo~ba je izredno rigorozna

in (po oceni Sveta Evrope) tudi sporna.

V 7. ~lenu je izrecno dolo~eno, da mora biti dr`avni jezik tudi jezik uradnih sre~anj in

poslovnih sre~anj, ki jih prirejajo dr`avne in ob~inske ustanove, sodi{~a in agencije, ki

spadajo v pravosodni sistem, pa tudi dr`avna oziroma ob~inska podjetja in dru`be, v

katerih imata dr`ava ali podjetje ve~inski dele`. ^e organizator oceni kot primerno, da

se na sre~anju uporabi tudi tuj jezik, mora zagotoviti prevod v dr`avni jezik. V vseh dru-

gih primerih, kjer je tuj jezik uporabljen v uradnih in poslovnih sre~anjih, mora organi-

zator zagotoviti prevod v dr`avni jezik, ~e to zahteva vsaj en udele`enec sre~anja.

V 10. ~lenu je dolo~eno, da morajo biti dokumenti, ki jih sprejemajo in obravnavajo

razli~ne ustanove, organizacije in podjetja, napisani v dr`avnem jeziku. Izjeme so dolo-

~ene za izjave, dane ob nesre~ah, kaznivih dejanjih, ob nudenju nujne medicinske po-

mo~i in podobno. Sicer pa se morajo dokumenti v tujem jeziku, ki se sprejemajo na

ozemlju Latvije, prevesti v dr`avni jezik. Izjema glede sprejemanja neprevedenih doku-

mentov velja tudi za dokumente, ki pridejo iz tuje dr`ave.

V 11. ~lenu so dolo~ene obveznosti pri organiziranju razli~nih dogodkov (drugih kot

v 7. ~lenu) s strani dr`avnih, lokalnih in sodnih organov ter podjetij z ve~inskim dr`av-

nim oziroma ob~inskim kapitalom. Vsi taki dogodki morajo potekati v dr`avnem jeziku;

~e pa se uporablja tuj jezik, mora biti s strani organizatorja zagotovljeno prevajanje v dr-

`avni jezik. ^e sodelujejo na takih dogodkih tuje pravne ali fizi~ne osebe, mora biti dr-

`avni jezik eden od delovnih jezikov, prireditelj pamora poskrbeti za prevod. Dr`avni

jezikovni center lahko v primerih, dolo~enih s strani Kabineta ministrov, oprosti organi-

zatorja te dol`nosti.
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Dolo~ilo 12. ~lena se nana{a na oboro`ene sile, kjer se mora uporabljati dr`avni jezik,

razen ~e drugi zakoni, pa tudi mednarodne pogodbe, dolo~ajo druga~e.

Pravni postopki morajo, v skladu s 13. ~lenom, potekati v dr`avnem jeziku. Pravica

do rabe tujega jezika na sodi{~u je dolo~ena v posebni zakonodaji s podro~ja delovanja

sodi{~.

Na drugo zakonodajo napotujeta tudi 14. ~len, ki govori o pravici do pridobivanja izo-

brazbe v dr`avnem jeziku, in 16. ~len, ki govori o jeziku v mno`i~nih ob~ilih.

Filmi morajo biti bodisi podnaslovljeni ali pa sinhronizirani.

Naslednji ~leni, ki pa jih nismo podrobneje predstavljali, govorijo o krajevnih in oseb-

nih imenih, poimenovanju dogodkov, o besedilu na znamkah, pe~atih in pisemskih

glavah.

V 21. ~lenu je dolo~eno, da morajo biti v dr`avnem jeziku informacije za javnost, ki jih

dajejo razni javni organi. Poleg tega morajo biti v dr`avnem jeziku napisani tudi podatki

na nalepkah in ozna~bah blaga, proizvedenega v Latviji, na navodilih za uporabo, ipd.

^e se poleg dr`avnega jezika napi{e {e tuj jezik, mora biti napis v dr`avnem jeziku v os-

predju, poleg tega pa ne sme biti manj{i ali manj popoln od napisa v tujem jeziku. Te

zahteve pa ne veljajo za blago, namenjeno za izvoz. Opisi, navodila za uporabo, opozo-

rila in tehni~na potrdila za uvo`eno blago, ki so v tujem jeziku, morajo biti opremljena s

prevodom v dr`avni jezik.

V dr`avnem jeziku morajo biti tudi informacije na plakatih, posterjih in podobno, ~e

zadevajo javni interes in so namenjene obve{~anju javnosti na javnih mestih. Lahko pa

vlada dolo~i primere, ko je mo`na tudi hkratna uporaba tujega jezika.

V skladu s 23. ~lenom zakona mora biti latvijski jezik v uradnih komunikacijah upo-

rabljen skladno s pravili knji`nega jezika, ki jih dolo~i Komisija latvijskih jezikovnih

strokovnjakov v okviru Dr`avnega jezikovnega centra. Statut komisije in centra ter pra-

vila knji`nega jezika odobri vlada.

V 24. ~lenu je dolo~ena dol`nost dr`avnih in ob~inskih in{titucij, da zagotavljajo ma-

terialna sredstva za raziskovanje, kultiviranje in razvoj dr`avnega jezika. Dr`ava pa

mora skrbeti za oblikovanje dr`avne jezikovne politike, ki naj vsebuje znanstveno razi-

skovanje, za{~ito in u~enje latvijskega jezika, kar naj pove~a vlogo tega jezika v gospo-

darstvu dr`ave, in ki naj pomaga pri ozave{~anju posameznikov in javnosti o jeziku kot

narodni vrednoti.

Dolo~ilo 25. ~lena pravi, da bodo osebe, ki kr{ijo dolo~be tega zakona, spoznane za

odgovorne v skladu s postopkom, ki ga dolo~i zakon.11
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lo~b ne vsebuje.

256



V 26. ~lenu je {e dolo~ena vloga Dr`avnega jezikovnega centra, ki nadzoruje spo{to-

vanje tega zakona. Podrejen je Ministrstvu za pravosodje.

3.11 Litva

Litvanska ustava v 14. ~lenu dolo~a, da je litvan{~ina dr`avni jezik. V 29. ~lenu ustave

je dolo~ena enakost pred zakonom, sodi{~i in drugimi dr`avnimi in{titucijami in njiho-

vimi predstavniki, pri ~emer nikomur ni mogo~e kratiti pravic glede na (med drugim)

njegov jezik. V 37. ~lenu je nadalje dolo~eno, da imajo narodne manj{ine pravico, da

skrbijo za razcvet svojega jezika, kulture in obi~ajev. V 117. ~lenu ustave pa je med dru-

gim tudi dolo~eno, da morajo biti obravnave na sodi{~u vodene v dr`avnem jeziku. Za

osebe, ki ne znajo litvan{~ine, je zagotovljeno sodelovanje v preiskavi in na glavni

obravnavi s pomo~jo tolma~a.

Dele` Litvancev v prebivalstvu dr`ave je pribli`no 80%. Ruske manj{ine je v Litvi, za

razliko od Latvije in Estonije, sorazmerno malo (9%). Mo~no manj{ino predstavljajo Po-

ljaki (7%), ostalo pa so manj {tevil~ne manj{ine.

Zaradi zapostavljenosti litvanskega jezika med sovjetskim obdobjem ni ~udno, da je

Litva po osamosvojitvi (podobno kot Estonija in Latvija) sprejela dolo~ene ukrepe za

za{~ito litvanskega jezika kot dr`avnega jezika v novi dr`avi. Litvanski jezik je postal do-

minanten na vseh podro~jih `ivljenja dr`ave in dru`be, pa tudi v izobra`evanju. Zato je

Litva sprejela kar precej predpisov s tega podro~ja.

Zakoni, ki v tej dr`avi pokrivajo podro~je jezika, so: Zakon o dr`avnem jeziku (1995),

Zakon o dr`avljanstvu (1991), Zakon o lokalni avtonomiji (1994), Zakon o uradnem je-

ziku (1995), Zakon o informiranju javnosti (1996), Zakon o izobra`evanju (1997), Za-

kon o sodi{~ih (1994), Zakon o za{~iti potro{nikov (1994), Zakon o etni~nih manj{inah

(1989), Zakon o statusu beguncev v Litvi (1995), Zakon o policiji (1990), Zakon o in{tu-

tucijah zdravstvenega varstva (1996) in Zakon o lokalni avtonomiji (1994).

Prvi Zakon o dr`avljanstvu je bil v Litvi sprejet 3. novembra 1989. Skladno z dolo~ba-

mi tega zakona so osebe, ki so na ozemlje Litve pri{le med sovjetskim obdobjem, in so

imele stalno prebivali{~e v Litvi najmanj dve leti, postale dr`avljani Litve, ~e so vlo`ile

zahtevo v dveh letih po uveljavitvi zakona. Ve~ kot 90% oseb, ki niso bile litvanskega

porekla, je optiralo za litvansko dr`avljanstvo. Leta 1991 je parlament sprejel nov, stro`ji

zakon o dr`avljanstvu, ki je bil nato spremenjen leta 1996. Dolo~ilo 12. ~lena tega zako-

na sedaj zahteva desetletno bivanje v dr`avi, stalno zaposlitev oziroma drug ustrezen

vir pre`ivljanja, zadovoljivo znanje litvanskega jezika (znati je treba brati in pisati), us-

pe{no pa je treba tudi opraviti izpit znanja jezika in {e poseben izpit o poznavanju te-

meljnih dolo~b litvanske ustave. V 15. ~lenu je tudi dolo~eno, da mora kandidat podati
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javno sve~ano prisego, katere vsebina se, med drugim, nana{a tudi na to, da bo kandi-

dat spo{toval uradni jezik Litve, njeno kulturo in obi~aje.

Po dolo~bah Zakona o statusu beguncev v Republiki Litvi iz leta 1995 ima vsak begu-

nec v tej dr`avi mo`nost, da se nau~i jezika in da se seznani z najpomembnej{imi do-

lo~bami ustave. V realnosti pa se morajo vsi, ki ne govorijo litvan{~ine, tudi begunci,

nau~iti tega jezika, saj se jim v nasprotnem primeru lahko zavrne podelitev dr`avljans-

tva in ugodnosti, ki jih dr`avljanstvo prina{a.

Z zakonom {t. 1-108 (1993) je vlada ustanovila Dr`avno komisijo za litvanski jezik, ki

je pod pristojnostjo Seimasa (parlamenta). Naloga te komisije je, med drugim, da skrbi

za uporabo Zakona o dr`avnem jeziku (skladno z njegovim 25. ~lenom) in da preverja

izpite o znanju jezika za begunce, prosilce za dr`avljanstvo in za dr`avne uradnike.

Skladno z 20. ~lenom zakona mora komisija tudi dolo~iti usmeritve in naloge za za{~ito

dr`avnega jezika ter dolo~iti jezikovna pravila (slovnica, besedoslovje). Ne gre samo

samo za podporo pri izdajanju slovarjev in slovnic v litvan{~ini, pa~ pa je treba jezik tudi

o~istiti mnogih rusizmov, pa tudi anglizmov, ki so se za~eli mno`i~no pojavljati, {e zlasti

na napisih trgovin. Tudi dr`avamora paziti na uveljavljanje pravilne litvan{~ine, zagoto-

viti pogoje za za{~ito litvanskih jezikovnih norm v zvezi z osebnimi imeni, za topono-

mastiko, napise na spomenikih, in zagotoviti materialne pogoje za dobro funkcionira-

nje dr`avnega jezika. Ta komisija je med drugim `e nalo`ila uredni{tvom ~asopisov, ki v

Litvi izhajajo v poljskem jeziku, da enotno uporabljajo geografska imena v Litvi (npr. na-

mesto Vilnius so v teh ~asopisih pisali Wilno, ipd.). Kon~no pa ima komisija tudi nalo-

go, da spodbuja {tudij litvanskega jezika in da podpira izdajanje knjig v tem jeziku.

V Zakonu o dr`avnem jeziku iz leta 1995 je (prvi odstavek 1. ~lena) dolo~eno, da ta

zakon ureja rabo dr`avnega jezika v javnem `ivljenju, za{~ito in nadzor jezika, ter odgo-

vornost za kr{itve njegovih dolo~b.

Med pomembnej{imi dolo~bami zakona velja omeniti 3. ~len, ki dolo~a, da se zakoni

in drugi pravni akti sprejemajo in razgla{ajo v dr`avnem jeziku. Tudi v samem parla-

mentu se uporablja samo litvan{~ina. Vlada prevede vse sprejete zakone v angle{~ino in

so javno dostopni preko svetovnega spleta.12

V 8. ~lenu zakona je dolo~eno, da se na sodi{~ih uporablja samo dr`avni jezik, ~e pa

udele`enci v postopkih ne poznajo tega jezika, se jim mora zagotoviti brezpla~no tol-

ma~enje.

Kar se uprave ti~e, je v citiranem zakonu s strani dr`ave vsem dr`avljanom zagotovlje-

no kori{~enje storitev v dr`avnem jeziku. Celotno osebje v dr`avnih slu`bah (tudi trans-

port, policija, socialna varnost, itd) mora poznati dr`avni jezik.
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Uradne prireditve (sestanki, konference ipd), ki jih organizira bodisi dr`ava ali pa z

dr`avo povezane organizacije, morajo potekati v dr`avnem jeziku. ^e govornik upo-

rablja kak drug jezik, se mora zagotoviti prevajanje. (10. ~len)

V skladu s 14. ~lenom zakonamorajo biti krajevna imena izpisana v dr`avnem jeziku.

Dr`ava zagotavlja vsem svojim dr`avljanom izobra`evanje v litvanskem jeziku, od vrt-

ca pa do univerze. Ta pravica pomeni po drugi strani obveznost pou~evanja v dr`av-

nem jeziku, razen v posebnih primerih, ki se nana{ajo na manj{ine.

Tudi na podro~je gospodarstva je posegel Zakon o dr`avnem jeziku, saj je v njego-

vem 4. ~lenu dolo~eno, da mora vsaka ustanova, urad, vsako podjetje (tudi zasebno) ali

organizacija, ustavnovljena v Litvi, izvajati svojo dejavnost in hraniti svojo poslovno in

tehni~no dokumentacijo v dr`avnem jeziku. V 9. ~lenu pa je dolo~eno, da morajo tudi

vse transakcije med posamezniki in dru`bami v Litvi potekati v dr`avnem jeziku, lahko

pa se prilo`ijo prevodi. Prodajalci se morajo s strankami pogovarjati v litvan{~ini, sicer

jim grozi denarna kazen. Skladno z Zakonom o varstvu potro{nikov (1994) ima tudi

sam potro{nik pravico, da pri nakupu dobi vse informacije in dokumentacijo o nakup-

ljenem blagu v dr`avnem jeziku.

V 16. ~lenu Zakona o dr`avnem jeziku je dolo~eno, da morajo biti imena vseh podje-

tij, uradov in organizacij, ki delujejo v Litvi, oblikovana skladno s pravili litvanskega je-

zika, ki jih dolo~a Dr`avna komisija za litvanski jezik pri Seimasu (parlamentu).

V 13. ~lenu zakona je dolo~eno, da morajo biti audiovizualni programi, pa tudi javno

predvajani filmi, prevedeni v dr`avni jezik ali opremljeni s podnapisi.

Sredstva mno`i~nega obve{~anja (pisni in elektronski mediji) se morajo obvezno dr-

`ati pravil pravilnega litvanskega jezika.

Izpiti iz znanja litvanskega jezika so obvezni za vse dr`avljane in nedr`avljane, ki niso

kon~ali {olanja v Litvi. Je pa seveda znanje tega jezika obvezno za vsakogar, katerega

delodajalec je dr`ava. Dr`ava je dolo~ila tri nivoje znanja jezika. Precej{nje {tevilo Polja-

kov in Rusov je `e izgubilo delovna mesta zaradi tega, ker niso uspeli opraviti izpita.

Vladne slu`be poslujejo vmanj{inskem jeziku samo na tistih obmo~jih, kjer somanj{i-

ne bolj skoncentrirane. V lokalnih skupnostih je treba, skladno z 29. ~lenom Zakona o

lokalnih skupnostih, voditi zadeve v litvan{~ini.

Na kongresih, konferencah, sejah, ipd, ki se odvijajo v Litvi, se lahko govori v jeziku

po izbiri; prevajalske slu`be niso obvezne.

V ogla{evanju je mogo~e, v dolo~enih primerih, uporabljati tudi drug jezik poleg li-

tvan{~ine, na primer, ~e gre za zdravstvene razloge, razloge javne varnosti, mednarod-

ne konference ipd.

Dr`ava je po 19. ~lenu zakona zadol`ena za pove~anje ugleda pravilnega litvanskega

jezika, za zagotavljanje pogojev za za{~ito jezikovnih norm, osebnih in krajevnih imen,
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nare~ij in pisnih jezikovnih spomenikov, za zagotavljanje materialne osnove za funk-

cioniranje dr`avnega jezika, poleg tega pa mora nuditi splo{no pomo~ {tudiju litvan-

skega jezika kot prioritetni znanstveni veji, pa tudi ustanovam, ki ta jezik pou~ujejo, ter

izdajati knjige o litvanski jezikovni znanosti in praksi.

V 20. ~lenu so dolo~ene naloge Dr`avne komisije za litvanski jezik, ki mora, med dru-

gim, dolo~iti smer razvoja in naloge dr`avne jezikovne za{~ite ter odobravati jezikovne

norme.

V 22. ~lenu je dolo~eno, da se morajo mno`i~na ob~ila in izdajatelji knjig ter drugih

publikacij dr`ati norm pravilnega litvanskega jezika.

V 24. ~lenu pa je dolo~ena prepoved vsakr{nega delovanja zoper dr`avni jezik. Vodje

in{titucij, uradov, podjetij, slu`b in organizacij odgovarjajo za neposredno izvr{evanje

dolo~b tega zakona. Kr{itelji tega zakona odgovarjajo po postopkih, predpisanih v dru-

gih zakonih.

Uveljavljanje tega zakona nadzoruje Jezikovna in{pekcija v sestavu Dr`avne komisije

za litvanski jezik.

3.12 Poljska

Na Poljskem `ivi pribli`no 38,6 milijonov prebivalcev (podatek za leto 1998), od kate-

rih je 97% Poljakov. Tako spada Poljska med nacionalno homogene dr`ave. Uradni je-

zik v tej dr`avi je polj{~ina. Na jezik se nana{ajo 27., 35. in 233. ~len poljske ustave iz leta

1997. Med predpisi oziroma akti, ki se nana{ajo na jezikovno podro~je, je treba omeniti

Pogodbo o dobrososedskih odnosih in prijateljskem sodelovanju med Nem~ijo in Polj-

sko (1991), in Zakon o poljskem jeziku z dne 8. maja 2000. V postopku sprejemanja pa

je tudi Zakon o narodnih in etni~nih manj{inah.

V 27. ~lenu poljske ustave je dolo~eno: »Polj{~ina je uradni jezik v Republiki Poljski.

Ta dolo~ba ne vpliva na pravice narodnih manj{in, ki so dolo~ene v mednarodnih po-

godbah« (27.~len – spletne strani).

V njenem 35. ~lenu je dolo~ena obveznost dr`ave, da manj{inam zagotovi svobodo

pri ohranjanju in razvijanju lastnih jezikov in kulture, pri ~emer imajo tudi pravico do

ustanavljanja izobra`evalnih in kulturnih ustanov. Po 233. ~lenu ustave pa je prepove-

dano vsakr{no omejevanje svobo{~in in pravic oseb in dr`avljanov, ki je osnovano

samo na razlogu rase, spola, jezika, verskega prepri~anja (oziroma odsotnosti le-tega),

socialnega porekla, izvora ali lastnine.

Dejansko se vse javno `ivljenje na Poljskem odvija v polj{~ini; torej vse oblasti, so-

di{~a in centralna oziroma lokalna uprava delujejo samo v uradnem jeziku. Poljski za-

kon v tem trenutku ne predvideva uporabe kakega drugega jezika v dr`avni upravi, in
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to tudi ne kot pomo`nega jezika. Vse parlamentarne razprave, redakcija in razgla{anje

zakonov, pa tudi delo sodi{~ na vseh stopnjah potekajo v polj{~ini.

Morda ni odve~ povedati, da je bila v preteklosti ru{~ina tako pomembna, da je na nek

na~in prevzela celo mesto prvega uradnega jezika, star{i pa so po{iljali svoje otroke v

{ole, namenjene ruskim prebivalcem.

Zakon o poljskem jeziku (2000) je nastal kot rezultat ve~letnih prizadevanj vlade za

o~i{~enje in za{~ito poljskega jezika, pri ~emer naj bi se tudi prepovedala izklju~na raba

tujih besed v trgovini.

Sam zakon, ki ima 17 ~lenov, je namenjen za{~iti poljskega jezika kot sestavnega dela

poljske nacionalne identitete in kulturne dedi{~ine pred nara{~ajo~o uporabo tujih jezi-

kov (angle{~ina, nem{~ina, ru{~ina) na Poljskem. Ureja tako rabo jezika v stikih z javni-

mi oblastmi kot tudi v poslovni dejavnosti. Ne posega pa na podro~je religije in ne sme

vplivati na pravice manj{in.

V 3. ~lenu zakona so dolo~ena na~ela, ki zadevajo uporabo polj{~ine. Po tem ~lenu se

za{~ita jezika opira na naslednja na~ela:

• uporabniki uporabljajo polj{~ino v skladu z normativnim kodeksom in si prizadevajo

za izbolj{anje jezikovnega znanja ter za ustvarjanje optimalnih pogojev za razvoj jezi-

ka kot sredstva za komuniciranje;

• borijo se zoper jezikovno vulgarnost;

• raz{irjajo znanje o jeziku in njegovi kulturni vlogi;

• spo{tujejo dialekte in napore za njihovo ohranjanje;

• podpirajo polj{~ino po celem svetu;

• podpirajo pou~evanje polj{~ine tako doma kot tudi v tujini.

Vsi organi javne uprave, pa tudi vse in{titucije in organizacije, ki sodelujejo v javnem

`ivljenju, varujejo poljski jezik. Minister za izobra`evanje izda dekrete in uredbe za do-

lo~itev postopka za opravljanje dr`avnih izpitov za tujce, ki si `elijo pridobiti javno potr-

dilo o znanju poljskega jezika.

V 4. ~lenu zakona so podrobneje na{teti primeri, kjer je obvezna uporaba polj{~ine.

Skladno s to dolo~bo je treba polj{~ino uporabljati v vseh poljskih dr`avnih organih, lo-

kalnih skupnostih, javnih ustanovah, pa tudi drugje, skratka, v vseh organih, ki imajo

opravka z javnostjo.

V 7. ~lenu zakona je dolo~eno, da je treba na Poljskem v vseh pravnih zadevah upo-

rabljati polj{~ino, bodisi ~e sta obe stranki Poljaka, ali pa, ~e je Poljak samo ena stranka.

Ta ~len se nana{a na imena potro{nih predmetov in storitev, oglase, navodila za upora-

bo, na garancijske pogoje, ra~une in pobotnice. Dolo~eno je tudi, da je na Poljskem v

pravnih zadevah prepovedana uporaba tujih izrazov, razen imen in priimkov. Tuji opisi
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potro{nih predmetov in storitev, razpisi in oglasi v zadevah pravne narave morajo biti

opremljeni z verzijo v polj{~ini. Izvr{evanje teh obveznosti nadzorujeta Urad tr`ne

in{pekcije in Urad za varstvo konkurence in potro{nikov.

V 8. ~lenu je dolo~eno, da transakcija, ki poteka samo v tujem jeziku, nima pravno ve-

ljavnih posledic in da vsaka kr{itev v tem smislu obenem pomeni tudi kr{itev 74. ~lena

Civilnega zakonika. ^e je na Poljskem sklenjena pogodba s tujim partnerjem, mora biti

napisana tudi v polj{~ini. V dvomu je veljavna verzija v polj{~ini.

V 9. ~lenu je dolo~eno, da se mora polj{~ina uporabljati v izobra`evanju.

Uzakonjen je bil tudi Svet za jezik (12. ~len). Po eni strani deluje kot posvetovalno

telo, po drugi pa ima tudi oblastne funkcije. Ukvarja se s problemi jezika, v skladu z Za-

konom o Poljski akademiji znanosti iz leta 1997. Vsaki dve leti mora predlo`iti poro~ilo

o za{~iti poljskega jezika lo~eno obema domovoma parlamenta. V skladu s 13. ~lenom

zakona lahko svet, na pobudo ministra za izobra`evanje, ministra za kulturo, predsed-

nika Poljske akademije znanosti ali pa na svojo lastno pobudo, predlaga izdajo uredbo

v zvezi z uporabo polj{~ine v javnosti in na sodi{~ih. Sam svet pa izdaja vse direktive v

zvezi s pravopisom in postavljanjem lo~il. Vse znanstvene in umetni{ke organizacije, pa

tudi univerze, se lahko obrnejo na svet za informacije o rabi jezika. Tudi vsaka druga

poljska entiteta, proizvajalec ali distributer potro{nih dobrin se lahko obrne na svet, ~e

potrebuje ustrezno poljsko besedo za svoj izdelek.

Na koncu, v 15. ~lenu, je dolo~eno, da se kr{itelji zakona lahko kaznujejo z globami.

Gre npr. za tiste organizacije, ki uporabljajo izklju~no tuja imena proizvodov, storitev,

navodil za uporabo itd. Predpisane globe so dokaj visoke. Najvi{ji znesek kazni je 100

000 zlotov, kar pomeni pribli`no 24 900 ameri{kih dolarjev.

V zvezi s pridobitvijo poljskega dr`avljanstva nam po dosegljivih virih ni uspelo zasle-

dili posebnih zahtev, povezanih z jezikom.

3.13 Slova{ka republika13

V 6. ~lenu Ustave Slova{ke republike je dolo~eno, da je slova{~ina dr`avni jezik14 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. V petem odstavku 26. ~lena ustave je med drugim dolo~eno, damorajo dr`avni

in teritorialni samoupravni organi zagotavljati informacije o svojih dejavnostih na pri-
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13 Deloma povzeto po raziskovalni nalogi Raziskovalnega sektorja DZ RS, »Manj{inski jeziki kot uradni jeziki«.

14 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 dobesedno gre za “dr`avni jezik” ({tátný jazyk).
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meren na~in in v dr`avnem jeziku. Nadalje je v 34. ~lenu dolo~eno, da se dr`avljanom,

ki so pripadniki narodnihmanj{in ali etni~nih skupin, zagotavlja poln razvoj, {e posebej

pa jim je zagotovljena pravica, da skupaj z drugimi pripadniki narodne manj{ine ali et-

ni~ne skupine skrbijo za ohranjanje kulturne dedi{~ine, sprejemajo in raz{irjajo infor-

macije v maternem jeziku, ustanavljajo zdru`enja ter oblikujejo in vzdr`ujejo kulturne

institucije. Podrobnosti so dolo~ene v zakonu.

Pri ustavi velja omeniti {e 47. ~len, ki dolo~a, da ima vsaka oseba pravico do zastopni-

ka 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.

Od zakonov s podro~ja jezika je treba omeniti:

• Zakon o dr`avnem jeziku Slova{ke republike, {t. 191/1994;

• Zakon o Slova{kem radiu, {t. 270/1993;

• Zakon o Slova{ki televiziji, {t. 271/1993;

• Zakon o uporabi manj{inskih jezikov (1999).

Pribli`no 85% slova{kega prebivalstva predstavljajo Slovaki kot ve~inski narod. Manj-

{inskega prebivalstva je veliko, najve~ pa je Mad`arov (ve~ kot 10%) in tudi Romov

(2%), kar je najve~ med vsemi evropskimi dr`avami.

Pripadniki mad`arske manj{ine so imeli veliko pripomb na Zakon o dr`avnem jeziku.

Leta 1997 je slova{ko ustavno sodi{~e razsodilo, da Mad`ari lahko uporabljajo svoj jezik

v stikih z upravo.

Zakon o dr`avnem jeziku poleg ponovitve dolo~be iz ustave (da je slova{~ina dr`avni

jezik) dolo~a tudi to, da ima slova{~ina prednost pred drugimi jeziki, ki se uporabljajo

na ozemlju dr`ave. Sicer pa zakon ne vpliva na jezik pri cerkvenih obredih in ne ogro`a

uporabe manj{inskih jezikov - ta se dolo~i s posebnim zakonom (1. ~len).

Obveznosti dr`ave so, da v {olskih, znanstvenih in informacijskih sistemih ustvari

take pogoje, da lahko vsak dr`avljan pridobi znanje dr`avnega jezika in ga tudi uporab-

lja, ustno in pisno, da poskrbi za znanstveno raziskovanje dr`avnega jezika in njegov

zgodovinski razvoj, da skrbi za raziskovanje lokalnih in socialnih nare~ij, za kodifikaci-

jo dr`avnega jezika in za dvig jezikovne kulture. Kodificirano obliko dr`avnega jezika

dolo~i ministrstvo za kulturo na predlog posebnih jezikovnih delovnih teles (2. ~len).

Javni in sodni organi obvezno uporabljajo dr`avni jezik na celotnem obmo~ju dr`ave.

Izkazano ustrezno znanje jezika (pisno in ustno) je pogoj za opravljanje dela pri teh or-

ganih oziroma institucijah. Uslu`benci in funkcionarji v javnih in sodnih organih, v

transportu in komunikacijah uporabljajo dr`avni jezik v uradnih stikih. Vsi zakoni, vsi

vladni dekreti in uredbemorajo biti napisani v dr`avnem jeziku. Tudi vsi uradni upravni
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in javni cerkveni dokumenti morajo biti napisani v slova{~ini. Aktivnosti javnih in pra-

vosodnih organov se prevajajo. Pisne vloge dr`avljanovmorajo biti napisane v slova{~i-

ni. Ravno tako morajo biti v slova{~ini izpisana uradna imena ob~in in njihovih delov,

krajev, cest, ter katastrski podatki. Je pa dolo~eno, da poimenovanje ob~in v drugih je-

zikih dolo~a poseben zakon (3. ~len).

V 4. ~lenu zakona je dolo~ena uporaba dr`avnega jezika v {olah. Dolo~eno je, da je

u~enje dr`avnega jezika obvezno v osnovnih in srednjih {olah. Pedago{ki delavci, z iz-

jemo tujih pedagogov in lektorjev, so dol`ni govoriti in uporabljati dr`avni jezik ustno

in pisno. Celotna pedago{ka dokumentacija je vodena v dr`avnem jeziku, enako pa ve-

lja tudi za u~benike in delovne zvezke. U~beniki in delovni zvezki so lahko izdani tudi v

manj{inskem jeziku, jeziku etni~ne skupine oziroma v drugem tujem jeziku, vendar to

dolo~a poseben zakon.

Dolo~ilo 5. ~lena se nana{a na rabo slu`benega jezika v sredstvih za mno`i~no ob-

ve{~anje, na kulturnih prireditvah in javnih zborovanjih. Tako je dolo~eno, da mora biti

oddajanje radijskih in televizijskih programov na celotnem ozemlju obvezno v slova{~i-

ni, z izjemo tujih programov, ki pa morajo biti (televizijski) opremljeni s podnapisi ozi-

roma mora biti kako druga~e poskrbljeno za njihovo razumljivost. Izjema so tudi slo-

va{ke radijske in televizijske oddaje, namenjene tujini. Oddaje, namenjene otrokom,

morajo biti sinhronizirane. Napovedovalci in drugi izvajalci v programumorajo uporab-

ljati dr`avni jezik.

Glede periodi~nega in drugega tiska je tudi dolo~eno, da mora biti izdan v dr`avnem

jeziku. Enako velja za ob~asne tiskovine, kataloge galerij in muzejev, knji`nic, kinema-

tografov, gledali{~, koncertov in drugih kulturnih prireditev. V primeru potrebe pa se

lahko doda prevod v tuj jezik.

Kulturni in izobra`evalni dogodki se izvajajo v dr`avnem jeziku oziroma v katerem

drugem jeziku, ~e je zagotovljena razumljivost. Izjema velja za kulturne dogodke na-

rodnih manj{in, etni~nih skupin, tujih umetnikov, ki nastopajo kot gostje, in glasbena

dela z originalnimi besedili. Spremljajo~a predstavitev programov pa mora biti najprej

izvedena v dr`avnem jeziku.

V 6. ~lenu je urejena raba dr`avnega jezika v oboro`enih silah, policiji in v gasilskih

enotah. V uradnih stikih se mora vedno uporabljati slova{~ina, v tem jeziku pa se mora

voditi tudi poslovanje in dokumentacija. Izjemo predstavlja vojno letalstvo med zra~no

operacijo in oboro`ene sile v mednarodnih aktivnostih.

Dolo~ilo 7. ~lena ureja rabo dr`avnega jezika v sodnih in upravnih postopkih. Pripd-

niki manj{in in tujci, ki ne znajo jezika, pa imajo, pod dolo~enimi pogoji, pravico do tol-

ma~a, skladno z drugimi predpisi.
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V 8. ~lenu je dolo~ena raba jezika v gospodarstvu, slu`bah in zdravstvenem sistemu.

Tako je raba dr`avnega jezika obvezna pri ozna~evanju vsebine doma~ih in uvo`enih

dobrin, pri navodilih za uporabo, {e posebej zdravil, pri garancijskih pogojih, pa tudi

pri vseh drugih informacijah za potro{nika. Pisni pravni akti morajo biti v dr`avnem je-

ziku, enako pa velja za finan~no in tehni~no dokumentacijo, slova{ke tehni~ne standar-

de, statute dru{tev, skupin, politi~nih strank in gibanj ter trgovinskih podjetij. V postop-

kih pred pristojnimi organi v zvezi s pogodbami, ki za stranke ustvarjajo obveznosti, je

veljavno samo besedilo v dr`avnem jeziku.

Celotno poslovanje zdravstvenih ustanov mora biti v dr`avnem jeziku. ^e pacient ne

zna dr`avnega jezika, lahko osebje z njim govori v jeziku, v katerem je mo`no

sporazumevanje.

Vsako obve{~anje in ogla{evanje, pa najsi poteka kjerkoli, mora biti v slova{~ini. Lah-

ko se ta besedila sicer prevedejo v drug jezik, vendar pa mora tekst v drugem jeziku sle-

diti enako velikemu izpisu besedila v dr`avnem jeziku.

Ministrstvo za kulturo nadzoruje izvr{evanje tega zakona, kr{itelje njegovih do-

lo~b pa opozori in ima pravico od njih zahtevati prenehanje protipravnega

stanja.

Za kr{itve zakona so bile predvidene tudi dokaj visoke denarne kazni, vendar pa je bil

10. ~len, ki je te kazni dolo~al, v letu 1999 razveljavljen z Zakonom o rabi jezikov narod-

nih manj{in.

V slova{kem parlamentu se uporablja samo slova{ki jezik. Tudi vsi predpisi so v tem

jeziku. Na sodi{~ih lahko pripadniki manj{in uporabljajo svoj jezik, vendar jim je treba

zagotoviti tolma~a. Pripadniki manj{in lahko komunicirajo v svojem jeziku z javno

upravo v ob~ini ali mestu, kjer je njehov dele` v celotni sestavi prebivalstva najmanj

20%. Drugih podrobnosti v zvezi s polo`ajem manj{in v tem pregledu nismo posebej

izpostavili.

3.14 [panija15

V 3. ~lenu {panske ustave 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. Nekateri drugi jeziki v [paniji so

ravno tako uradni, in sicer v avtonomnih skupnostih, skladno z njihovimi statuti. Pose-

bej je navedeno {e, da bogastvo jezikovnih oblik v [paniji predstavlja kulturno dedi{~i-

no, ki se mora posebej spo{tovati in zavarovati. V ustavi so med drugim navedene {e
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15 Deloma povzeto po raziskovalni nalogi Raziskovalnega sektorja DZ RS, »Manj{inski jeziki kot uradni jeziki«.
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pristojnosti avtonomnih skupnosti.16 Posebej je dolo~eno, da se ustava objavi tudi v

drugih uradnih jezikih.

Izhajajo~ iz 3. ~lena {panske ustave so katalonski, baskovski in galicijski jezik uradni

jeziki na obmo~jih tistih avtonomnih skupnosti (skupaj jih je sicer 17), kjer se govorijo,

in sicer skupaj s kastiljskim jezikom. To izhaja iz statutov avtonomnih skupnosti. Vendar

pa je kastiljskemu jeziku vendarle dolo~ena neka prednost, saj ga mora po ustavi znati

vsak [panec.

Med predpisi, ki deloma urejajo podro~je uporabe jezika (celovitega zakona namre~

v [paniji ne poznajo), bi morda veljalo navesti naslednje:

• Kraljevi dekret {t. 334 z dne 12. februarja 1982 o signalizacijah v cestnem prometu, na

letali{~ih, `elezni{kih in avtobusnih postajah, pristani{kih `elezni{kih postajah in v

javnih slu`bah splo{nega pomena na ozemljih avtonomnih skupnosti, v katerih se

uporablja drug uradni jezik kot kastilj{~ina;

• Zakon {t. 30/1984 z dne 2. avgusta 1984 o reformnih ukrepih v javnih slu`bah;

• Sistemski zakon z dne 1. julija 1985 o sodni oblasti;

• Uredba z dne 28. novembra 1986 o organizaciji, delovanju in pravnem statusu lokal-

nih organizacij;

• Kraljevi dekret {t. 1468/1988 z dne 2. decembra 1988, ki potrjuje ureditev etiketiranja,

pakiranja in ogla{evanja industrijskih proizvodov, namenjenih neposredni prodaji

potro{nikom in uporabnikom;

• Zakon {t. 30/1992 z dne 26. novembra 1992 o osnovah pravnega sistema javne uprave

in upravnega postopka.

V [paniji je kastilj{~ina edini uradni jezik za celo dr`avo. To pomeni, da se uporablja v

predstavni{kem domu in v senatu, ki skupaj tvorita parlament (Cortes Generales), po-

leg 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 in deloma okcitan{~ina), v Valenciji (katalon{~ina), na Balearskih otokih (ka-

talon{~ina), v Galiciji (galicijski jezik) in v Baskiji (baskov{~ina). Z izjemo teh avtonom-

nih skupnosti je [panija unilingvisti~na dr`ava, v kateri ima edinole kastilj{~ina domo-
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kalnih poslancev in senatorjev, vendar pa vsak statut sprejme {panski parlament. Avtonomne skupnosti imajo
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dam lokalnih skupnosti in v okviru svojega podro~ja pristojnosti ostajajo dokaj avtonomne. (148. ~len ustave)
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vinsko pravico na socialnem, ekonomskem, kulturnem, politi~nem, voja{kem in drugih

podro~jih.

Ustavno sodi{~e je v sodbi z dne 26. junija 1986 odlo~ilo, da morajo v avtonomnih

skupnostih, kjer je poleg kastilj{~ine v uporabi {e drug uradni jezik, decentralizirani

upravni organi (dr`ave) in sodi{~a upo{tevati obstoj dveh uradnih jezikov. To pomeni,

da lahko dr`avljani v teh skupnostih pri decentraliziranih upravnih organih in na so-

di{~ih uporabljajo en ali drug uradni jezik. Ustava v tem pogledu sicer {e ni bila spreme-

njena, vendar je {lo za odlo~itev najvi{je sodne instance. Zaradi tega je morala [panija

sprejeti Zakon osnovah pravnega sistema javne uprave in upravnega postopka,17 ki v

36. ~lenu dolo~a, da je zakon, ki se uporablja v dr`avni upravi, kastilj{~ina, da pa se

mora v avtonomnih skupnostih, kjer se uporablja tudi drugi uradni jezik, slednji prizna-

ti. 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 imigraci-

je, pravosodja, zunanjih zadev, denarnega sistema, letali{ke in pristani{ke dejavnosti

splo{nega interesa, oboro`enih sil, ute`i in drugih mer, carin in podobno.

3.15 [vedska18

V ~etrtem odstavku 2. ~lena I. poglavja19 {vedske ustave je dolo~eno, da se v tej dr`avi

omogo~ajo razmere, v katerih etni~ne, jezikovne in religiozne manj{ine ohranjajo in

razvijajo svoje kulturno in socialno `ivljenje. Drugih dolo~b v zvezi z jezikom v {vedski

ustavi ni.

[vedsko prebivalstvo predstavlja 94% celotnega prebivalstva. Med manj{inami je naj-

ve~ Fincev (3%), ostalih manj{in pa je malo.

Med zakoni, ki urejajo podro~je jezikov, je treba omeniti [olski zakon iz leta 1985, Za-

kon o narodnih manj{inah na [vedskem ({t. 143-1999), pa tudi Zakon o pravici uporabe

finskega in tornedalskega jezika v stikih z javno upravo in Zakon o pravici do uporabe

laponskega jezika v odnosih z javno upravo (oba z dne 1. aprila 2000). Posebnega zako-

na o jezikih na [vedskem nimajo.
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17 [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”.

18 Deloma povzeto po raziskovalni nalogi Raziskovalnega sektorja DZ RS, »Manj{inski jeziki kot uradni jeziki«.

19 [vedska ustava ima poseben na~in {tevil~enja ~lenov, in sicer samo v okviru posameznih poglavij, ne pa

tudi glede na celotno besedilo ustave.
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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. Dejansko pa je {ved{~ina v tej dr`avi uradni jezik.

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

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 tor-

nedalskega jezika v stikih z javno upravo.

Zakon o narodnih manj{inah na [vedskem20 nima nobenega vpliva na delovanje

zveznega parlamenta; tam je {ved{~ina edini jezik, in sicer tako v razpravah kot tudi pri

pisanju in razglasitvi zakonov. Zakon pa predvideva, da se morajo dolo~be zakonov, ki

zadevajo manj{inske pravice, prevesti v jezike tehmanj{in, in sicer gre tu za lapon{~ino,

fin{~ino in tornedal{~ino. Laponci imajo sicer od leta 1991 svoj parlament (Sametinget),

katerega pristojnosti so relativno omejene, vendar pa je v njem (severna) lapon{~ina

poleg {ved{~ine priznana in se uporablja kot drugi uradni jezik.

[ved{~ina je izrazito prevladujo~a v gospodarstvu, v komercialnem ogla{evanju, cest-

ni signalizaciji in toponomastiki.

Na [vedskem obstajata v okviru Ministrstva za kulturo In{titut za jezikovne in folklor-

ne raziskave (v angle{~ini: Institute of Language and Folklore Research) in [vedski jezi-

kovni odbor (v angle{~ini: Swedish Language Board), vendar podatki na njunih splet-

nih straneh niso prevedeni v angle{~ino; obstaja pa precej{nja verjetnost, da nimata

upravnih funkcij.

V okviru Ministrstva za pravosodje pa deluje Skupina za jasno (preprosto) {ved{~ino

(v angle{~ini: The Plain Swedish Group), ki je namenjena promociji ~istega in prepro-

stega jezika v uradnih dokumentih, pa tudi spodbujanju vladnih agencij po celi dr`avi,

da za~nejo s projekti za jasno (preprosto) {ved{~ino.
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Po dosegljivih podatkih v {vedski zakodaji, ki ureja pridobitev dr`avljanstva, nismo

na{li posebnih dolo~b o jeziku kot pogoju za pridobitev {vedskega dr`avljanstva.

IV. ZAKLJU^EK

Videti je, da obravnavane dr`ave sicer nimajo posebnih zakonov, ki bi celovito obrav-

navali podro~je uporabe jezikov, da pa vse na tak ali druga~en na~in vendarle posve~a-

jo dolo~eno skrb svojemu jeziku. V dveh prikazanih dr`avah, ki {e nimata zakonov o je-

ziku (Irska in ^e{ka republika) je samo {e vpra{anje ~asa, kdaj bosta potrjena v parla-

mentu, ena dr`ava (Finska) pa se je odlo~ila za reformo na tem podro~ju in bo tako v tej

dr`avi v bli`nji prihodnosti izdan nov zakon.

Dr`ave, ki imajo zakon o jeziku, so z njim dokaj celovito zajele razli~na dru`bena po-

dro~ja in situacije, kar pa pri samem izvajanju lahko prinese tudi vrsto nev{e~nosti. Zato

je v vseh fazah sprejemanja takega zakona vsekakor potreben tehten razmislek in argu-

mentirana razprava z mo`nostjo izdatne udele`be {ir{e javnosti.

Te`ko bi sicer govorili o trendu, vendar pa {tevilni podatki, pridobljeni v tej nalogi,

ka`ejo na to, da se v zadnjem obdobju pove~uje zavzetost ve~ine dr`av za za{~ito svojih

jezikov, kar gre nedvomno pripisati tudi globalizaciji in z njo povezanim strahom pred

prevlado angle{kega jezika.

Gotovo so bile v nekaterih dr`avah, ki imajo zakone o jeziku, za njihov sprejem poda-

ne posebne okoli{~ine (ponovna suverenost, strah pred rusko bli`ino), vendar pa vse

ka`e, da je v sodobnem svetu sprejemanje takega zakona realna potreba. Pri tem pa je

seveda treba biti pozoren na to, da se preve~ ne poudari posebnost jezika posamezne

dr`ave na {kodo drugih jezikov, kajti to lahko privede do negativnih posledic tako v do-

ma~em okolju kot tudi v mednarodnem merilu.
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zajeto 29.4.2002.

- Spletna stran Univerze Würzberg - Ustava Litve: http://www.uni-wuerzburg.de/law/lh00000_.html,

zajeto 29.4.2002.

- Spletna stran Univerze Würzberg - Ustava Poljske: http://www.uni-wuerzburg.de/law/pl00000_.html,

zajeto 25.4.2002.

- Spletna stran Univerze Würzberg - Ustava Slova{ke Republike:

http://www.uni-wuerzburg.de/law/lo00000_.html, zajeto 29.4.2002.

- Spletna stran Univerze Würzberg - Ustava [panije: http://www.uni-wuerzburg.de/law/sp00000_.html,

zajeto 21.4.2002.

- Spletna stran Univerze Würzberg - Ustava [vedske: http://www.uni-wuerzburg.de/law/sw00000_.html,

zajeto 29.4.2002.

- Spletna stran Zakona o dr`avljanstvu Estonije:

http://www.riga.lv/minelres/NationalLegislation/Estonia/Estonia_Citizenship_English.htm,

zajeto 23.4.2002.

- Spletna stran projekta Mercator (Evropska komisija) - estonski Zakon o jeziku:

http://www.troc.es/ciemen/mercator/dos10.htm, zajeto 29.4.2002.

- Spletna stran finskega Ministrstva za pravosodje (v zvezi s pripravo novega Jezikovnega zakona):

http://www.om.fi/5080.htm, zajeto 23.4.2002.

- Spletna stran Univerze Laval- finski Zakon o jezikih:

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/finlandeloi.htm, zajeto 26.4.2002.

- Spletna stran finske policije z informacijami o pridobitvi dr`avljanstva:

http://www.poliisi.fi/english/pi278en.htm, zajeto 29.4.2002.

- Spletna stran francoske zakonodaje: http://www.legifrance.gouv.fr/html/frame_lois_reglt.htm, zajeto

25.4.2002.

- Spletna stran irskega Generalnega dr`avnega pravobranilca (irska zakonodaja):

http://193.120.124.98/front.html, zajeto 24.4.2002.

- Spletna stran gr{kega In{tituta za jezikovno in govorno obdelovanje v okviru Ministrstva za razvoj:

http://www.ilsp.gr/info_eng.html, zajeto 29.4.2002.
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- Spletna stran Centra za gr{ki jezik v okviru Ministrstva za izobra`evanje in verske zadeve

http://www.greeklanguage.gr/, zajeto 29.4.2002.

- Skupina za jasno (preprosto) {ved{~ino v {vedskem Ministrstvu za pravosodje:

http://justitie.regeringen.se/klarsprak/english/plain_group.htm, zajeto 26.4.2002.

- [vedski In{titut za jezikovne in folklorne raziskave: http://www.dal.lu.se/sofi/, zajeto 29.4.2002.

- [vedski jezikovni odbor: http://www.spraknamnden.se/, zajeto 28.4.2002.

- Univerza Laval v Montrealu (Kanada): http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/danemark.htm,

zajeto 4.4.2002.

- Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, {t. 33/91, 42/97 in 66/2000.

- Zakon o dr`avnem jeziku Slova{ke Republike:

http://www.culture.gov.sk/ANG/3SCT/LEGISLATIVE/Z95_270.html, zajeto 24.4.2002.

- Zakon o osnovnem in ni`jem srednjem izobra`evanju (Folkeskole) iz leta 1995:

http://www.uvm.dk/eng/publications/laws/actonthe.htm, zajeto 8.4.2002.

- Zakon o pou~evanju dan{~ine kot drugega jezika za odrasle tujce in druge, ter o jezikovnih centrih, {t. 108

z dne 11. februarja 2000: http://eng.uvm.dk//publications/laws/danishlow.htm?menuid=1530, zajeto

22.4.2002.

- Zakon o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih (MELRJ), Uradni list RS-MP {t.

17/2000 (RS 69/2000).

- Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manj{in (MKUNM), Uradni list RS-MP {t. 4/98

(RS 20/98).

- Zbornik Raziskovalnega sektorja iz decembra 2001; izdajatelj: Dr`avni zbor Republike Slovenije,

Ljubljana.
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DR@AVLJANSKA VZGOJA*

I. UVOD

Naloga predstavlja pregled pou~evanja dr`avljanske vzgoje v evropskih dr`avah. Pri

pripravi teksta smo se oprli na gradiva in podatke, ki jih je mo~ najti na spletnih straneh

ter dostopno literaturo s tega podro~ja, ki prikazuje vlogo dr`avljanske vzgoje v nacio-

nalnih u~nih na~rtih evropskih dr`av, pa tudi razli~ne interpretacije in pristope k pou-

~evanju dr`avljanske vzgoje. V nekaterih posameznih primerih pa smo za pomo~ za-

prosili tudi nacionalne korespondente in tako dopolnili `e zbrane podatke.

Ali mladi razumejo delovanje demokrati~nih institucij? Ali nameravajo voliti in se ude-

le`evati javnega `ivljenja, ko bodo odrasli? Kaj mislijo o demokraciji po svetu?

Ta vpra{anja so v zadnjem desetletju dobila dodaten pomen zaradi dogodkov, ki so

preoblikovali in {e preoblikujejo demokrati~ne institucije po svetu. Nastale so nove de-

mokracije, stali{~a mladih v `e dolgo vzpostavljenih demokracijah pa se razvijajo v

novo smer. Te spremembe predstavljajo tako nove izzive kot nove mo`nosti za dr`ave,

ki sku{ajo ohraniti demokrati~ne vrednote in institucije. Nove globalne realnosti terjajo,

da se ponovno temeljito premisli, kako pripraviti mlade za participacijo v demokra-

ti~nih dru`bah na za~etku 21. stoletja.

V razli~nih dr`avah obstajajo razli~ne organizacije {olskih programov; spekter sega

od te~ajev z imenom dr`avljanska vzgoja, do pristopov, pri katerih je snov dr`avljanske

vzgoje vpeta v pouk zgodovine ali razpr{ena po celotnem kurikulumu. Poleg tega u~in-

kovita dr`avljanska vzgoja vklju~uje delovanja v mre`ah, v katere so vklju~eni star{i, lo-

kalne skupnosti in vrstniki (glej [imenc, 2001) in kjer se mladi u~ijo prakti~no aktivnega

delovanja v dru`bi in v politi~nem sistemu.

II. OPREDELITEV POJMA

V Sloveniji `e nekaj ~asa potekajo razprave o dr`avljanski oziroma domovinski vzgoji.

Obstajajo razli~na mnenja o tem, kako vzgojo opredmetiti, kak{ne naj bodo njene for-

me in metode. Med seboj se bijeta dva koncepta. Prvi, veda o domovini, domoljublju –

domovinska vzgoja, in drugi, ki privzgaja ob~utek prevzemanja odgovornosti, a hkrati
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tudi kriti~en odnos do sistema samega – dr`avljanska vzgoja. Obstaja tudi tretji koncept,

ki poudarja, da se oba koncepta prekrivata, dograjujeta in nadgrajujeta.

Tudi Crick lo~i tradicionalni ideal dr`avljanstva, ki izpostavlja “dobrega dr`avljana”,

ki brezpogojno uboga zakone itn. od naprednih idealov, ki poudarjajo “aktivnega dr-

`avljana”, ki se bojuje proti nepravi~nosti, za pravico do nenasilnih oblik protestov itn..

Na koncu pa poudarja, da sta oba ideala potrebna v razumni kombinaciji pri dr`avljan-

ski vzgoji (Crick, 2002).

Vsebinska oz. terminolo{ka razlikovanja podobnih pojmov so opazna tudi v drugih

dr`avah in jezikih. Na primer, ena~enje oz. razlikovanje pojmov “citizenship educa-

tion” ter “civics education” v angle{kem jeziku.

V nalogi uporabljamo termin dr`avljanska vzgoja, tako kot jo tuji avtorji {iroko tolma-

~ijo. Predstavljena je tako, da vsebuje pripravo mladih za vlogo in odgovornost, ki jim

kot dr`avljanom pripada oziroma z vlogo samega izobra`evanja/vzgoje (skozi {olanje,

pou~evanje in u~enje) v tem pripravljalnem procesu (Kerr, 1999).

Za razmislek o dr`avljanski vzgoji je bistveno tudi razumevanje, kako {ole sedaj pro-

movirajo dr`avljansko vzgojo, dr`avljansko naravnanost in pripravljenost za sodelova-

nje v demokrati~nem procesu. Ta pa je odvisen od politi~nega oz. zgodovinskega kon-

teksta posameznih dr`av. Kljub razlikam v politi~nih sistemih so raziskovalci pokazali,

da obstaja temeljno soglasje med demokrati~nimi dr`avami o tem, katere teme so po-

membne za dr`avljansko vzgojo ([imenc, 2001).

III. SPLO[NI PREGLED DR@AVLJANSKE VZGOJE V [OLSKIH
SISTEMIH EVROPSKIH DR@AV

Kompleksna narava ideje oziroma pojma dr`avljanstva in z njim povezanih {tevilnih,

dostikrat nasprotujo~ih si tolma~enj, pomeni, da obstajajo razlike tudi, ko gre za opre-

delitev in sam pristop k dr`avljanski vzgoji. Dejavniki, ki v {ir{em smislu vplivajo na

omenjeno opredelitev dr`avljanske vzgoje v evropskih dr`avah so: zgodovinska tradi-

cija, geografski polo`aj, socialno-politi~na struktura, ekonomski sistemi in globalni

trendi.

Poleg prej omenjenih dejavnikov pa velja omeniti tudi strukturalne dejavnike, ki do

podrobnosti vplivajo oz. oblikujejo dr`avljansko vzgojo. Trije glavni tovrstni dejavniki

so: organizacija in pristojnosti pri izobra`evanju, u~ne vrednote in cilji ter financiranje

in drugi urejevalni modeli (Kerr, 1999).
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3.1. Organizacija in pristojnosti pri izobra`evanju

V kontekstu prvega dejavnika lahko dr`ave na splo{no razdelimo v dve skupini. V

prvo skupino s centralisti~nim pristopom sodijo: Anglija, Francija, Italija, [panija itd. V

drugi skupini pa najdemo dr`ave s federalnim pristopom kot sta npr. Nem~ija in [vica.

Med tema skupinama obstajajo precej{nje razlike, ko gre za definicijo in sam pristop k

dr`avljanski vzgoji.

Dr`ave prve skupine izvajajo vpliv in nadzor na nacionalnem nivoju s pomo~jo raz-

li~nih na~inov. Sama praksa pri dr`avljanski vzgoji pa se razlikuje od npr. strogo specia-

liziranih in na nivoju dr`ave dolo~enih u~nih na~rtov, do bolj fleksibilnih ureditev z do-

lo~eno mero avtonomije npr. v Italiji in [paniji.

V drugi skupini pa je izobra`evanje v pristojnosti zveznih de`el oz. enot. Dogovorje-

na opredelitev dr`avljanske vzgoje na nacionalnem nivoju lahko obstaja le ob soglasju

zveznih enot, ko gre za na~ela in prakso (Kerr, 1999).

3.2 U~ne vrednote in cilji

U~ne vrednote in cilji predstavljajo zelo pomemben dejavnik, ko gre za dr`avljansko

vzgojo. Primerjava po posameznih dr`avah nam razkrije tri glavne kategorije oz. skupi-

ne v zvezi s prisotnostjo u~nih vrednot v zakonodaji s podro~ja izobra`evanja in sicer :

• minimalna omemba vrednot v zakonodaji s podro~ja izobra`evanja. Zapisane so npr.

v ustavi in/ali predpisih, ki zagotavljajo okvir za izra`anje omenjenih vrednot preko

razvitega izobra`evalnega sistema. V tej skupini dr`av so npr. Anglija, Mad`arska, Ni-

zozemska itd.;

• nacionalne vrednote so omenjene zelo splo{no. V tej skupini dr`av se na nacional-

nem nivoju sprejmejo splo{na stali{~a, podrobnosti pa so dolo~ene s strani oblastnih

struktur na katere se tozadevna pristojnost prenese. Tu najdemo npr. Italijo in

[panijo;

• podrobno omenjene nacionalne vrednote. V tej skupini najdemo dr`ave kot je npr.

[vedska, kjer so cilji in vrednote izobra`evanja izra`ene zelo podrobno.

Omenjene razlike vplivajo tudi na dolo~itev nacionalnih ciljev izobra`evanja in njiho-

vo artikulacijo v posameznih dr`avah. Med naj{ir{e izra`enimi nacionalnimi cilji izobra-

`evanja v evropskih dr`avah so: razvoj posameznikovih potencialov, podpiranje ena-

kih mo`nosti, priprava mladih ljudi na zaposlitev, utrditev osnove za nadaljnje izobra-

`evanje, zagotavljanje znanja, spretnosti in razumevanja, razvoj na podro~ju dr`avljan-

skih pravic in varovanje kulturne dedi{~ine (Kerr, 1999).
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3.3 Financiranje in drugi urejevalni modeli

Razlike pri financiranju izobra`evanja in oblikovanju u~nih na~rtov predstavljajo de-

javnik, ki ima mo~an vpliv na samo dr`avljansko vzgojo. Viri sredstev namenjenih izo-

bra`evanju se po posameznih dr`avah razlikujejo in obenem pogosto odsevajo razmer-

ja med oblastnimi nivoji in nadzorom nad izobra`evanjem. Na [vedskem so dr`avna

sredstva razdeljena lokalnim oblastem - ob~inam in niso direktno vezana na dolo~eno

obliko {olske organizacije, o tem odlo~i ob~ina sama. V [paniji imajo {olske svete, ki jih

sestavljajo predstavniki u~iteljev, star{ev in u~encev. Sveti med drugim odlo~ajo tudi o

u~nih na~rtih in financiranju.

Razlike pri financiranju vplivajo tudi na sam poudarek, ki je namenjen dr`avljanski

vzgoji v odnosu do drugih predmetov v u~nih na~rtih. Razli~ni so tudi na~ini kako dr`a-

ve urejajo oz. oblikujejo svoje u~ne na~rte. V nekaterih dr`avah sprejmejo nacionalne

smernice, drugje pa se ta odgovornost prenese na lokalne oblasti oziroma {ole, v skladu

z zakoni in predpisi. V nekaterih dr`avah kot sta npr. Francija in Anglija tudi s pomo~jo

pristojne in{pekcije zagotavljajo, da {ole delujejo v skladu z u~nim na~rtom (Kerr,

1999).

3.4 Minimalne in maksimalne interpretacije dr`avljanske vzgoje

Zaminimalne interpretacije je zna~ilna ozka definicija dr`avljanstva. Ta posku{a pod-

pirati ekskluzivne interese oz.interese izbrancev, kot je npr. podeljevanje dr`avljanstva

le dolo~enim skupinam dru`be. Take interpretacije vodijo k ozko - formalnemu pristo-

pu do dr`avljanske vzgoje, ki ga ozna~uje izraz »civics education«.

Pristop temelji na formalnih izobra`evalnih programih, ki se osredoto~ajo na podaja-

nje znanja o zgodovini dr`ave in geografiji, o strukturi in procesih njene oblasti ter o

njeni ustavi. Osnovni cilj je torej zagotavljanje in podajanje informacij, kjer so prisotne

didakti~ne metode pou~evanja na relaciji u~itelj - razred, u~enci pa imajo le malo vpliva

in iniciative v samem procesu. Ker gre za nabiranje znanja, so rezultati la`je izmerljivi - s

pomo~jo pisnih izpitov.

Za maksimalne interpretacije pa je nasprotno zna~ilna {iroka definicija dr`avljanstva.

Na njeni podlagi se `eli aktivno vklju~iti vse skupine in interese, ki obstajajo v dru`bi.

Take interpretacije vodijo k {irokemu spektru formalnih in neformalnih pristopov ozi-

roma t.i. »citizenship education«. Tovrstno pou~evanje vklju~uje tudi komponente prej

omenjenega civics education, vendar aktivno spodbuja raziskovanje in interpretacijo

razli~nih na~inov, skozi katere se te komponente (vklju~no s pravicami in dol`nostmi

dr`avljanov) manifestirajo. Osnovni cilj ni samo informiranje, temve~ tudi uporaba teh
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informacij kot pomo~mladim pri razumevanju in pove~anju njihovihmo`nosti za aktiv-

no sodelovanje v dru`bi in politi~nem `ivljenju.

To pou~evanje temelji tako na didakti~nih metodah, kot tudi na interakciji - s po-

mo~jo diskusij, razli~nih projektov itd. Rezultati takega pristopa so bistveno {ir{i, zato

so te`je izmerljivi (Kerr, 1999).

3.5. Dr`avljanska vzgoja in u~ni na~rti

V ve~ini dr`av je dr`avljanska vzgoja zajeta {ir{e, ne samo v formalnem u~nem na~rtu.

V nekaterih dr`avah posku{ajo dodatne dejavnosti vgraditi v formalne u~ne na~rte, dru-

god je to prepu{~eno {olam.

Primerjava organiziranja dr`avljanske vzgoje v osnovno{olskem in srednje{olskem

izobra`evanju nam ka`e, da je dr`avljanska vzgoja in z njo povezana vpra{anja zajeta v

formalnih u~nih na~rtih, ki pokrivajo celotni starostni razpon v vseh obravnavanih dr-

`avah. Opazen pa je {irok spekter poimenovanja tovrstne problematike kot npr. social-

ne {tudije, dru`boslovne znanosti, dr`avljanska in moralna vzgoja itd. Vidni so tudi trije

glavni pristopi, ko gre za u~ne na~rte in dr`avljansko vzgojo.

Prvi je t.i. lo~eni (separate) pristop, kjer dr`avljanska vzgoja predstavlja poseben

predmet. Sledi mu integrirani (integrated) pristop, kjer je dr`avljanska vzgoja pogosto

del dru`boslovnih znanosti ali socialnih {tudij ter v povezavi z drugimi predmeti. V tret-

jem t.i. inter- kurikularnem (cross curricular) pristopu, pa dr`avljanska vzgoja pre`ema

celoten u~ni na~rt oz. vanj vklju~ene predmete. Nekatere dr`ave se odlo~ajo za kombi-

niran pristop s {irokim integriranim pristopom v osnovno{olskem u~nem na~rtu, ki pa

ga v srednje{olskem na~rtu nadomesti bolj specializirana dr`avljanska vzgoja.

Pomemben faktor predstavlja tudi kombinacija obveznega in neobveznega pristopa

k dr`avljanski vzgoji. V nekaterih dr`avah je dr`avljanska vzgoja obvezni del nacional-

nega u~nega na~rta, v drugih pa je neobvezna, pri tem pa imajo tudi lokalne skupnosti,

{ole in u~itelji ve~ svobode. Neobvezna narava tovrstnega izobra`evanja pa v nekaterih

dr`avah lahko pomeni, da vsi mladi niso dele`ni dr`avljanske vzgoje kot dela u~nega

na~rta (Kerr, 1999).
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Tabela 1: Organizacija dr`avljanske vzgoje v osnovni {oli med 5 in 11 letom

Dr`ava Terminologija Pristop Ure

Anglija »Education for Citizenship«

(Dr`avljanska vzgoja)

Neobvezen,

inter-kurikularen

Posamezna {ola

odlo~a

Francija Dr`avljanska vzgoja kot del

predmeta »Decouvrir le

monde« (Spoznavanje sveta)

Obvezen,

integriran

4 ure (od 26)

tedensko

Nem~ija »Sachunternicht« (Spoznava-

nje narave in dru`be)

Neobvezen,

integriran

Ni navedeno

Mad`arska Ljudje in dru`ba Obvezen,

integriran

4 do 7% u~nega

programa

Italija Socialne znanosti Obvezen,

integriran

Ni navedeno

Nizozemska Dru`bene strukture in `iv-

ljenjske ve{~ine

Obvezen,

integriran

80 do 100 ur

letno

[panija Znanje o naravnem, dru`be-

nem in kulturnem okolju

Obvezen,

integriran

170 ur letno

[vedska Socialne znanosti Neobvezen,

integriran

885 ur tekom 9

let obveznega

{olanja

[vica Socialne {tudije Neobvezen,

integriran

Ni navedeno

Vir: Kerr, 1999

Kot je razvidno iz tabele 1, je dr`avljanska vzgoja v {tevilnih dr`avah oblikovana s po-

vezovanjem ve~ih razli~nih podro~ij. V Franciji dr`avljanska vzgoja poteka skupaj z

znanostjo, tehnologijo, zgodovino in geografijo pod nazivom »Spoznavanje sveta (De-

couvrir le monde)«. Mad`arska ima osem u~nih podro~ij, od katerih se eno imenuje

»Ljudje in dru`ba«, medtem ko v [paniji uporabljajo naziv »Znanje o naravnem, dru`be-

nem in kulturnem okolju«. Moralna vzgoja je pomemben element dr`avljanske vzgoje v

{tevilnih dr`avah.
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Tabela 2: Organizacija dr`avljanske vzgoje v srednji {oli med 11 in 16 ali 18

letom

Dr`ava Terminologija Pristop Ure

Anglija »Education for Citizenship«

(Dr`avljanska vzgoja)

Neobvezen,1

inter-kurikularen

Posamezna {ola

odlo~a

Francija Dr`avljanska vzgoja v pove-

zavi z zgodovino in

geografijo

Obvezen,

lo~en in

integriran

3 do 4 ure (od

26) tedensko

Nem~ija Socialne {tudije v povezavi

z zgodovino, geografijo in

ekonomijo

Neobvezen,

integriran

Ni navedeno

Mad`arska Ljudje in dru`ba v povezavi

z dru`boslovjem, dr`. vzgo-

jo. In ekonomijo

Obvezen,

integriran in spe-

cifi~en

10 do 14% u~ne-

ga programa

Italija Dr`avljanska vzgoja v pove-

zavi z zgodovino in

geografijo

Obvezen,

lo~en in

integriran

4 ure tedensko

Nizozemska Dr`avljanska vzgoja v pove-

zavi s socialnimi {tudijami

Obvezen,

integriran

180 ur v 3 letih

(starost 12-15)

2 do 4 ure teden-

sko (16-18 let)

[panija Dr`avljanska vzgoja v pove-

zavi z zgodovino, geografijo

itd.

Neobvezen,

lo~en in

integriran

3 ure tedensko

[vedska Dru`boslovje, ki vklju~uje

zgodovino, geografijo in so-

cialne {tudije

Neobvezen,

integriran

Ni navedeno

[vica Socialne {tudije Neobvezen,

integriran

Ni navedeno

Vir: Kerr, 1999

Kot je razvidno iz tabele 2, je dr`avljanska vzgoja v ve~ini dr`av organizirana preko in-

tegriranega pristopa, pogosto pa tudi kot lo~ena ter nedvoumna komponenta ob
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dru`boslovju, najpogosteje ob zgodovini in geografiji. Na primer, na Mad`arskem se

podro~je dr`avljanske vzgoje v srednji {oli {e vedno imenuje »Ljudje in dru`ba« in je v

povezavi z dru`boslovjem ter ekonomskim {tudijem. Na Nizozemskem je dr`avljanska

vzgoja del pouka zgodovine in domovinske vzgoje za u~ence med 12 in 15 letom.

3.6 Na~ini preverjanja znanj

Zaradi vseh prej omenjenih dejavnikov pri pouku dr`avljanske vzgoje, obstajajo tudi

razlike, ko gre za ocenjevanje znanja s podro~ja dr`avljanske vzgoje. Na primer, v Italiji

obstaja zaklju~ni izpit na stopnji obveznega izobra`evanja, ki pa ne vklju~uje ocenjeva-

nja dr`avljanske vzgoje. Ob zaklju~ku ni`je srednje {ole pa imajo u~enci ustni kombini-

rani izpit dr`avljanske vzgoje, zgodovine in geografije.

Dr`avljanska vzgoja je v glavnem del formalnega evalvacijskega sistema na ni`jih ali

vi{jih stopnjah srednje {ole, odvisno od organizacije posameznih stopenj ter na~ina

ocenjevanja (baccalauréat v Franciji, General Certificate of Secondary Education ter

General Certificate od Education Advanced 'A' Levels v Angliji).

Dr`ave, kot so Mad`arska, Nizozemska, [panija, pa so se odlo~ile za periodi~na pre-

verjanja znanj s podro~ja dr`avljanske vzgoje. Na primer, na Nizozemskem poseben in-

stitut (National Institute for Educational Measurement), vsako leto izbira reprezentati-

ven vzorec osnovnih {ol, ki so vklju~ene v preverjanje znanj u~encev z razli~nih po-

dro~jih, vklju~no s predmetom socialne strukture in `ivljenjske ve{~ine v okviru katere-

ga poteka tudi dr`avljanska vzgoja.

Na~ini preverjanja znanj so v veliki meri odvisni tudi od samega {olskega sistema. Na

[vedskem je ocenjevanje dr`avljanske vzgoje obvezno v javnih {olah, ni pa obvezno v

privatnih {olah.

Tudi oblika ocenjevanja je raznovrstna. Na [vedskem na ve~ini stopenj izobra`evanja

{ole poro~ajo o uspehu svojih u~encev na osnovi njihove kreativnosti, vedenja ter sode-

lovanja. Ponekod se odlo~ajo za formalne ocene u~iteljev, zunanje preverjanje znanj,

teste itn. Razli~na so mnenja tudi glede ciljev ocenjevanja. V [vici obstaja bojazen, da

proces evalvacije ogro`a sam predmet dr`avljanske vzgoje, ~e pa preverjanja znanj ni,

obstaja bojazen, da u~enci in njihovi u~itelji ne bodo imeli dovolj resnega pristopa k

prou~evani problematiki (Kerr, 1999).
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IV. DR@AVLJANSKA VZGOJA V U^NIH NA^RTIH POSAMEZNIH
EVROPSKIH DR@AV

4.1 Anglija

Anglija je med zadnjimi evropskimi dr`avami, ki je uvedla dr`avljansko vzgojo kot

predmet v nacionalnem kurikulumu. V ostalih delih Zdru`enega kraljestva ([kotska,

Wales in Severna Irska) tega {e niso naredili. Razlogi le`ijo v nekoliko druga~nem poj-

movanju koncepta ob~an/dr`avljan (citizen) v primerjavi s Francijo, Nizozemsko,

skandinavskimi dr`avami in Zahodno Nem~ijo v povojnem obdobju (Crick, 2002).

Dolgo je tudi prevladovalo mnenje, da ta dr`ava, iz katere izhaja parlamentarizem in

je zmagovalka II. svetovne vojne, dr`avljanske vzgoje niti ne potrebuje.

Kot rezultat politi~nih in dru`benih sprememb nacionalni kurikulum (u~ni na~rt) An-

glije danes priznava pomembnost dr`avljanske vzgoje. Kot cilj novega predmeta pou-

darja oblikovanje aktivnega in odgovornega dr`avljana (Crick, 2002).

V osnovni {oli (u~enci stari od 5 do 11 let) je predmet dr`avljanske vzgoje neobvezen

(non-statutory framework) ter je od avgusta 2000 del osebne, socialne in zdravstvene

vzgoje (PSHE) (The British Council, 2000).

Na stopnji sekundarnega {olanja (od 11 do 16 ali 18 let) je dr`avljanska vzgoja obve-

zen predmet (statutory foundation subject). Kot taka je bila oblikovana pred kratkim,

avgusta 2002 (povzeto po Eurydice, 2003).

Dr`avljanska vzgoja vsebuje (na 3. in 4. stopnji srednje {ole) naslednje teme:

• pouk o ~lovekovih pravicah ter vloga in funkcioniranje pravnega sistema;

• nacionalna, regionalna, verska in etni~na raznovrstnost v Veliki Britaniji ter nujnost

vzajemnega spo{tovanja in razumevanja;

• javna slu`ba ter financiranje dr`avne uprave in lokalne samouprave;

• pomen medijev v dru`bi;

• pravica in odgovornost zaposlenih, delodajalcev in potro{nikov;

• pomen aktivne vloge v demokrati~nem in izbirnem procesu (volitve itn.);

• pomen pravi~nega razre{evanja konfliktov ter

• svet kot globalna skupnost ter politi~ne, gospodarske, okoljevarstvene in dru`bene

implikacije (Newton, 2002).

2.1. Avstrija

V Avstriji dr`avljanska vzgoja prvenstveno temelji na predpisu (Grundsatzerlass

GZ33.464/6-19a/78 oz. GZ 33.466/103-V/4a/94), ki govori o na~elih pou~evanja. V
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njem je zapisano, da morajo avstrijske {ole pri izvajanju obse`nih nalog v skladu z zako-

nom o {olski organizaciji (Schulorganisationgesetz) zagotoviti tudi pouk dr`avljanske

vzgoje. Tovrstna vzgoja predstavlja prvi pogoj za osebni razvoj ter razvoj dru`be kot ce-

lote, saj vzgaja v smislu demokrati~ne zavesti, panevropskega razmi{ljanja, objektivno-

sti in razumevanja eksisten~nih problemov ~love{tva. Dr`avljanska vzgoja v {olah se

mora za~eti s pojmovanjem politike, v kateri prevladujejo vrednote. V povezavi s ome-

njenimi temeljnimi vrednotami se dr`avljanska vzgoja odvija na tri razli~ne na~ine:

1. dr`avljanska vzgoja v povezavi z znanjem in razumevanjem,

2. dr`avljanska vzgoja v povezavi razvijanjem spretnosti in sposobnostjo opazovanja,

3. dr`avljanska vzgoja v povezavi s spodbujanjem posameznikov k odgovornemu

ravnanju.

Dr`avljanska vzgoja `eli dose~i naslednje cilje znotraj okvira razli~nih u~nih na~rtov:

• omogo~a prepoznavanje modelov in pogojenosti dru`benih ustrojev (interesi, nor-

me, vrednote, vzvodi oblasti itd.);

• vsaditi sku{a prepri~anje, da demokracija ni omejena zgolj namehani~no spo{tovanje

pravil, temve~ zahteva tudi visoko stopnjo sodelovanja oz. prevzemanja obveznosti;

• dr`avljanska vzgoja `eli vzgajati v smislu tolerantnosti do druga~nih politi~nih prepri-

~anj;

• dr`avljanska vzgoja vodi k razumevanja nalog v zvezi z voja{ko obrambo, ki naj varu-

je demokrati~ne svobo{~ine, ustavo in vladavino prava, neodvisnost in ozemeljsko

nedotakljivost republike Avstrije;

• dr`avljanska vzgoja naj pospe{uje zmo`nost in pripravljenost zagovarjati neodtujljive

pravice, kot sta ~lovekova svoboda in dostojanstvo, odpravljati predsodke itd .

Celotni izobra`evalni princip dr`avljanske vzgoje predstavlja ideja, da znanje temelji

na izkustvu in razumevanju. Razredno pou~evanje bo zato potrebno dopolniti z prak-

ti~nimi izku{njami oz. spoznavanjem demokrati~nega obna{anja. Take metode pou~e-

vanja pa zahtevajo precej{nje ekspertno znanje in zmo`nost u~iteljic in u~iteljev, da pre-

poznajo in vklju~ijo interese u~encev v duhu pravega sodelovanja. Pri tem u~itelji ne

smejo izkori{~ati dr`avljanske vzgoje za promocijo lastnih pogledov oz. politi~nih pre-

pri~anj in ne smejo diskreditirati nasprotnih oz. druga~nih pogledov (Federal Ministry

for Education Science and Culture: 2002).
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Tabela 3: Organizacija dr`avljanske vzgoje v Avstriji

Tip {ole/stopnja (Schulstufe) Dr`avljanska vzgoja Skupno {tevilo tedenskih ur

OSNOVNA [OLA

OBVEZNO [OLANJE

OSNOVNE IN POSEBNE [OLE
od 1 do 4 stopnje

Ni primernega predmeta

SREDNJE [OLE

OBVEZNO [OLANJE

Vi{je stopnje OSNOVNIH [OL, NI@JE
SREDNJE [OLE (Haupschule) in
POSEBNE [OLE
od 5 do 8 stopnje

Ni primernega predmeta

POLITEHNI^NE [OLE
(Polytechnische schulen)
9 stopnja

Obvezen predmet
3.Dr`avljanska vzgoja in ekonomija
(Politische Bildung und
Wirtschaftskunde)

2-3*

GIMNAZIJE (Allgemein Bildende Höhere Schulen)

GIMNAZIJE – ni`je stopnje
od 5 do 8 stopnje

Ni primernega predmeta

GIMNAZIJE – vi{je stopnje
od 9 do 12 stopnje

Obvezen predmet
Zgodovina in socialne {tudije / dr`av-
ljanska vzgoja

4.8

Izbirni predmet
Socialne {tudije, dr`. vzgoja,
pravne {tudije

4

Neobvezen prakti~en te~aj (brez
ocenjevanja)
Pravne {tudije
in neobvezen prakti~en te~aj (brez
ocenjevanja)
Dr`avljanska vzgoja

4
6

OBVEZNE POKLICNE [OLE (Berufsbildende Pflichtschulen)

POKLICNE [OLE ZA VAJENCE
2 do 4 leta

Obvezen predmet
Dr`avljanska vzgoja

80 ur letno

POKLICNA [OLA ZA KMETIJSTVO IN
GOZDARSTVO
3 leta

Obvezen predmet, ki vklju~uje dr`av-
ljansko vzgojo (Politische Bildung)

Domena federalnih de`el (Länder)
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Tip {ole/stopnja (Schulstufe) Dr`avljanska vzgoja Skupno {tevilo tedenskih ur

POKLICNE SREDNJE [OLE (Berufsbildende Mittlere Schulen)

STROKOVNE TEHNI^NE IN OBRTNE
[OLE (Gewerbliche, Technische und
Kunstgewerbliche Fachschulen))
od 9 do 11 ali 12 stopnje

Obvezen predmet (odvisno od
specijalizacije)
Ekonomija, pravne {tudije in dr`av-
ljanska vzgoja

4 ali
5 (odvisno od specializacije)

ali obvezen predmet
Dr`avljanska vzgoja in pravo

2 ali 4 (odvisno od specializacije)

TRGOVSKA [OLA (Handelsschule)
od 9 do 11 stopnje

Obvezen predmet
Sodobna zgodovina in dr`avljanska
vzgoja

2-3 (v 2 letu)*

Obvezen predmet
Dr`avljanska vzgoja in pravo

2-3 (v 3 letu)*

Izbiren predmet
Dr`avljanska vzgoja

6 (tekom 1,2, in 3 leta)

ENOLETNA EKONOMSKA
STROKOVNA [OLA (Einjährige
Fachschule Für Wirtschaftliche
Berufe)
9 stopnja

Obvezen predmet
Dr`avljanska vzgoja
(Staatsbürgerkunde)

1

DVOLETNA EKONOMSKA
STROKOVNA [OLA (Zweijährige
Fachschule Für Wirtschaftliche Beru-
fe) od 9 do 10 stopnje

Obvezen predmet
Dr`avljanska vzgoja
(Staatsbürgerkunde)

1

TRILETNA EKONOMSKA STROKOVNA
[OLA (Dreijährige Fachschule Für
Wirtschaftliche Berufe)
od 9 do 11 stopnje

Obvezen predmet
Dr`avljanska vzgoja in pravo

3

TRILETNA STROKOVNA [OLA ZA
SOCIALNO DELO (Dreijährige
Fachschule Für Sozialberufe)
od 9 do 11 stopnje

Obvezen predmet
Dr`avljanska vzgoja in pravo 3

STROKOVNE [OLE ZA GOZDARSTVO
(Forstfachschulen)
9 stopnja

Obvezen predmet
Dr`avljanska vzgoja

1

STROKOVNE [OLE ZA KMETIJSTVO
IN GOZDARSTVO (Land und Forst-
wirtschaftliche Fachshulen)
od 1 do 4 leta

Obvezen predmet,
Dr`avljanska vzgoja
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Tip {ole/stopnja (Schulstufe) Dr`avljanska vzgoja Skupno {tevilo tedenskih ur

VI[JE POKLICNE [OLE (Berufsbildende Höhere Schulen)

VI[JE TEHNI^NE IN OBRTNE [OLE
(Höhere Technische Und Gewerblic-
he Lehranstalten) (und
Kunstgewerbliche)
Stopnja 9 do 13

Dr`avljanska vzgoja in pravo (odvi-
sno od specializacije)

3 ali 4 (odvisno od specializacije)

Obvezen predmet
Zgodovina in dr`. vzgoja
In obvezen predmet
Ekonomija in pravo
(odvisno od specializacije)

2,4 ali 5

VI[JE EKONOMSKE [OLE (Höhere
Lehranstalt Für Wirtschaftlische
Berufe)
od 9 do13 stopnje

Obvezen predmet
Dr`avljanska vzgoja in pravo

4 ali 5

TRGOVSKA AKADEMIJA
(Handelsakademie)
od 9 do 13 stopnje

Obvezen predmet
Dr`avljanska vzgoja in pravo

4-6*

Izbirni premet
Dr`avljanska vzgoja

6

VI[JA [OLA ZA KMETIJSTVO IN
GOZDARSTVO (Höhere Land und
Forstwirtschaftliche Lehranstalt)
od 9 do 13 stopnje

Obvezen predmet
Zgodovina, socialne {tudije in dr`av-
ljanska vzgoja

6

VI[JE [OLE ZA U^ITELJE IN VZGOJITELJE (Höhere Anstalten der Lehrer und Erzieherbildung)

VI[JE [OLE ZA VZGOJITELJE
OTRO[KIH VRTCEV/JASLI (Bildung-
sanstalt für Kindergartenpädagogik)
od 9 do 13 stopnje

Obvezen predmet
Pravne {tudije in dr`avljanska vzgoja

2

VI[JA [OLA ZA SOCIALNO
PEDAGOGIKO (Bildungsanstalt für
Sozialpädagogik)
od 9 do 13 stopnje

Obvezen predmet
Pravne {tudije in dr`avljanska vzgoja

2

Vir: Federal Ministry for Education Science and Culture, 2002
Opomba: * [ola ima pravico dolo~iti druga~e ({olska avtonomija)
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4.1. Francija

V Franciji potreba oz. zanimanje za dr`avljansko vzgojo obstaja `e od 18. stoletja da-

lje. Od teh za~etkov sta bili »Republika in {ola« tesno povezani s konceptom dr`avljans-

tva. V Franciji je izobra`evalni sistem centraliziran kljub ukrepom, ki so bili usmerjeni v

decentralizacijo. Tako nacionalni u~ni na~rt predpi{e ministrstvo za izobra`evanje. V

prej{njem stoletju so se v letih 1985 in 1989 odvijale precej{nje reforme osnovno{olske-

ga in srednje{olskega izobra`evanja v povezavi z dr`avljansko vzgojo (Ruget, 2001).

V osnovno{olskem izobra`evanju je dr`avljanska vzgoja del predmeta z naslovom

»Decouvrir le monde« (odkrivajmo svet). Od leta 1985 dalje so v srednjih {olah za dr`av-

ljansko vzgojo zadol`eni u~itelji zgodovine in geografije. Zanjo naj bi namenili najmanj

eno uro tedensko, v praksi pa je to zaradi pomanjkanja ~asa dostikrat te`ko izvedljivo,

saj imata smer zgodovine in geografije prioriteto.

Dr`avljanska vzgoja nima to~no dolo~ene vsebine. U~itelji zato pripravijo na~rt nje-

nega pou~evanja na osnovi splo{nih usmeritev. Pedago{ka sredstva, to~na dolo~ena

vsebina u~ne ure oz. pouka ter u~nemetode so izbrane poljubno. Pri u~iteljih je opazna

tendenca, da favorizirajo preproste orise politi~nih mehanizmov na ra~un diskusij o ak-

tualnih temah. Formalna predavanja so {e vedno najbolj pogosta oblika pou~evanja.

Novi programi spodbujajo druga~en pristop, ki naj bi temeljil na prakti~nih vidikih in

sodelovanju u~encev, izbolj{anih u~nih metodah itd (Ruget, 2001).

4.2. Nem~ija

Dr`avljansko (oz. politi~no) vzgojo v Nem~iji izvajajo razli~ne vladne in nevladne or-

ganizacije. Podobno kot v drugih zahodnih demokracijah so v proces vklju~ene {ole,

univerze, javne ustanove za izobra`evanje odraslih, sindikati ter cerkev. Zaradi speci-

fi~ne zgodovine Nem~ije, imajo pomembno vlogo tudi razli~ne fondacije ter zvezni (Fe-

deral) in de`elni (Länder) centri za politi~no vzgojo, ki v drugih dr`avah niso obi~ajni

(Roberts, 2002).

Zaradi posebnosti izobra`evalnega sistema, v Nem~iji ni enotnih predpisov oz. pri-

stopov k tematiki dr`avljanske vzgoje. Na splo{no je mo~ re~i, da so temeljni vzgoj-

no-izobra`evalni cilji urejeni v {olski zakonodaji (Schulgesetzen) posameznih de`el

(Frisch, 2003).

Dr`avljanska vzgoja v Nem~iji je bila dele`na {tevilnih politi~nih oz. znanstvenih raz-

prav. Kot predmet v sodobnem, demokrati~nem smislu je uvedena kmalu po koncu

druge svetovne vojne. ^eprav izobra`evalni in vzgojni sistem v Nem~iji spada pod pri-
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stojnost de`el (Länder), Konferenca {olskih ministrov izvaja koordinacijo dr`avljanske

vzgoje na dr`avni ravni (Roberts, 2002).

V osnovni {oli se dr`avljanska vzgoja izvaja v okviru spoznavanja narave in dru`be

(Sachunterricht). V srednji {oli poteka v okviru dru`boslovnih {tudij in zgodovine, pra-

va, politi~nih {tudij ter ekonomije. Soo~a pa se z te`avami. Dr`avljanska vzgoja ni obve-

zen predmet, obi~ajno je omejena na eno do dve uri tedensko, ter najpogosteje poteka

v povezavi z drugimi podro~ji, kot so morala ali dru`boslovje (social studies). Obseg to-

vrstnih u~nih ur se po posameznih zveznih de`elah razlikuje. Soo~a se tudi s proble-

mom nezadostne strokovnosti u~iteljskega kadra, posebej v novih de`elah biv{e

Vzhodne Nem~ije (Roberts, 2002).

Dr`avljanska vzgoja v Nem~iji pokriva teme, kot so: zgodovinsko ozadje oblikovanja

Zvezne Republike Nem~ije, delitev ter ponovna zdru`itev Nem~ije, ustava, volilni in

strankarski sistem, ideja demokracije, nevarnosti ekstremizma, dr`avljanske pravice ter

vloga prava. Obravnavane so tudi »teko~e« problematike, kot so: evropska integracija,

rasizem in imigracija, za{~ita okolja, mamila in zasvojenost, javni blagor itn (Roberts,

2002).

U~ni cilji se lahko po posameznih de`elah nekoliko razlikujejo. Bistveni oz. splo{ni

u~ni cilji pa so: vzgoja otrok v odgovorne dr`avljane, vzbujanje zanimanja za politi~no

dogajanje ter sodelovanje pri demokrati~nih dru`benih procesih (Frisch, 2003). Podpira

se diskusija o institucijah, ki niso ravno politi~ne, kot so: mediji, sindikati, cerkev ipd.

V Nem~iji je dr`avljanska vzgoja definirana kot vse`ivljenjski proces, ki ni omejen

samo na {ole oz. univerze. Izven {olskega sistema za dr`avljansko vzgojo skrbijo na-

slednje organizacije:

• Nacionalni center politi~ne vzgoje v Bonnu (Bundeszentrale fur politische Bilding),

• institucije znotraj Ministrstva za notranje zadeve Nem~ije (Federalni in de`elni centri),

• ustanove za izobra`evanje odraslih ter narodne srednje {ole (Volksochschulen).

• politi~ne fondacije: Fridrich Ebert Foundation, Konrad Adenauer Foundation, Hanns

Seidel Foundation, Fridrich Naumann Foundation ter Heinrich Boll Foundation (pov-

zeto po Meinardus).

4.3. [panija

Splo{ni zakon o ureditvi {panskega izobra`evalnega sistema (LOGSE) iz leta 1990 je

vklju~il dr`avljansko vzgojo kot del na~rtovane reforme na podro~ju izobra`evanja.

Tako je bila dr`avljanska vzgoja vklju~ena v u~ne na~rte. Moralna in dr`avljanska vzgo-

ja predstavlja komponento, ki je vklju~ena v u~ni na~rt na vseh stopnjah, to je od pred-

{olske vzgoje (do 6 let starosti), preko osnovnega izobra`evanja (od 6 do 12 let starosti),
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do obveznega srednje{olskega izobra`evanja (od 12 do 16 starosti). Na prvih dveh stop-

njah, moralna in dr`avljanska vzgoja sama po sebi ni obvezna. Namesto tega je vklju~e-

na v druga podro~ja. Na nivoju srednje{olskega izobra`evanja pa je dr`avljanska vzgoja

povezana s pou~evanjem zgodovine, geografije itd. Zato je mo~ re~i, da je tovrstna

vzgoja na tej stopnji lo~ena in integrirana hkrati. Dr`avljanska vzgoja na tej stopnji je

prav tako neobvezna (Naval, 2000).

4.4. [vedska

Temeljna ureditev obveznega izobra`evanja je zajeta v zakonu o izobra`evanju (Edu-

cation Act 1985) in v tozadevnem pravilniku (Compulsory School Ordinance 1994). Vla-

da oziroma parlament dolo~ita temeljne vrednote, cilje in usmeritve v procesu izobra`e-

vanja. Poleg tega obstajajo tudi nacionalni u~ni programi, ki vsebujejo zahteve, ki jih

ima dr`ava v zvezi z izobra`evanjem na razli~nih podro~jih. Zasnovani so z namenom,

da bi jasno definirali, kaj naj se u~enci u~ijo, obenem pa dopu{~ajo {irokmanevrski pro-

stor u~iteljem in u~encem, ko gre za u~ne metode in gradivo (National Agency for Edu-

cation, 2001).

Dr`avljanska vzgoja v obveznem izobra`evanju se skupaj z geografijo, zgodovino in

religijo nahaja v skupini t.i. socialnih oz. dru`benih {tudij. Zagotovila naj bi temeljno

znanje o razli~nih dru`benih okoljih, vsadila demokrati~ne vrednote in spodbujala so-

delovanje v demokrati~nih procesih.

Predmet razlaga kako ljudje oblikujejo dru`bo, kako dru`ba oblikuje njih same, kako

se ljudje organizirajo za doseganje skupnih ciljev itd. Tako u~enci oblikujejo svoje po-

glede na dru`bo, ki jo zaznamuje medsebojna odvisnost in kulturna raznolikost.

Dr`avljanska vzgoja je interdisciplinarne narave, saj se navezuje na druge vede, npr.:

politi~no znanost, ekonomijo, sociologijo itd. [vedska temelji na demokrati~nih tradici-

jah, zato ima dr`avljanska vzgoja posebno vlogo pri analiziranju demokrati~nih

vrednot.

Poleg demokracije in ~lovekovih pravic ima pomembno vlogo tudi poznavanje na-

rodnostnih manj{in in vloge priseljencev v dru`bi itd (National Agency for Education,

2001).

[vedska je vklju~ila predmet dr`avljanska vzgoja v svoj u~ni na~rt (kurikulum) za

vi{je srednje {ole ter poklicne-tehni~ne {ole leta 1965. Do tedaj je bila dr`avljanska

vzgoja del predmeta zgodovine. Danes je dr`avljanska vzgoja sodoben predmet, ki

vklju~uje vpra{anja sodobne zgodovine dru`be. Program je sestavljen iz predmeta poli-

ti~nih znanosti in ekonomije kot osnove ter se {iri in danes vklju~uje tudi sociologijo,
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kulturalno geografijo (cultural geography) in pravo (National Agency for Education,

2001).

S programi dr`avljanske vzgoje v srednji {oli `elijo u~encem omogo~iti :

• razumevanje osnovnih vrednot demokracije ter vpogled v razli~ne perspektive in

ideologije tolma~enja dru`be;

• razumevanje in poznavanje multikulturne dru`be;

• razumevanje in poznavanje nacionalnih manj{in;

• pouk ~lovekovih pravic in obveznosti;

• premislek o problematiki sodelovanja oz. konfliktov v mednarodnih odnosih;

• zgodovinsko razumevanje mednarodnih odnosov (ne samo [vedske);

• okoljevarstveno ozave{~anje na lokalni, regionalni ali globalni ravni;

• kriti~en pogled na socialno problematiko ter konsekvence alternativnih akcij za po-

sameznika in dru`bo;

• oblikovanje in izra`anje stali{~ oz. mnenj ter prevzemanje aktivne vloge v dru`bi;

• uporabo znanstvenih metod pri prou~evanju socialne problematike.

V srednji {oli na [vedskem poznajo {tiri oblike dr`avljanske vzgoje.

Dr`avljanska vzgoja A je eden od osnovnih predmetov (core subject course) vsakega

srednje{olskega programa (na [vedskem obstaja 17 izbirnih nacionalnih programov).

Omogo~a {ir{e razumevanje dru`be in njene zgodovine skozi prou~evanje razli~ne so-

cialne problematike.

Dr`avljanski vzgoji B in C pripravljata u~ence za {e bolj poglobljeno razumevanje

predmeta. Spoznavajo {e bolj kompleksno socialno problematiko. Uporabljajo se me-

tode in tehnike pomembne za znanstveno prou~evanje problematike. Dr`avljanska

vzgoja B je skupna programom dru`boslovne usmeritve, dr`avljanska vzgoja C pa je

fakultativna.

Predmet Mednarodnih odnosov obravnava mednarodne teme, kot so na primer ak-

tualna vpra{anja globalizacije. Tudi ta predmet je fakultativen (National Agency for

Education, 2001).

V. ZAKLJU^EK

Na osnovi zbranih podatkov lahko ugotovimo, da je dr`avljanska vzgoja v ve~ini

evropskih dr`avah upo{tevan in sprejet del u~nih na~rtov. Vidimo pa, da je pou~evanje

dr`avljanske vzgoje podvr`eno razli~nim vplivom, kot so npr. pedago{ke tradicije in

kulturne norme. Zato posameznega pristopa k dr`avljanski vzgoji ni mo~ brez te`av
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prena{ati iz enega v drugo okolje. Omenjeni vplivi zadevajo tako same cilje pou~eva-

nja, oblikovanje u~nih na~rtov vklju~no z u~nimi metodami, kot tudi izkustva, ki so jih

u~enci dele`ni v {olah. Pri tem niso izjema tudi sami u~itelji. Tako npr. v dr`avah, kjer je

v uporabi tradicionalen na~in pou~evanja dr`avljanske vzgoje, te`je pride do spre-

memb, ko gre za vlogo in odnos u~iteljev do tovrstnega izobra`evanja. V ve~ini dr`av

tudi ni specifi~nega za~etnega ali vmesnega/stalnega (in-service) izobra`evanja za u~i-

telje dr`avljanske vzgoje. Veliko u~iteljev prihaja iz vrst zgodovinarjev, geografov idr.

NaMad`arskem npr. nekatere univerze za~enjajo z uvajanjem za~etnega tovrstnega izo-

bra`evanja. Dr`avljanska vzgoja {e vedno poteka s pomo~jo uporabe u~benikov kot

prevladujo~ega u~nega vira. V nekaterih dr`avah, kot so npr. Nizozemska, Francija, so

`e spoznali potrebo po spremembah in se posku{ajo odmakniti od tradicionalnih me-

tod k ve~ji participaciji u~encev.
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SKLADNI REGIONALNI RAZVOJ V EVROPSKI UNIJI -

UKREPI NA PODRO^JIH S POSEBNIMI RAZVOJNIMI

PROBLEMI*

I. UVOD

Naloga predstavlja pregled ureditve na podro~ju skladnega regionalnega razvoja s

posebnim poudarkom na ukrepih za podro~ja s posebnimi razvojnimi problemi v dr`a-

vah ~lanicah EU. Podro~je skladnega regionalnega razvoja je za obmo~je dr`av ~lanic

EU v veliki meri urejeno enotno. Zato velik del naloge predstavlja prikaz ureditve na ni-

voju EU. V drugem delu naloge prikazujemo tudi ureditve po nekaterih posameznih

~lanicah EU.

Razdelitev pristojnosti med posameznimi dr`avami ~lanicami in EU lahko definiramo

na naslednji na~in: »Primarna odgovornost dr`av ~lanic in manj razvitih regij pri re-

gionalni politiki je definiranje prioritet razvoja in priprava ustreznih programov in iz-

vedbenih projektov razvoja. S sredstvi strukturnih skladov sodeluje EU pri financiranju

izvedbenih projektov dr`av ~lanic, pri ~emer daje prednost projektom, ki upo{tevajo (s

strani Evropske komisije) dolo~ene prioritete s {ir{o, evropsko (ne zgolj nacionalno) di-

menzijo v smislu promocije ekonomske in socialne kohezije«.(Murn, 2001:19)

Regionalno politiko kot del kohezijske politike lahko opredelimo tudi na naslednji

na~in: »Glavni cilj strukturne in kohezijske politike EU je vodenje skupne kmetijske in ri-

bi{ke politike in zmanj{anje ekonomskih in socialnih razlik med posameznimi ~lani-

cami EU. V tem smislu Evropska komisija podpira poleg skupne politike notranjega trga

{e nacionalne in regionalne politike, ki so usmerjene k odpravljanju regionalnih raz-

vojnih zaostalosti in uravnote`evanju trga dela.« (Murn, 2001:19)

Za regionalno strukturno politiko EU je zna~ilno, da so sredstva strukturnih skladov

dodatna sredstva in ne nadomestek za nacionalna sredstva, namenjena regionalni poli-

tiki. V njeno oblikovanje in izvajanje pa so poleg nadnacionalne (EU), nacionalne in lo-

kalne ravni vklju~eni tudi drugi nosilci razvoja, predvsem socialni partnerji.
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II. PRAVNA UREDITEV REGIONALNEGA RAZVOJA NA NIVOJU
EU

@e Rimska pogodba iz leta 1957 je v preambuli dolo~ila potrebo po »okrepitvi enotno-

sti gospodarstva in zagotavljanju harmoniziranega razvoja z zmanj{evanjem obstoje~ih

razlik med posameznimi regijami in zaostanka najmanj razvitih regij«. O skupni regio-

nalni politiki Evrope se je pri~elo razmi{ljati {ele v letu 1972. Regionalna strukturna po-

litika EU, kot jo poznamo danes, se je za~ela z reformo strukturnih skladov konec osem-

desetih. let. Prva reforma strukturnih skladov je bila izvedena v letu 1988, druga pa julija

1993. Regionalna politika je bila opredeljena kot bistveni element socialne in gospodar-

ske kohezije, potrebne za vzpostavitev gospodarske in denarne unije. Njeno izvajanje v

EU pa poteka tudi prek politike dr`avnih pomo~i. Te so sicer v nasprotju s cilji skupne-

ga evropskega trga in so dovoljene le pod dolo~enimi pogoji. Med pogojno dovoljene

pomo~i sodijo tudi regionalne dr`avne pomo~i.

Zadnja reforma regionalne politike je bila izvedena ob sprejemu politike za obdobje

2000-2006. Osnove te spremembe so bile dolo~ene z dokumentom «Agenda 2000«1, ob-

javljenim v juliju 1997, kjer so bile postavljene tri prioritete: »ve~ja koncentracija pomo-

~i, decentralizacija, poenostavitev in pove~anje u~inkovitosti pomo~i in nadzora.«

(Murn, 2001:20)

2.1 Pogodba o Evropski uniji (PEU) – Amsterdamska pogodba

Pogodba o Evropski uniji vsebuje posebno poglavje o ekonomski in socialni koheziji.

Tako je v drugem odstavku 158. ~lena navedeno: »poseben cilj EU je zmanj{evanje raz-

lik med nivoji razvitosti razli~nih regij in zaostalost najmanj razvitih (the least favou-

red) regij in otokov, vklju~no s kmetijskimi podro~ji.«

V prvem odstavku 159. ~lena je dolo~eno, da morajo dr`ave ~lanice EU svoje eko-

nomske politike koordinirati tako, da bodo dose`eni cilji iz 158. ~lena. Skupnost pa bo

te cilje podpirala prek svojih strukturnih skladov2, Evropske investicijske banke in dru-

gih obstoje~ih finan~nih instrumentov.

V 160. ~lenu je dolo~eno da je Evropski regionalni razvojni sklad namenjen za pomo~

pri odpravljanju najve~jih regionalnih neravnote`ij v EU v obliki soudele`be pri razvoj-
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nem in strukturnem prilagajanju regij, katerih razvoj zaostaja (regions whose develop-

ment is lagging behind) in prestrukturiranju industrijskih regij v zatonu (declining indu-

strial regions). S 161. ~lenom je bil ustanovljen Kohezijski sklad.

Za regionalne pomo~i sta bistveni dve to~ki 3. odstavka 87. ~lena (biv{i 92. ~len) PEU

in sicer a) in c) to~ka,3 ki predpisujeta, da so izjemoma z enotnim trgom zdru`ljive tudi:

• pomo~i za spodbudo ekonomskega razvoja podro~ij, kjer je `ivljenjski standard ne-

normalno nizek in kjer obstaja resna nezaposlenost (to~ka a),

• pomo~i za pospe{evanje razvoja dolo~enih gospodarskih aktivnosti ali obmo~ij, kjer

te pomo~i nimajo {kodljivega u~inka na pogoje trgovanja v obsegu, ki bi bil naspro-

ten skupnemu interesu EU (to~ka c).4

Nekoliko poenostavljeno lahko pomo~i v okviru to~ke a) imenujemo pomo~i za manj

razvite regije in pomo~i v okviru to~ke b) pomo~i za regije, ki imajo te`ave, pa niso

manj razvite.

2.2 Uredbe Sveta, Komisije in Evropskega parlamenta ter usme-
ritve Komisije

Podro~je regionalnega razvoja na nivoju EU urejajo predvsem naslednji pravni akti:

• Uredba Sveta 1260/1999, ki vsebuje splo{ne dolo~be o strukturnih skladih5

• Uredba Komisije 1685/2000, ki dolo~a podrobnej{a pravila o izvajanju Uredbe Sveta

1260/1999,6
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3 V nadaljevanju naloge uporabljamo pomo~i na podlagi to~ke a) oziroma c) kot okraj{avi za navedeni dve vr-

sti pomo~i)

4 Na podlagi sodbe Sodi{~a ES je bil natan~neje obrazlo`en pomen izrazov »nenormalno« in »resno« iz a) to~ke

3. odstavka 87. ~lena PEU tako, da vklju~uje podro~ja, v katerih je ekonomski polo`aj ekstremno neugoden v

primerjavi z EU kot celoto. V usmeritvah je dolo~ena omejitev v vi{ini 75% povpre~nega BDP v EU, merjenega

na podlagi paritet kupne mo~i. Te`ja je bila razlaga c) to~ke 3. odstavka 87. ~lena PEU, kjer je bilo na podlagi

sodbe Sodi{~a ES dano Komisiji pooblastilo, da odobri pomo~ tistemu obmo~ju v posamezni dr`avi ~lanici, ki

ima neugoden polo`aj v primerjavi z nacionalnim povpre~jem. V praksi Komisija dolo~i za vsako dr`avo naj-

vi{ji mo`ni znesek pokritja pomo~i in izbor mo`nih (upravi~enih) regij za prejemanje pomo~i.

5 Council Regulation (EC)No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds.

6 Commission regulation (EC) No 1685/2000 of 28 July 2000 laying down detailed rules for the implementation

of Council Regulation (EC) No 1260/1999 as regards eligibility of expenditure of operations co-financed by

Structural Funds.
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• Uredba Sveta 1257/1999 o podpori razvoju pode`elja iz Evropskega kmetijskega, sve-

tovalnega in jamstvenega sklada,7

• Uredba Sveta 1263/1999 o finan~nih instrumentih na podro~ju ribi{tva.8

• Uredba Komisije 1159/2000 o informacijah in ukrepih objavljanja, ki jih morajo izvaja-

ti dr`ave ~lanice v povezavi s pomo~jo iz strukturnih skladov,9

• Uredba 1783/1999 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem regionalnem razvoj-

nem skladu,10

• Uredba 1784/1999 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu.11

• Uredba Sveta 1164/1994 o ustanovitvi Kohezijskega sklada,12 Uredba Sveta

1264/199913, ki pomeni spremembo te uredbe in Uredba Sveta 1265/1999, ki je spre-

menila Aneks II Uredbe sveta 1164/1994.14

• Usmeritve o nacionalnih regionalnih pomo~eh iz leta 199815 ,

• Nacionalne omejitve glede regionalnih pomo~i na podlagi izjeme iz ~lena 92(3) (a)

to~ka in (c) to~ke Pogodbe za obdobje 2000-200616 , ki so bile narejene na podlagi us-

meritev iz prej{nje alinee.

Objave Komisije:

• Objave Komisije o usmeritvah za Intereg III, maj 2000,17
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7 Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May1999 on support for rural development from the European

Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF).

8 Council Regulation (EC) No 1263/1999 of 21 June on the Financial Instrument for Fisheries Guidance.

9 Commission regulation (EC) No 1159/2000 of 30 May 2000 on information and publicity measures to be car-

ried out by the Member States concerning assistance from the Structural Funds.

10 Regulation (EC) No 1783/1999 of the European Parliament and of the Council of 12 July 1999 on the Euro-

pean Development Fund.

11 Regulation (EC) No 1784/1999 of the European Parliament and of the Council of 12 July 1999 on the Euro-

pean Social Fund.

12 Council Regulation (EC) No 1164/1994 of 16 May 1994 establishing a Cohesion Fund.

13 Council Regulation (EC) No 1264/1999 of 21 June 1999 amending Regulation (EC) No 1164/1994 establis-

hing a Cohesion Fund.

14 Council Regulation (EC) No 1265/1999 of 12 June 1999 amending Annex II to Regulation (EC) No 1164/1994

establishing a Cohesion Fund.

15 Guidelines on national regional aid C 74/9.

16 National ceilings for regional aid and coverage under the derogations provided for in Article 92(3) (a) and

(c) of the Treaty for the period 2000-2006.
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• Objave Komisije o usmeritvah za Urban II, maj 2000,18

• Objave Komisije o usmeritvah za Equal, maj 2000,19

• Objave Komisije o usmeritvah za Leader +, maj 2000.20

III. SKLADI IN DRUGE INSTITUCIJE POVEZANE Z REGIONALNIM
RAZVOJEM

Strukturni skladi financirajo ve~letne programe, ki sestavljajo razvojne strategije, se-

stavljene v partnerstvu regij, dr`av ~lanic in Komisije, upo{tevajo~ smernice, ki jih dolo-

~i Komisija. Uporabljajo se na obmo~ju celotne EU in so namenjeni razvoju infrastruktu-

re, kot je transport in energetika, raz{iritvi telekomunikacijskih storitev, pomo~

dru`bam in zagotavljanju izobra`evanja delavcev, raz{irjanju znanja in informacijski

dru`bi.

Kohezijski sklad zagotavlja neposredno financiranje posebnih projektov, ki se nana-

{ajo na okoljsko in transportno infrastrukturo v [paniji, Gr~iji, Portugalski in na Irskem.

Instrument strukturne politike zagotavlja tudi pomo~ (ISPA) dr`avam kandidatkam - de-

setim srednje in vzhodno evropskim dr`avam.

Nameni financiranja projektov so po posameznih skladih razli~ni, odvisno od podro-

~ij, ki jih posamezni sklad pokriva. V okviru strukturnih skladov so oblikovani slede~i

skladi (glej Murn, 2001: 21):

• Evropski regionalni razvojni sklad (European Regional Development Fund - ERDP)

je bil ustanovljen leta 1975 z osnovno nalogo sofinanciranja projektov, ki zmanj{ujejo

regionalne disparitete znotraj EU. Sklad dodeljuje pomo~i po kriterijih regionalne raz-

vitosti (po letu 1999 so regionalne razlike definirane s ciljema 1 in 2). Sredstva sklada

so namenjena za: produktivne investicije za ustvarjanje delovnih mest, investicije v

infrastrukturo, razvoj malih in srednjih podjetij in tehni~no pomo~.

• Evropski socialni sklad (European Social Fund - ESF) ima za osnovni cilj sofinancira-

nje projektov, ki vodijo v izbolj{evanje zaposlitvenih prilo`nosti za mlaj{e od 25 let, in

pomo~ drugim skupinam (kot so dolgoro~no nezaposleni, invalidi, migracijski delav-

ci in druge socialne skupine delavcev). Po letu 1999 so osnovne usmeritve sofinanci-

ranja aktivnosti na podro~ju zaposlovanja, opredeljene kot dajanje pomo~i:
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17 Interreg III guidelines: Commission Communication OJ C 143 of 23 May 2000.

18 Urban II guidelines: Commission Communication OJ C 1412 of 19 May 2000.

19 Equal guidlines: Commission Communication OJ C 127 of 5 May 2000.

20 Leader + guidelines: Commission Communication OJ C 139 of 18 May 2000.
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• osebam (za: razvoj trga delovne sile in zmanj{evanje brezposelnosti; zaposlovanje

in samozaposlovanje; raziskave, znanost in tehnolo{ki razvoj; podiplomski {tudij,

izobra`evanje managerjev, razvoj novih mo`nosti zaposlovanja;

• strukturi in sistemu trga delovne sile (za: razvoj kvalitete u~enja, izobra`evanja in

izobra`evalnega kadra; modernizacijo in izbolj{anje slu`b za zaposlovanje ipd);

• spremljevalnim ukrepom (npr. za: informatiko in publicistiko). Sklad daje pomo~i

na podlagi cilja 3, 21 kjer se upo{tevajo prete`no horizontalna, ne pa regionalna

pravila.

Poleg regionalnega in socialnega sklada sodelujeta pri pospe{evanju razvoja manj

razvitih regij tudi:

• Evropski kmetijski svetovalni in jamstveni sklad (European Agriculture Guidance and

Guarantee Fund),

• Poseben ribi{ki sklad - Financial instrument for fisheries guidance (FIFG).

Glede na regionalno opredeljene cilje sodelujejo skladi (glej Murn, 2001: 21, 22):

• pri cilju 1: regionalni sklad (ERDF), socialni sklad (ESF), kmetijski sklad (AEGGF) in

ribi{ki sklad (FIFG);

• pri cilju 2: regionalni sklad (ERDF), socialni sklad (ESF), in ribi{ki sklad (FIFG);

• pri cilju 3: socialni sklad (ESF).

Drugi skladi in ustanove, ki izvajajo evropsko politiko in so namenjeni tudi dajanju

pomo~i dr`avam ~lanicam EU, so predvsem (glej Murn, 2001: 22):

• Kohezijski sklad (Cohesion Fund) je bil ustanovljen leta 1994, da bi pospe{eval razvoj

najmanj razvitih dr`av ~lanic EU. Do leta 1999 so bile to: Gr~ija, Irska, Portugalska in

[panija. Politika sklada, ki se tudi v obdobju 2000-2006 ne spreminja, dolo~a:

• da so do pomo~i tega sklada upravi~ene dr`ave z BNP (bruto nacionalnim proizvo-

dom) na prebivalca, ni`jim od 90% povpre~ja EU;

• da so pomo~i namenjene investicijam v za{~ito okolja in trans-evropsko transport-

no omre`je in

• da so pomo~i usmerjene tudi v zagotavljanje pogojev za zni`evanje javnega pri-

manjkljaja, saj je vi{ina tega primanjkljaja pogoj za vstop v EMU (Evropskomonetar-

no unijo).
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21 Ti cilji so trije in so prikazani v naslednjem poglavju.
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Poleg navedenih skladov pri regionalnem razvoju sodelujejo na nivoju EU {e nasled-

nje pomembneje{e institucije:

• Evropska investicijska banka (EIB), 22

• Evropski investicijski sklad (EIF).

Za konec omenjamo tudi Odbor regij (The Committee of the Regions), ki pa je - za

razliko od predhodno navedenih institucij - politi~en organ EU, ki ima svetovalni status

na podro~ju regionalne politike EU. Pogodba o EU obvezuje Komisijo in Svet, da se z

Odborom regij posvetujeta ob zakonodajnih predlogih, ki bi imeli vpliv na regionalnem

ali lokalnem nivoju oziroma na ekonomsko ali socialno kohezijo. To daje odboru

mo`nost vpliva v fazi razprave o evropski regionalni politiki in strukturnih skladih (glej

Dukes, 2002:3). Pogodba iz Maastrichta dolo~a pet tak{nih podro~ij - ekonomska in so-

cialna kohezija, trans-evropske infrastrukturne mre`e, zdravje, izobra`evanje in kultu-

ra. Pogodba iz Amsterdama pa je dodala {e pet novih podro~ij – politika zaposlovanja,

socialna politika, okolje in strokovno usposabljanje.

IV. OPIS REGIONALNE POLITIKE EU

4.1 Regionalna politika kot del dr`avnih pomo~i

Do leta 1998 je o dodeljevanju dr`avnih pomo~i v dr`avah ~lanicah, z izjemo pomo~i

po pravilu »de minimis« (to so pomo~i zelo majhnega obsega), povsem avtonomno od-

lo~ala le Evropska komisija. V letu 1998 so bile uvedene skupinske izjeme za kategorije

pomo~i, ki jih ni potrebno ve~ prijavljati, ker so zdru`ljive z enotnim notranjim trgom

EU. Te kategorije pomo~i so (glej Murn, 2001: 24):

• horizontalni cilji: mala in srednje velika podjetja, raziskovanje in razvoj, varstvo oko-

lja, zaposlovanje in usposabljanje in

• regionalne pomo~i, ~e se dodeljujejo v skladu z regionalnimi na~rti, ki jih predhodno

potrdi Komisija.
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22 EIB je najstarej{i finan~ni instrument za regionalni razvoj, saj je njena vloga opredeljena `e v Rimski pogod-

bi. Tudi po ustanovitvi Evropskega sklada za regionalni razvoj je skoraj 75 odstotkov sredstev v EU, ki so bila

dodeljena s strani EIB, prispevalo k regionalnemu razvoju. EIB je {e posebej aktivna pri financiranju dolgo-

ro~nih infrastrukturnih projektov na podro~ju prometa, telekomunikacij in energetike.

298



^e Komisija ugotovi, da pomo~ (obstoje~a ali nova) ni zdru`ljiva s skupnim trgom,

izda odlo~bo, s katero zahteva od dr`ave ~lanice, da sprejme vse primerne ukrepe za

ukinitev ali spremembo pomo~i. V nasprotju z dopustnimi izjemami izkrivljajo nezako-

nite dr`avne pomo~i konkurenco nad dopustno mero, zato morajo biti sredstva, ki jih

prejemniki dobijo z nezakonitimi dr`avnimi pomo~mi, vrnjena. Namen in funkcija po-

vrnitve je vzpostavitev tak{nega stanja na trgu, kakr{no je bilo pred dodelitvijo nezako-

nite dr`avne pomo~i. Brez tak{ne sankcije bi bil celotni sistem nadzora nad dr`avnimi

pomo~mi brez u~inka (glej Murn, 2001: 24).

Nadzor nad dr`avnimi pomo~mi v EU temelji na sistemu vnaprej{nje odobritve, ki od

dr`ave ~lanice EU zahteva, da mora biti Evropska komisija obve{~ena o ukrepih, ki jih

namerava dr`ava ~lanica pri~eti izvajati. PEU v 88. ~lenu dolo~a postopek za potrditev

(notifikacijo) pomo~i, nadzor in sankcije v primeru kr{itve dolo~il (glej Murn, 2001: 24).

4.2 Reforma regionalne politike EU

Z reformo regionalne politike leta 1999 se je raz{iril partnerski princip na lokalne in

regionalne vlade, ekonomske in socialne partnerje in druge. Partnerje dolo~i dr`ava

~lanica. Uresni~evanje regionalne politike je primarno odgovornost dr`ave ~lanice na

ustreznem nivoju. Novost predstavlja institut t.i. »vodilne oblasti« (Managing authority),

s katero Evropska komisija pregleduje rezultate programov in jo mora dolo~iti vsaka dr-

`ava ~lanica za posamezen program. Lahko gre za javno ali zasebno »vodilno oblast« na

nacionalnem, regionalnem ali lokalnem nivoju, to vlogo pa ima lahko tudi sama dr`ava

~lanica (glej Dukes, 2002:14).

Reforma strukturnih skladov je vzpostavila okvir za enotno in usklajeno delovanje

strukturnih skladov, ki so postali osnovni instrument izvajanja regionalne strukturne

politike v EU, dolo~ila pa je tudi temeljna na~ela delovanja. Strukturna pomo~ lahko po

dolo~ilih Agende 2000 dose`e do {tiri odstotke BDP dr`ave ~lanice EU. Osrednje na~e-

lo delovanja strukturne politike je vsekakor na~elo koncentracije, kar pomeni osredo-

to~anje sredstev strukturne politike na regije, gospodarske sektorje ali skupine prebi-

valstva, ki se sre~ujejo z najve~jimi razvojnimi te`avami. Trenutno je v petnajsterici

strukturne pomo~i dele`na pribli`no polovica prebivalstva, v skladu z Agendo 2000 pa

naj bi se do leta 2006 ta dele` zmanj{al na 35 do 40 odstotkov.

V skladu z na~elom razvojnega na~rtovanja se sredstva strukturnih skladov odobrijo

na podlagi ve~letnega programskega dokumenta dr`ave ali regije, ne uporabljajo pa se

za financiranje posami~nih projektov. Podlaga za dodelitev strukturne pomo~i dr`avi je

poseben dokument23, ki ga Evropska komisija izdela na podlagi dr`avnega regionalne-

ga razvojnega programa, nato pa skupaj z dr`avo ~lanico dolo~i razvojne prednosti in

299

299



opredeli obseg sredstev strukturnih skladov ter drugih virov za financiranje razvojnih

programov, pri ~emer pomembno vlogo igra tudi Evropska investicijska banka (EIB).

4.2.1 Zna~ilnosti nove regionalne politike

Nova regionalna politika EU temelji na naslednjih petih temeljnih na~elih (glej Aljan-

~i~, Bogdanovi~, 1999:15-18.):

• na~elo planiranja24,

• na~elo partnerstva25,

• na~elo dodatnosti26,

• na~elo kompatibilnosti27 in

• na~elo zdru`evanja sredstev28.

Prejemnike pomo~i se lahko razvrsti v naslednje skupine:

• manj razvite (less-favoured) regije,
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23 Community Support Framework, CSF.

24 Vsaka dr`ava ~lanica mora pripraviti t.i. Community Support framework, (Razvojni okvir evropske podpo-

re), ki opredeljuje vsebino in strategijo regionalnega razvoja in predstavlja finan~ni plan, ki se nana{a tudi na

podporo skladov, ki je potem podrobneje razdelan v Operational programmes (Strate{ki razvojni programi), v

katerih je prikazan razvojni okvir za posamezne sektorje.

25 Na~elo partnerstva predstavlja sodelovanje treh partnerjev: Komisije, dr`ave ~lanice in predstavnikov re-

gionalne ali lokalne ravni dr`ave ~lanice. Dr`ava je dol`na sprejeti zakon o novi regionalni politiki ter isto~a-

sno izgrajevati in usposabljati lokalne/regionalne institucije. Dr`ava je mo~no prisotna v novi regionalni politi-

ki le tam, kjer je bolj u~inkovita od ni`je ravni. Nova regionalna politika je namenjena predvsem regionalnim in

lokalnim oblastem, ki so nosilci razvojnih inciativ in morajo pripravljati in izvajati regionalne razvojne progra-

me. Komisija in nacionalne dr`ave so jim pri tem nudijo finan~no pomo~.

26 Eden od bistvenih na~el nove regionalne politike je na~elo dodatnosti, ki zahteva, da sredstva iz prora~una

EU ne smejo slu`iti kot nadomestek, ampak kot dodatek k nacionalnim sredstvom za pomo~ dolo~enim regi-

jam. Osrednji pomen tega na~ela je, da se finan~na sredstva skladov ne nadome{~ajo finan~ne pomo~i dr`ave

~lanice.

27 Plani in strategije regionalnega razvoja morajo biti usklajeni na ravni EU, kot tudi na nacionalni ravni. Od

tega je odvisna finan~na podpora Komisije, ki financira le tiste programe, ki se nana{ajo na prioritete in ciljna

podro~ja strukturnih skladov.

28 Eden od poglavitnih ciljev EU je enakomeren in usklajen razvoj vseh regij, zato se finan~na sredstva kon-

centrirajo na regije, ki se soo~ajo s socialnimi in ekonomskimi problemi. Na podlagi dolo~enih kriterijev EU

dolo~i, katera regija je upravi~ena do sredstev iz strukturnih skladov.
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• obmo~ja s specifi~nimi pomankljivostmi (specific handicaps),

• ranljive skupine v dru`bi,

• lokalne in regionalne oblasti,

• dr`ave kandidatke.

V novi regionalni politiki za obdobje 2000-2006 somanj razvite evropske regije razde-

ljene glede na tri cilje. Razvrstitev regij po ciljih je opredeljena na osnovi kriterijev (gle

Murn, 2001: 20,21):

• cilj 1: regije na nivoju NUTS II,29 ki imajo bruto doma~i proizvod (merjen po kupni

mo~i na prebivalca) ni`ji od 75% povpre~ja EU.

• cilj 2: regije s strukturnimi problemi (industrijska obmo~ja z visokimi stopnjami brez-

poselnosti; kmetijska obmo~ja z visokim dele`em zaposlenih v kmetijstvu in visoko

stopnjo brezposelnosti; urbana podro~ja z visoko brezposelnostjo, slabimi `ivljenj-

skimi pogoji, uni~enim okoljem, visoko stopnjo kriminala in nizko stopnjo izobra`e-

nosti prebivalstva in regije, ki so odvisne od ribi{tva) na nivoju NUTS III; izjemoma

tudi na ni`jih nivojih, ~e je problematika izredno pere~a,

• cilj 3: ostale regije s te`avami, ki niso zajete v ciljih 1) in 2) in imajo visoke stopnje

brezposelnosti.

Prva dva cilja sta izrazito regionalna - nana{ata se le na dolo~ena obmo~ja EU, opre-

deljena v skladu s klasifikacijo teritorialnih enot NUTS.

Kriteriji dolo~itve problemati~nih regij, ki so upravi~ene do strukturnih pomo~i, se

ujemajo s kriteriji dolo~itve upravi~enosti regij do dr`avnih pomo~i. Kriteriji strukturnih

pomo~i na podlagi cilja 1) so usklajeni s kriteriji regionalnih dr`avnih pomo~i na podla-

gi a) to~ke, tretjega odstavka, 87. ~lena PEU (manj razvite regije), kriteriji na podlagi ci-

lja 2) pa z regionalnimi dr`avnimi pomo~mi na podlagi c) to~ke, tretjega odstavka 87.

~lena PEU (ostale regije s posebnimi te`avami). (glej Murn, 2001: 21)

Pomo~i strukturnih skladov se dodeljujejo po posameznih projektih. Splo{na pravila

o dovoljenih vi{inah strukturne pomo~i dolo~ajo zgornje omejitve tako za razli~no raz-
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29 Gre za nomenklature teritorialnih statisti~nih enot. V okviru Eurostata je bila za potrebe enotnega okvira za

prikaz regionalnih statisti~nih podatkov in opredelitev obmo~ij, ki so upravi~ena do pomo~i strukturnih skla-

dov, oblikovana klasifikacija teritorialnih enot NUTS (The Nomenclature od Territorial Units for Statistics).

Ozemlje dr`av ~lanic se tako ~leni v ve~ ravni NUTS. Vsaka ~lanica je opredeljena kot enota NUTS 0, manj{e

~lanice so opredeljene tudi kot NUTS 1, ve~je pa se ~lenijo v ve~ enot NUTS 1. Vsaka omenjena enota je razde-

ljena naprej v enote NUTS 2, te pa v NUTS 3 itd. Obmo~je EU je razdeljeno na 77 enot NUTS 1, 206 enot NUTS 2

in 1031 enot NUTS 3.
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vr{~ene regije kot tudi za razli~ne projekte. Za regije s ciljem 1) je pomo~ omejena na

75% vseh stro{kov posameznega razvojnega projekta in najmanj 50% javnih stro{kov;

za regije, ki so hkrati dele`ne tudi pomo~i Kohezijskega sklada, je maksimalni limit 80%

vseh stro{kov in 85% za najbolj ogro`ene otoke Gr~ije. Za regije s ciljema 2) in 3) je mak-

simum dolo~en s 50% vseh stro{kov. Prispevki strukturnih skladov so pri cilju 1) omeje-

ni na 40% za investicije v infrastrukturo (in dodatnih 10% za regije, pokrite s Kohezij-

skim skladom) in 35% za podjetni{ke investicije; pri cilju 2) pa na 25% za investicije v in-

frastrukturo in na 15% za podjetni{ke investicije. Pomo~i strukturnih skladov za izved-

bo pilotskih projektov in za tehni~no pomo~ pri pripravi, monitoringu, evalvaciji in

preverjanju meril so lahko 100% (glej Murn, 2001: 21).

Finan~ni viri za regionalno politiko so ob~utni - okoli tretjine celotnega prora~una

EU. Za sedanje obdobje (2000-2006) zna{a celotni prora~un Strukturnih skladov 195

milijard po cenah iz leta 1999. Regionalna politika je pomembna prerazdelitvena (re-

distributivna) politika in ena od redkih gospodarskih politik, kjer je Komisija mo~no

vklju~ena pri njenem izvajanju. Za to politiko je zna~ilen tudi koncept partnerstva, ker

vklju~uje akterje na razli~nih nivojih (glej Dukes, 2002:7).

Za implementacijo Evropske regionalne politike je zna~ilen kompleksen proces od-

lo~anja. V prvi fazi se vlada dr`ave ~lanice kolektivno pogaja s Komisijo o razdelitvi pro-

ra~una strukturnih skladov. V drugi fazi so dolo~ene prioritete porabe v posameznih dr-

`avah. V tretji fazi, ki se imenuje »strukturalno programiranje«, se naredijo regionalni

razvojni programi, se o njih pogaja, nato pa se jih izvr{uje in nadzoruje. Medtem ko prvi

dve fazi regionalne politike vklju~ujeta Komisijo in vlado dr`ave ~lanice, je tretja faza

specifi~na po posameznih dr`avah in se odlo~itve sprejemajo in izvr{ujejo v dr`avah

~lanicah (glej Dukes, 2002:7).

Regionalna politike EU temelji na finan~ni solidarnosti. Za obdobje 2000-2006 se

predvidevajo transferi v vi{ini ene tretjine prora~una EU (213 milijard ); od tega bo 195

milijard potro{enih preko {tirih strukturnih skladov in 18milijard preko Kohezijske-

ga sklada.30

Strukturni skladi se bodo osredoto~ili na naslednje prioritete:

• 70% sredstev za regije, ki zaostajajo v razvoju - cilj 1. V teh regijah `ivi 22% prebivalcev

EU,

• 11,5% sredstev, kot pomo~ ekonomski in socialni konverziji na obmo~jih kjer so

strukturne te`ave - cilj 2. V teh regijah `ivi 18% prebivalcev EU,
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30 Povzeto po svetovnem spletu, stran Komisije Fact and figure
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• 12,3% sredstev za modernizacijo izobra`evalnega sistema in ustvarjanje delovnih

mest - cilj 3 zunaj regij na podlagi cilja 1, kjer ti ukrepi tvorijo del strategije za dohite-

vanje razvitih regij.

[tiri iniciative EU so namenjene iskanju re{itev posebnih te`av, katerim je namenjeno

5.35% sredstev strukturnih skladov:

• prekomejno, mednarodno in medregijsko sodelovanje (Interreg III),

• trajnostni razvoj mest in upadajo~ih urbanih obmo~ij (Urban II);,

• razvoj pode`elja skozi lokalne inciative (Leader +);,

• boj proti neenakopravnosti in diskriminaciji in dostop do trga dela (Equal).

Obstaja tudi posebna razdelitev sredstev (0,5% sredstev) za prilagajanje na podro~ju

ribolova za prilagajanje zunaj regij na podlagi cilja 1 ter za inovativne ukrepe za promo-

cijo, nove ideje in razvoj (0,51% sredstev).

V. USMERITVE KOMISIJE O NACIONALNIH REGIONALNIH
POMO^EH

V tem poglavju so dokaj podrobno predstavljene usmeritve Komisije iz leta 1998, ki

so bile be`no omenjene v drugem poglavju. Te usmeritve predstavljajo okvir in tudi

omejitve nacionalne zakonodaje glede regionalnega razvoj, saj so v njih napisani krite-

riji, ki jih uporablja Komisija pri pregledu zdru`ljivosti nacionalnih regionalnih pomo~i

na enotnem trgu na podlagi a) in c) to~ke tretjega odstavka 92. ~lena PEU.

Ukrepi, ki so predmet obravnavanja v teh usmeritvah, se razlikujejo od drugih kate-

gorij dr`avnih pomo~i (na primer od pomo~i za raziskovanje in razvoj, za za{~ito okolja

ali od pomo~i gospodarskim dru`bam, ki so v te`avah) tako, da so rezervirane za dolo-

~ene regije in posebne cilje razvoja teh regij. Regionalna pomo~ je namenjena razvoju

manj razvitih regij s podporo investicijam in ustvarjanju delovnih mest.V izjemnih pri-

merih, ko je strukturni zaostanek regije prevelik, lahko regionalno pomo~ zamenja

operativna pomo~. Regij, ki se jim daje pomo~, ne sme biti ve~ kot ostalih regij in ne

smejo obsegati ve~ kot 50% prebivalstva EU.

Na podlagi teh usmeritev je Komisija leta 1999 dolo~ila nacionalne najvi{je mo`ne

meje za regionalne pomo~i na podlagi izjem dolo~enih v a) in c) to~ki tretjega odstavka

87. ~lena PEU za obdobje 2000-200631. Omejitev za obdobje 2000-2006 je, da v regijah,

ki bodo prejemale pomo~, lahko `ivi najve~ 42,7% prebivalstva EU. Na podlagi dolo~b

usmeritev (posebno metode dolo~ene v 3. to~ki in Aneksu III) in v skladu s splo{no
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omejitvijo glede najve~jega dele`a prebivalstva (42,7%) so bili dolo~eni tudi naslednji

zgornji nivoji dele`ev (v odstotkih) vklju~itve prebivalstva v regijah, ki prejemajo po-

mo~i, po posameznih dr`avah: Belgija 30,9%, Danska 17,1%, Nem~ija 34,9%, Gr~ija

100%, [panija 79,2%, Francija 36,7%, Irska 100%, Italija 43,6%, Luxembourg 32%, Nizo-

zemska 15%, Avstrija 27,5%, Portugalska 100%, Finska 42,2%, [vedska 15,9% in Zdru`e-

no Kraljestvo 28,7%). Regionalna pomo~, ki bi {la preko teh okvirov, bi bila v nasprotju

s splo{nimi interesi EU.

Dr`ave ~lanice EU morajo pri Komisiji potrditi metodologijo in kvantitativne indika-

torje, ki jih uporabljajo za dolo~itev mo`nih (upravi~enih) regij prejemnic pomo~i in

tudi seznam regij, ki jih predlagajo. Metodologija mora zadovoljiti naslednjim

kriterijem:

• biti mora objektivna,

• omogo~iti mora merjenje disparitet socio-ekonomskih okoli{~in v regiji v primerjavi s

celotno posamezno dr`avo ~lanico in poudariti zna~ilne razlike,

• predstavljena mora biti na jasen in podroben na~in, ki Komisiji omogo~a njeno

razumevanje.

Indikatorji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

• ne sme jih biti (vklju~no s preprostimi indikatorji in njihovo kombinacijo) ve~ kot pet,

• morajo biti objektivni in relevantni za prikaz soci-ekonomskih okoli{~in v regiji,

• morajo biti osnovani bodisi na statisti~ni seriji, ki se nana{a na indikatorje uporabljene

v obdobju vklju~no z zadnjimi tremi leti pred njihovo potrditvijo, ali biti izpeljani iz

zadnjega narejenega pregleda, ~e ustrezni statisti~ni podatki niso na voljo na enoletni

osnovi,

• uporabljeni morajo biti iz zanesljivih statisti~nih virov.

Seznam regij mora izpolnjevati naslednje kriterije:

• regije se morajo prilagoditi NUTS nivoju III ali v opravi~ljivih okoli{~inah druga~ni

homogeni geografski enoti. S strani dr`ave ~lanice mora biti predlo`ena samo ena vr-

sta geografskih enot,

• posamezne predlagane regije ali sosednje regije morajo sestavljati enotno obmo~je z

vsaj 100.000 prebivalci. ^e je prebivalcev manj, se za izra~un pokritja prebivalstva

uporablja fiktivni podatek v vi{ini 100.000 prebivalcev. Izjeme od tega pravila so oto-

ki in regije, za katere je zna~ilna podobna geografska izolacija; izjema je tudi Luxem-
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31 To je bilo narejeno s posebnim pravnim aktom - Nacionalne omejitve glede regionalnih pomo~i na podlagi

izjeme iz ~lena 92(3) (a) to~ka in (c) to~ke Pogodbe za obdobje 2000-2006.
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bourg. Kadar ena regija meji na regijo, ki je upravi~ena za regionalno pomo~ v drugi

dr`avi ~lanici, se pravilo uporablja za celoto teh regij.

• seznam regij se dolo~i na podlagi indikatorjev. Regije, ki so predlagane, morajo kazati

zna~ilno razhajanje (polovico standardnega odklona) v primerjavi s popre~jem regij

(to so regije na podlagi c) to~ke 3. odstavka. 87. ~lena PEU) v dr`avi ~lanici. Med dero-

girane regije se lahko pri{tevajo tudi regije z nizko gostoto poselitve (manj kot 12,5

prebivalca na kvadratni kilometer).

V ~etrtem poglavju usmeritev so dolo~eni cilji, oblike in nivoji regionalnih pomo~i.

Cilji so zavarovati bodisi produktivno za~etno nalo`bo ali ustvariti nova delovna mesta,

ki so povezana z investicijo. Tako ni dana prednost niti kapitalu niti delu. Minimalna

soudele`ba prejemnika finan~ne pomo~i mora biti najmanj 25% in ne sme vsebovati no-

bene pomo~i. Oblike pomo~i so razli~ne: jamstvo, nizko-obrestno posojilo, ali popust

pri obrestni meri, dr`avna garancija ali nakup dr`avnih delnic po ugodnih pogojih,

dav~ne izjeme, zni`anje socialnih dajatev, blago in storitve po posebni ceni in podob-

no. Pro{nja za dr`avno pomo~ mora biti predlo`ena, preden se za~ne projektu dejan-

sko izvajati. Nivo pomo~i je definiran z intenzivnostjo pomo~i v primerjavi z referen~ni-

mi stro{ki.

Usmeritve lo~ijo naslednje tri oblike pomo~i glede na njihov namen:

• pomo~i pri za~etni investiciji,

• pomo~i za ustvarjanje novih delovnih mest in

• operativne pomo~i.

Pomo~i pri za~etni investiciji

Za~etna investicija je investicija v novo podjetje, raz{iritev obstoje~e proizvodnje ali

za~etek aktivnosti, ki vklju~uje bistvene spremembe v proizvodu ali proizvodnem pro-

cesu obstoje~e ustanove (v obliki racionalizacije, razpr{itve ali modernizacije proizvod-

nje). Za~etna investicija je tudi investicija v podjetje, ki se je zaprlo ali bi se moralo za-

preti, ~e ne bi pri{lo do investicije, razen ~e podjetje nima statusa »podjetja v te`avah«, ki

se mora obravnavati v skladu z usmeritvami dr`avnih pomo~i za re{evanje in prestruk-

turiranje podjetij v te`avah.

Pomo~ za za~etno investicijo se ra~una v odstotku od investicijske vrednosti. Ta vred-

nost je dolo~ena na osnovi enotnega zbira postavk izdatkov (standardna osnova), odvi-

sno od elementov investiranja (zemlja, stavbe in oprema oziroma stroji). V primeru na-

kupa se upo{teva le stro{ke nakupa teh sredstev, transakcija pa se mora opraviti pod

tr`nimi pogoji.
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Primerni stro{ki lahko vklju~ujejo tudi dolo~ene kategorije neopredmetenih investicij

do meje 25% standardne osnove v primeru ve~jih dru`b. Tak{en izdatek mora biti ome-

jen na izdatke zaradi prenosa tehnologije v obliki pridobitve: patenta, operativne ali

know-how licence, ali nepatantiranega know-how. Pridobljena nevidna aktiva mora

biti povezana z nerazvito regijo in mora zato zadostiti naslednjim kriterijem:

• mora biti uporabljena izklju~no v podjetju, ki prejema regionalno pomo~,

• mora biti aktiva, ki se amortizira,

• mora biti kupljena od tretje stranke pod tr`nimi pogoji,

• mora biti vklju~ena v aktivo podjetja in ostati v podjetju, ki prejema regionalno po-

mo~, najmanj za obdobje petih let.

Pomo~, ki se objavlja s strani dr`av ~lanic, mora biti izra`ena v bruto zneskih, t.j. pred

obdav~itvijo. Komisija jih konvertira zaradi mo`nih primerjav v neto podporni ekviva-

lent (net grant equivalent - NGE).32

Intenzivnost pomo~i mora biti prilagojena naravi in intenzivnosti regionalnih proble-

mov, ki naj bi jih re{evala. Med ukrepi na podlagi to~ke a) (manj razvite regije) in c) (re-

gije s te`avami, ki nisomaj razvite) 3. odstavka 87. ~lena PEUmora obstajati razlika. Pre-

bivalci regij, ki so zajete v okviru to~ke c), namre~ nimajo nenormalno nizkega `ivljenj-

skega standarda in stopnje nezaposlenosti, ki je zna~ilna za regije na podlagi to~ke a),

kjer so ukrepi bolj upravi~eni. To pomeni, da je intenzivnost ukrepov na podro~ju, ki

spada v okvir to~ke a), lahko ve~ja.

Tako za regije na podlagi to~ke a) velja, da intenzivnost regionalne pomo~i ne sme

presegati 50% NGE, razen za t.i. najoddaljenej{e regije33. Za pomo~i na podlagi to~ke c)

zgornji nivo regionalnih pomo~i ne sme prese~i 20% NGE, razen za regije z nizko stop-

njo gostote poseljenosti in najbolj oddaljene regije, kjer je ta zgornji nivo dolo~en v vi{i-

ni 30%. Na nivoju NUTS II za regije, ki so po kriteriju BDP/PKM34 ve~je od 60% popre~ja

EU, intenzivnost pomo~i ne sme presegati 40% NGE, razen za najoddaljenej{e regije,

kjer je ta meja 50%. V regijah na podlagi to~ke c), ki imajo tako vi{ji bruto dru`beni proi-

zvod na prebivalca merjen po kriteriju BDP/PKM in ni`jo stopnjo nezaposlenosti, kot je

ustrezno popre~je EU, intenzivnost regionalnih pomo~i ne sme presegati 10% NGE ra-

zen v podro~jih z nizko gostoto prebivalstva in najbolj oddaljenimi regijami, kjer je

omejitev v vi{ini 20%NGE za regije (odgovarjajo~e NUTS II nivoju ali manj{e), ki se dr`i-

jo regij s statusom na podlagi to~ke a).
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32 Metodologija te konverzije je opisana v Aneksu I teh usmeritev.

33 To so francoska prekomorska ozemlja, Azori, Madeira in Kanarski otoki.

34 Bruto dru`beni proizvod merjen po metodologiji paritete kupne mo~i.
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Navedene odstotne omejitve predstavljajo zgornji mo`ni nivo pomo~i. Komisija bo

zagotavljala, da bo intenzivnost regionalne pomo~i prilagojena tako, da bo odra`ala re-

snost in intenzivnost regionalnih problemov. Zgornje meje se lahko pove~ajo z dodatki

za majhna in srednje velika podjetja (SME)35 za 15 odstotnih to~k bruto v primerih, da so

regije upravi~ene do pomo~i na podlagi na podlagi to~ke c). Dodatki za SME se ne sme-

jo uporabljati za transportne dru`be. Omejitve se uporabljajo tudi kumulativno (na pod-

lagi ve~ regionalnih shem, ali kadar pomo~ prihaja iz lokalnih, regionalnih, dr`avnih in

evropskih sredstev).

Pomo~ za ustvarjanje delovnih mest

Regionalna pomo~ se lahko namenja tudi na ustvarjanje delovnih mest. Za razliko od

pomo~i za ustvarjanje delovnih mest na podlagi Usmeritev za pomo~ pri zaposlovanju,

ki se nana{a na delovna mesta, ki niso povezana z investicijskimi projekti, se to po-

dro~je nana{a samo na tista delovnamesta, ki jih prina{a za~etni investicijski projekt.36

Ustvarjanje delovnihmest pomeni pove~anje {tevila delovnihmest37 Prav tako tudi za

to podro~je velja na~elo, da mora pomo~ biti skladna z zna~ilnostjo in velikostjo regio-

nalnih problemov. Komisija meni, da znesek pomo~i ne sme presegati dolo~en odsto-

tek pla~e (mezde) najete osebe, ki se izra~unava za obdobje dveh let.

Operativna pomo~

Regionalna pomo~, ki ima za svoj cilj zmanj{anje teko~ih stro{kov posamezne

dru`be, je obi~ajno prepovedana. Izjemoma se tak{na pomo~ lahko da regijam na pod-

lagi to~ke a), s tem da mora biti zagotovljena opravi~ljivost v smislu prispevka k lokal-

nemu razvoju. Nivo pomo~i mora biti sorazmeren problemu regije, ki se ga `eli zmanj-

{ati. Posamezna dr`ava ~lanica mora dokazati obstoj problema in njegov pomen.

Za oddaljene regije in redko naseljene regije se lahko pod posebnimi pogoji odobri

pomo~ za zmanj{evanje transportnih stro{kov. Dr`ava ~lanica mora sama dokazati, da

dodatni transportni stro{ki obstajajo in dolo~iti njihov znesek. Razen za oddaljene regije

mora operativna pomo~ biti omejena tako ~asovno, kot tudi z uporabo progresivnega
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35 SME –majhna in srednje velika podjetja. Dodatki k regionalni pomo~i so zagotovljeni tudi v primeru pomo-

~i za raziskovanje in razvoj in pomo~ za varovanje okolja. Osnova teh pomo~i je druga~na, kot velja za regio-

nalne pomo~i (vklju~no SME varianto). V teh primerih se dodatki ne dodajajo regionalni pomo~i, ampak dru-

gim vrstam pomo~i.

36 Delovno mesto je povezano z investicijskim projektom, ~e vklju~uje aktivnosti, na katere se investicija na-

na{a, in ~e so ustvarjena v obdobju do treh let po zaklju~ku investicije.

37 [tevilo delovnih mest je enako {tevilu letnih delovnih enot, to je {tevilu oseb, ki so zaposlene poln delovni

~as, delo za kraj{i delovni ~as in sezonsko delo se prera~unata z ustreznim koeficientom.
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zmanj{anja. Poleg tega velja, da ne sme biti pomo~i, ki bi bila namenjena pospe{evanju

izvoza med dr`avami ~lanicami EU.

Izdelava regionalnih zemljevidov

V petem poglavju usmeritev 5 je opisan postopek izdelave regionalnih zemljevidov in

izjava o primernosti pomo~i.

Regije dr`ave ~lanice, ki so primerne na podlagi to~k a) in c) 3. odstavka 87. ~lena

PEU ter na podlagi dolo~enih zgornjih mej intenzivnosti pomo~i za za~etne investicije

ali pomo~ za delovna mesta pripravijo skupaj z dr`avo ~lanico regionalni na~rt pomo~i.

Na podlagi dr`ava ~lanica odobri osnutek na~rta, ki je narejen v skladu s kriteriji. Komi-

sija sprejme na~rt v skladu s posebnim postopkom (iz 88. ~lena PEU) za dolo~en ~asov-

ni okvir. Tako se nacionalni regionalni na~rti pomo~i periodi~no spreminjajo.

Pri tem je potrebna konsistentnost med odlo~itvami Komisije na podro~ju varovanja

konkurence in tistimi odlo~itvami, ki se nana{ajo na regionalni razvoj. Osnutek shem

pomo~i odobri Komisija bodisi, ko je na~rt narejen, ali naknadno. Med trajanjem veljav-

nosti na~rta lahko dr`ava ~lanica zahteva njegove prilagoditve, ~e se poka`e, da so se

socio-ekonomske okoli{~ine bistveno spremenile. Te spremembe se lahko nana{ajo na

stopnje intenzivnosti in primernost regij. Mo`na je vklju~itev novih regij, ~e je nado-

me{~ena z izklju~itvijo drugih regij, ki imajo enako {tevilo prebivalstva. Veljavnost spre-

menjenih na~rtov se izte~e na dan, ki je dolo~en za potek veljavnosti originalnih

na~rtov.

Za regije, ki izgubijo status prejemnic pomo~i (manj razvite regije in regije s te`avami)

zaradi spremembe na~rta, lahko Komisija za prehodno obdobje sprejme progresivno

zmanj{evanje intenzivnosti pomo~i. Prehodno obdobje ne sme biti dalj{e od dveh let v

primeru operativna pomo~i in {tirih let v primerih, da gre za pomo~i za za~etne investi-

cije in ustvarjanje delovnih mest. Za namen izdelave na~rta morajo dr`ave ~lanice pri

Komisiji imeti potrjene, poleg seznama regij, za katere predlagajo, da so upravi~ene do

pomo~i, tudi vse druge dejavnike, ki jih je potrebno upo{tevati pri dolo~itvi okvira she-

me za shemo pomo~i (namen in obliko pomo~i, velikost gospodarske dru`be ...), ki je

mislijo uporabiti bodisi na centralnem, regionalnem ali lokalnem nivoju. V ~asu trajanja

obdobja na~rta in znotraj omejitev njegovega trajanja se vse sheme prilagajajo okvirni

shemi in se lahko potrjujejo tudi po pospe{enem postopka.

Usmeritve imajo {e tri dodatke:

• Aneks 1 - neto podporni ekvivalent investicijski pomo~i,

• Aneks 2 - pomo~ za nadomestilo dodatnih transportnih stro{kov v regijah, ki so upra-

vi~ene za izjemo na podlagi c) to~ke 87. ~lena PEU na podlagi gostote naselitve

• Aneks 3 – metoda dolo~anja zgornje meje populacije na podlagi izjeme iz c) to~ke 87.

~lena PEU.
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VI. PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH (NACIONALNA
REGIONALNA POLITIKA) 38

6.1 Finska 39

Nacionalna regionalna politika je vodena na podlagi Zakona o regionalnem razvoju

(1135/1993), ki je stopil v veljavo na za~etku leta 1994. Zakon je bil dopolnjen z Dekre-

tom o regionalnem razvoju (1315/1993). Cilj zakona je spodbujanje pravi~nega razvoja

posameznih delov dr`ave. V ta namen je Finska sprejela programsko zasnovano regio-

nalno politiko in sistem razli~nih stopenj regionalnih pomo~i za podjetja in panoge v

skladu z dolo~itvijo regij, ki se jim daje pomo~. Ministrstvo za notranje zadeve – oddelek

za razvoj regij in javno upravo vodi regionalno definirane programe. Regionalni sveti

delujejo kot regionalne razvojne oblasti v regijah.

Cilji nacionalne regionalne politike in ukrepi za njihovo implementacijo so dolo~eni v

regionalnem programu, ki ga sprejme vlada. Vklju~uje strokovne programe, regionalne

programe, sodelovanje v regiji, urbanisti~no politiko in pode`elsko politiko ter razvoj

oto{kih podro~ij.

Na~ela regionalne politike in splo{ne razvojne usmeritve so skupaj z aktivnostmi, ki

spadajo v pristojnost dr`ave, definirane v ciljnih programih. Financiranje regionalnega

razvoja poteka v obliki podrobno dolo~enih prora~unskih namenov, ki so razdeljeni po

razli~nih podro~jih.

Vlada je odobrila nove ciljne programe 9. novembra 2000. Programi imajo za svoj cilj

neposredno in koordinirano regionalno razvojno delo v obdobju 2002-2003. Programi

dolo~ajo temelje za revizijo Zakona o regionalnem razvoju in nacionalne regionalne

politiko v obdobju 2000-2006. Cilji programov prav tako izpostavlja finsko mnenje gle-

de reforme strukturnih skladov EU.

Regionalne razvojne programe pripravljajo regionalni sveti, ki koordinirajo in usmer-

jajo razvojno delo v regijah v sodelovanju z lokalnimi oblastmi, dr`avno regionalno

upravo in drugimi organi. Program dolo~a posebne cilje in strategije za regionalni

razvoj.
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38 To poglavje je povzeto po dveh ~lankih (1. Yuill andWishlade 2. Mc Niven. and Plunstead), kjer ni prikaza-

no druga~e.

39 Ureditev za Finsko je bila deloma povzeta tudi po spletnih straneh finskegaministrstva za notranje zadeve:

http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/1DA03DA241C2F690C2256B500038BBB4?opendocument,

http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/ACBBAD25115F48EFC2256B87005E7ED6?opendocument.)
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6.2 [vedska40

Za [vedsko so zna~ilni trije nivoji:upravljanja: lokalni nivoju, regionalni ali de`elski

nivo in osrednji (dr`avni) nivoju. Dr`ava je razdeljena na 21 de`el (grofij), vsako od njih

vodi guverner, ki ga dolo~i vlada. De`elni upravni odbor je odgovorenmed drugim tudi

za regionalno na~rtovanje. Regijska zdru`enja so bila poskusno ustanovljena za tri de-

`ele, da bi se tako doseglo ve~jo u~inkovitost uporabe virov in okrepilo vpliv na razvoj.

[vedska regionalna politika poudarja potrebo po podpori trajnostni ekonomski rasti,

enakosti mo`nosti razli~nih regij in enaki distribuciji blagostanja, kar so precej {ir{i cilji

od tradicionalnih konceptov regionalne politike v ve~ini drugih EU dr`av. Okro`ne

upravne oblasti so odgovorne za izvajanje in koordinacijo ukrepov dr`avnega regional-

nega razvoja in so vklju~ene v izvr{evanje dr`avnih ekonomskih politik (med njimi tudi

politike regionalnega razvoja).

V letu 1998 je bil sprejet nov zakon o regionalni politiki (Zakon o regionalni rasti za

zaposlovanje in blagostanje). Najbolj pomembna sprememba je uvedba t.i. »regionalnih

sporazumov o rasti« v letu 2000. Ti sporazumi so narejeni v tesnem sodelovanju med

partnerji, kot so predstavniki lokalne poslovne skupnosti, gospodarske zbornice, lokal-

nih in de`elnih svetov. Cilj tak{nega sporazumevanja je bil spodbuditi lokalno sodelo-

vanje v razvoju regionalnih strategij in izbolj{anje koordinacije dr`avnih virov na lokal-

nem nivoju. Njihova uvedba prav tako odra`a `eljo po bolj decentraliziranemu pristopu

k regionalni politiki v njenem {ir{em smislu, da bi se orientirala bolj na rast in bi se manj

ukvarjala le z zmanj{evanjem regionalnih disparitet. Kot del nove zakonodaje so bile iz-

vedene tudi precej{ne spremembe pri regionalnih spodbudah.

Dolo~ene uskladitve {vedskih dr`avnih pomo~i z standardi EU so bile potrebne na

podro~ju dr`avnih socialnih pomo~i. Komisija je proti {vedski shemi socialnih pomo~i

v letu 2000 za~ela postopek. [vedska je morala to pomo~ spremeniti v pomo~ za infor-

macijski razvoj v severnih in manj propulzivnih pokrajinah (v okvir pomo~i za

infrastrukturo).

Na [vedskem je implementacija EU ureditve strukturnih skladov ter uvedba sporazu-

mov o rasti povzro~ila potrebo po bolj regionalizirani industrijski politiki.
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40 Ureditev za [vedsko je deloma povzeta tudi po Anderson, 2002, dosegljivo na spletni stran:

http://www.abdn.ac.uk/arkleton/npp/compar.doc
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6.3 Francija

Francija je ena najbolj centraliziranih evropskih dr`av. Pariz je od nekdaj pomenil pre-

vladujo~e podro~je gospodarske aktivnosti in je pogosto zasen~il velika kmetijska po-

dro~ja na jugu in industrijska podro~ja na severozahodu. Pod drugi svetovni vojni sta

bili izvedeni dve reformi v smeri decentralizacije in sicer v letu 1949 in 1963. Leta 1963 je

vlada ustanovila dr`avno agencijo, ki je bila odgovorna za spodbujanje razvoja zunaj

Pariza (DATAR - Delegation a l’amenagement du territoire et a l’action regionale).

V francoski regionalni razvojni politiki je bilo le malo sprememb. Prostorska razvojna

politika je posku{ala spremeniti tradicionalno vlogo prestolnice v nacionalnem gospo-

darstvu. Zunaj pari{kega obmo~ja je bil prisoten proces »bega v mesta«. Delno se to lah-

ko pojasni z rezultati sektorskega prestrukturiranja v kmetijstvu. V novej{em obdobju

se je regionalna politika usmerila na razvoj in zaposlovanje v urbanih obmo~jih.

Kot odgovor na {tevilne ekonomske in politi~ne spremembe je DATAR spreminjal

tudi svojo osredoto~enost. Leta 1993 je bila v Franciji izvedena nacionalna razprava o

prihodnjih smereh regionalne razvojne politike. Rezultat razprave je bil Zakon o usme-

ritvah za ureditev in razvoj obmo~ij (Loi d’orientation pour l’aménagement et le déve-

loppement du territoire - LOADT), ki je bil sprejet leta 1995. Ta zakon zagotavlja okvir za

regionalni razvoj do leta 2015.

Cilj regionalne razvojne politike je prispevati k nacionalni enotnosti in solidarnosti.

Eden od ciljev zakona je zagotoviti, da imajo vsi dr`avljani enakemo`nosti za dostop do

znanja. Zakon poudarja strategijo regionalnega razvoja, ki vklju~uje tudi varstvo okolja

in trajnostni razvoj, velike infrastrukturne in nacionalno pomembne dolo~be o javnih

storitvah.

Zakon iz leta 1995 je uvedel {tevilna nova geografska obmo~ja, kjer podjetja lahko iz-

koristijo {tevilne programe finan~ne pomo~i. V preteklosti je bila osnovno podro~ja

predvsem pode`elje ali periferija, ki je imela pogosto na razpolago le minimalno infra-

strukturo za poslovni razvoj. Druga vrsta problemati~nih regij so urbana obmo~ja, v ka-

terih se visoka stopnja nezaposlenosti, pomanjkanje izobrazbe in celo propadanje hi{.

V Franciji je bil po dolgi parlamentarni razpravi leta 1999 sprejet nov Zakon o trajnost-

nem regionalnem razvoju,41 ki je nadomestil zakon iz leta 1995. V zakon so vgrajena na-

slednja tri na~ela:

• potreba po razvoju bolj pluralisti~nega pristopa pri ustvarjanju gospodarske politike,

ki naj vklju~i tudi ni`je nivoje in partnersko sodelovanje javnega in zasebnega

sektorja,
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41 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire – LOADDT
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• potreba po vklju~itvi varovanja okolja pri regionalnih razvojnih aktivnosti,

• potreba za spodbujanje razvoja upravi~enih geografskih obmo~ij s posebnim poudar-

kom na pokrajinah (fr. Pays).

Nov zakon, tako kot tudi njegov predhodnik, za svojo izvajanje potrebuje veliko {te-

vilo podzakonskih aktov.42

6.4 Zdru`eno kraljestvo

Vlada je leta 1998 objavila Belo knjigo o konkuren~nosti: »Na{a konkuren~na prihod-

nost: Izgradnja gospodarstva vodenega z znanjem.«43 Eden od poudarkov je bila potre-

ba po pregledu instrumentov regionalne pomo~i, ki bi se morali bolj osredoto~iti na

projekte, ki zahtevajo odprtje delovnih mest z visoko kvalifikacijo. Pristojni minister (za

trgovino in industrijo) je poudaril, da je klasi~no podporo industriji potrebno nadome-

stiti z regionalno pomo~jo, ki bo bolj jasno povezana z vi{jo produktivnostjo in zaposli-

tvijo in bo pomenila vi{jo stopnjo dodane vrednosti.

V Zdru`enem kraljestvu obstajajo trije glavni trendi pri pristopu k regionalni razvojni

politiki. To so:

• natan~na dr`avna prora~unska kontrola,

• pove~ano partnerstvo med dr`avo in zasebnim sektorjem in

• poenostavitev storitev malim in srednje velikim podjetjem.

Za dr`avo sta zna~ilni dve osnovni skupini regionalnih pomo~i:

• regionalna selektivna pomo~ (Regional Selective Assistance -RSA), ki je naravnana k

izbolj{anju zaposlitvenih mo`nosti s pomo~jo novih investicij in

• regionalno podjetni{ko podpora (Regional Enterprise Grants - REG), ki ima za svoj

cilj izbolj{anje dela malih podjetij in inovacije.

Poslovni spoji (Business Links) so novej{i lokalni programi in pomenijo partnerstvo

med javnim in zasebnim sektorjem. Poslovni spoj ustanovi skupina izvajalcev lokalne

poslovne podpore vklju~no s Svetom za izobra`evanje in podjetni{tvo (Training and

Enterprise Councils -TECs), gospodarskimi zbornicami, podjetni{kimi agencijami in lo-

kalnimi oblastmi. Poslovni spoj zagotavlja informacijsko mre`o (to so t.i. one-stop
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shops), ki zagotavljajo nasvete, informacije, svetovanje (counselling) in posvetovalne

(consultancy) storitve. V dr`avi obstaja pribli`no 240 poslovnih spojev.

Ta ureditev pa ne velja za vso dr`avo. Koncept poslovnega spoja velja le za Anglijo.

Podobne institucije pa so zna~ilne za ostale dele Zdru`enega kraljestva, kjer imajo usta-

novljene razvojne agencije. Na [kotskem je bilo ustanovljenih pribli`no 40 pisarn (Scot-

tish Business Shop Network). Za regionalno politiko v Zdru`enem Kraljestvu je bila po-

membna ustanovitev [kotskega parlamenta in wale{kega ter severno-irskega zbora s

precej{nimi pristojnostmi pri ekonomskem razvoju in ustanovitev mno`ice regionalnih

razvojnih agencij. Ustanovitev tolik{nega {tevila institucij je v~asih osredoto~ila pozor-

nost na potencialne konflikte politik in je v praksi vodila v razvoj t.i. memorandumov o

razumevanju in sporazumov, ki so omogo~ali usklajen pristop.

Pristojne institucije za regionalni razvoj so: razvojna agencija “Angle{ko partnerstvo”

(English Partnerships) za Anglijo, za [kotsko “[kotsko podjetje in {kotsko gorsko in

oto{ko podjetje” (Scottish Enterprise and the Highlands and Islands Enterprise), za Wa-

les “Wale{ka razvojna Agencija” (Wales Development Agency), za Severno Irsko “Indu-

strijski razvojni odbor in enota za razvoj lokalnih podjetij” (Industrial Development

Board and the Local Enterprise Development Unit), ki izdelujejo regionalne programe

po pooblastilu pristojnega ministrstva (glej McNiven in Plumstead, 1998:20).

Nove smernice regionalnih pomo~i pomenijo tudi uvedbo novih regionalnih pomo~i

za majhna in srednje velika podjetja, ki so se pojavila. V Veliki Britaniji je bilo potrebno

zmanj{ati obseg regij. Zato je bil tudi uveden tretji na~in pomo~i (izven to~k a) in c) tret-

jega odstavka 87. ~lena PEU) v obliki podpore malim in srednjim podjetjem. Ob tem je

potrebno poudariti, da tak{na pomo~ ne sme biti omejena samo na dolo~ena obmo~ja,

ampak se mora dejati v celotni dr`avi.

6.5 Nem~ija

V Nem~iji si zvezna oblast in 16 de`el (Laender) dele pristojnosti pri regionalnem raz-

voju. Vsaka de`ela ima dolo~ene posebnosti delovanja sistema regionalnega razvoja z

omejitvami v nacionalnem programu, ki je skupna odgovornost.

Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in de`ele razvija in izvaja politiko na naslednjih

podro~jih: politika konkurence, regionalna politika; mala in srednje velika podjetja,

energetska politika, zunanja ekonomska politika in razvoj tr`nih struktur v novih de`e-

lah (t.j. biv{a DDR).

Regionalna razvojna politika podpira ekonomski razvoj manj razvitih podro~ij, po-

sebno novih de`el. Prav tako posku{a zmanj{ati ranljivost dolo~enih regij, posebno ti-

stih, kjer prevladuje samo enovrstna industrija. Splo{ni cilj je zmanj{anje razlik med re-
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gijami in pomo~ pri izena~evanju `ivljenjskega standarda v dr`avi. Ideal enakopravno-

sti v povezavi z regionalnim razvojem je zapisan v 106. ~lenu nem{ke ustave.

Okvir regionalne podpore je predpisan v aktu »Naloga skupnosti za izbolj{anje regio-

nalne gospodarske strukture« (Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen

Wirtschaftsstruktur” – GA). Ta podporni okvir je v uporabi `e od leta 1969 in ga sestav-

ljajo planski odbori predstavnikov zveze in de`el. Planski odbor izdela okvir plana, v

katerega vklju~i pravila regionalne politike.

V obdobju 1997-1999 je bil v uporabi 26. okvirni na~rt (Rahmenplan). Spremembe so

predvsem posledica harmonizacije nem{ke regionalne politike s politiko regionalnih

pomo~i EU. Sporazum o GA pomo~i podro~jem se pripravlja v sodelovanju predstavni-

ka Zveznega ministrstva za gospodarstvo, predstavniki de`el in komisarjem EU za poli-

tiko konkurence. Obstaja tendenca zmanj{anja {tevila regij, ki so upravi~ena do pomo-

~i, saj se je pokritje prebivalstva zni`alo (od 27% na 17%), upo{tevajo~ le de`ele biv{e

BRD.

V juniju 1997 je bil sprejet zakon, ki je podalj{al pomo~ novim zveznim de`elam do

leta 2004. @elja Planskega odbora je, da bi se oba sistema regionalnih politik integrirala,

ko bodo ekonomske okoli{~ine to dovoljevale. Planski odbor lahko menja podro~ja

znotraj zveznega okvira, torej lahko vklju~i regije, ki ne izpolnjujejo kriterijev, vendar so

se tam pojavili akutni regionalni problemi. Menjava je mo`na znotraj ozko dolo~enih

okvirov in mora biti individualno opravi~ljiva.

Marca 2000 je bil pripravljen 28. okvirni na~rt. Ponekod je bilo spro`eno vpra{anje na-

daljnje usode GA, zaradi zmanj{anja njegovih prora~unov v zadnjih letih in zaradi nape-

tosti med bogatej{imi in revnej{imi de`elami. V zadnjem ~asu se je GA pokazala kot

u~inkovita institucija pri doseganju konsenza o regionalni politiki.

VII. ZAKLJU^EK

Politika regionalnega razvoja EU ne zamenjuje nacionalnih programov regionalnega

razvoja. Podpora EU pomeni le dopolnilo nacionalnih politik. Vpliv zakonodaje in re-

gionalne politike EU na nacionalno regionalno politiko je najbolj ob~uten pri tistih dr-

`avah, ki imajo ob~utno pokritje ozemlja na podlagi kriterija nerazvitosti (pod 75% pov-

pre~ja EU) to so Gr~ija, Portugalska in [panija. Pri teh dr`avah je pogosto te`ko razliko-

vati nacionalno in EU regionalno politiko. Pri drugih dr`avah sofinanciranje s struktur-

nimi skladi pomeni, da imajo EU kriteriji neposredni u~inek na to, kaj se lahko nudi pri

nacionalni regionalni politiki, in na obliko te politike. Po drugi strani pa obstaja v regio-

nalnih politikah tudi {irok spekter nacionalnih dejavnikov.
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Sistem dajanja pomo~i za regionalni razvoj in sistem dr`avnih pomo~i, kot je dovoljen

z zakonodajo EU, se v dolo~enem delu dopolnjujeta in prekrivata. Poleg regionalnega

obstaja tudi horizontalen na~in dajanja dr`avnih pomo~i, ki spodbuja razvoj vseh sub-

jektov, ki izpolnjujejo dolo~ene kriterije, ne glede na to, iz katere regije so.

Za podro~ju regionalnega razvoja se precej odlo~itev (kar pomeni precej{nje zmanj-

{anje mo`nosti razli~nih politik posameznih dr`av ~lanic), sprejema na nivoju EU. Tako

se na nivoju EU dolo~a najve~ji obseg prebivalstva po posameznih dr`avah, ki je lahko

zajet v regijah, ki prejemajo pomo~, potrjujejo regije, ki lahko prejemajo pomo~, dolo-

~ajo prioritete in podrobni kriteriji o vi{ini pomo~i.
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PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED UREDITVE DAVKA

NA DODANO VREDNOST IN DOHODNINE V

ZDRU@ENEM KRALJESTVU, NEM^IJI IN NA

HRVA[KEM*

I. UVOD

Naloga prikazuje glavne zna~ilnosti davka na dodano vrednost in dohodnine v Zdru-

`enem kraljestvu, Nem~iji in na Hrva{kem s tem, da se posku{a ~imbolj navezati na za-

konsko ureditev omenjenih davkov v Republiki Sloveniji. Temeljna zakona, ki urejata

davek na dodano vrednost in dohodnino v Republiki Sloveniji sta Zakon o davku na do-

dano vrednost (Ur. l. RS, {t. 89/98) in Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, {t. 71/93 (popr.

2/94), 2/95, 7/95, 14/96, 18/96, 44/96, 68/96, 82/97 in 87/97). Ker sta davek na dodano

vrednost in dohodnina tako v slovenskih zakonih kot v tujih zakonih urejena zelo po-

drobno, naloga prikazuje splo{ne zna~ilnosti obeh davkov s poudarkom na predmetu

obdav~enja, dav~nem zavezancu, dav~ni osnovi, dav~nih stopnjah in oprostitvah pla~i-

la davka.

II. OPREDELITEV POJMOV

V skladu z razvrstitvijo davkov po klasifikaciji Organizacije za ekonomsko sodelova-

nje in razvoj (OECD) davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) uvr{~amo med

splo{ne davke na porabo, ki se pobirajo od proizvodnje, najema, transferja, prodaje,

brezpla~ne dobave, na podlagi {iroke dav~ne osnove ne glede na to, ali so izdelki izde-

lani doma ali uvo`eni ter ne glede na to, v kateri fazi izdelave ali menjave je izdelek ali

storitev. DDV je vsefazni prometni davek, ki se obra~unava in pla~uje v vsaki fazi proi-

zvodnje in menjave. DDV zagotavlja relativno velik finan~ni u~inek v primerjavi z osta-

limi davki, nevtralnost obdav~enja, ~e s predpisi ni predpisanih veliko izjem in oprosti-
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tev, ter u~inkovito pobiranje davka, ~e je dav~na administracija primerno organizirana

in usposobljena (glej [ircelj A., 1996: 13).

Dohodnina ali davek na dohodek (Income Tax, Einkommensteuer) je v teoriji opre-

deljena kot osebni davek, pri katerem je na~elo enakosti davkov oziroma njihovega so-

razmerja z gospodarsko mo~jo dav~nega zavezanca najbolj izrazito, saj `e na~eloma,

dodatno pa tudi prek posameznih oprostitev in olaj{av, upo{teva socialne, gospodar-

ske in druge okoli{~ine, ki vplivajo na dav~no sposobnost posameznega dav~nega za-

vezanca. Hkrati pa je dohodnina ena od najpomembnej{ih dav~nih oblik dav~nih siste-

mov tr`no razvitih dr`av, ki poleg prometnih davkov (predvsemDDV in tro{arin) zago-

tavlja najve~ sredstev, potrebnih za financiranje javne porabe.1

III. DAVEK NA DODANO VREDNOST

3.1 Evropska unija

Konec {estdesetih in v za~etku sedemdesetih let so vse dr`ave (z izjemo Gr~ije in Por-

tugalske) uvedle DDV. Ko je bil proces uvajanja DDV v ve~ini dr`av Evropske unije za-

klju~en, je bila sprejeta [esta smernica o DDV, {t. 77/388EEC2, ki je postavila temeljna

na~ela in opredelitve poenotenega davka v Evropski uniji, hkrati pa dr`avam ~lanicam

pustila {tevilne mo`nosti glede izbire posameznih re{itev. Tako je bil uresni~en eden iz-

med temeljnih pogojev za ustvarjanje enotnega trga, ki naj bi omogo~al zdravo konku-

renco in ki bi imel zna~ilnosti celovitega notranjega trga. Nadaljnji korak v poenotenju

trga je Evropska unija dosegla z odpravo dav~nih meja med dr`avami ~lanicami. Pravni

okvir je zagotovila smernica {t. 91/680EEC3, ki je dopolnila [esto smernico o DDV. S

tem so bili izpolnjeni dodatni pogoji za pravilno delovanje skupnega trga, ki omogo~a

prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. Z odpravo mejnega nadzora je bila oprav-

ljena velika racionalizacija pri poslovanju carinske administracije. Dav~ni nadzor pote-

ka prek sodelovanja med dav~nimi administracijami in s pomo~jo ra~unalni{kega siste-

ma, prek katerega si dr`ave ~lanice izmenjujejo informacije.
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Za dr`ave ~lanice Evropske unije ima evropsko pravo prednost pred nacionalno za-

konodajo. Zato so organi zakonodajne oblasti (parlamenti) posameznih dr`av ~lanic

Evropske unije `e pred pristopom k Evropski uniji prilagodili ve~ino nacionalnih prav-

nih sistemov evropskemu pravu. To velja tudi za dr`ave, ki se tej asociaciji `elijo priklju-

~iti, zato so osnove in hierarhija evropskega prava pomembne tudi za Slovenijo.

3.1.1 [esta smernica o DDV

V [esti smernici o DDV ([ircelj A., 1996: 48-72) so dolo~ena splo{na pravila, kakor

tudi za~asna pravila, ki jih dr`ave ~lanice Evropske unije lahko uporabljajo v prehod-

nem obdobju, do dokon~nega poenotenja DDV.

Uvodna dolo~ba

Z uvodno dolo~bo je dolo~eno, da morajo dr`ave ~lanice spremeniti obstoje~o zako-

nodajo in jo nadomestiti z re{itvami iz {este smernice.

Predmet obdav~enja

Z DDV se obdav~uje:

• dobava izdelkov in opravljanje storitev za pla~ilo znotraj dr`avnega obmo~ja, ki jih

opravlja dav~ni zavezanec,

• uvoz izdelkov.

Dr`avno ozemlje

Dr`avno ozemlje posamezne dr`ave ~lanice zajema celotno nacionalno ozemlje,

vklju~no z vodno povr{ino.

Dav~ni zavezanec

Dav~ni zavezanec je vsaka oseba, ki samostojno kjerkoli na ozemlju dr`ave opravlja

kakr{nokoli gospodarsko dejavnost. Gospodarske dejavnosti so vse dejavnosti proizva-

jalcev, trgovcev in izvajalcev storitev, kakor tudi premogovni{ke, kmetijske in profesio-

nalne dejavnosti – ne glede na cilj ali rezultat tak{ne dejavnosti oziroma ne glede na to,

~e je z opravljanjem tak{ne dejavnosti dose`en dobi~ek ali ne. Tako za obdav~itev z

DDV ni pomembno, ali je bila dobava izdelka ali opravljena storitev storjena z name-

nom pridobivanja dobi~ka ali ne. Med dav~ne zavezance niso uvr{~eni dr`avni, tako

zvezni, regionalni in lokalni organi, ki so organizirani na podlagi posebnih zakonov,

tudi v primeru, ko zara~unavajo takse ali druge dajatve, ki so povezane z njihovo dejav-

nostjo. Dr`avne institucije so med ostalim dav~ni zavezanci v primerih, ko opravljajo

naslednje dejavnosti: telekomunikacijske storitve, dobavo vode, plina, elektri~ne ener-

gije in pare, blagovni transport, pristani{ke in letali{ke storitve, potni{ki transport, pro-

daja izdelkov na trgu, promet izdelkov z namenom, da za{~itijo kmetijske pridelke ter
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ko nastopajo na trgu s kmetijskimi izdelki, sodelujejo na sejmih in podobnih priredi-

tvah, skladi{~ijo izdelke, opravljajo komercialno zalo`ni{ko dejavnost, opravljajo turi-

sti~no agencijsko dejavnost, opravljajo gostinsko in trgovsko dejavnost (interne resta-

vracije in trgovine), opravljajo dejavnosti komercialnega radijskega in televizijskega

programa. Posamezne dr`ave ~lanice se lahko tudi odlo~ijo, da dolo~ijo za dav~nega

zavezanca vsakogar, ki prilo`nostno opravlja promet z novimi nepremi~ninami in z

zemlji{~i, na katerih so stavbe zgrajene.

Kraj obdav~itve

Kraj obdav~itve izdelkov je v primeru, da je izdelek odposlan, kraj, kjer je za~et trans-

port oziroma, kjer je izdelek odposlan. V primeru, da je izdelek sestavljen ali ga je po-

trebno sestaviti, je kraj obdav~itve kraj, kjer je izdelek sestavljen ali sestavljen. V prime-

ru, da izdelek ni odposlan, je kraj obdav~itve kraj naro~ila oziroma nabave izdelka. Kraj

obdav~itve storitev je kraj, kjer ima izvajalec storitve stalni sede` ali kraj, kjer je bila sto-

ritev opravljena. ^e izvajalec storitve nima stalnega sede`a, je kraj obdav~itve kraj stal-

nega ali za~asnega prebivali{~a.

Ne glede na prej{njo opredelitev so kraj obdav~itve:

• storitev v zvezi z nepremi~ninami, kraj, kjer nepremi~nina le`i,

• transportnih storitev kraj, kjer se transport za~ne.

^as obdav~itve dobav izdelkov in opravljanja storitev

^as obdav~itve prometa izdelkov in storitev je trenutek, ki pomeni poslovni dogo-

dek, na podlagi katerega je promet izdelkov ali storitev obdav~en. Sprejeto je splo{no

na~elo, po katerem je trenutek obdav~itve ~as, ko je izvr{ena dobava izdelka oziroma,

ko je storitev opravljena. Obdav~ljiv promet izdelkov in storitev ter obveznost pla~ila

DDV nastane takrat, ko je za dobavljene izdelke ali opravljene storitve izdan ra~un. V

primeru, ~e je pla~ilo opravljeno, ne da bi bil izdan ra~un, je obdav~ljiv dogodek ~as, ko

je prejeto pla~ilo na ra~un. Pri uvozu izdelkov je ~as obdav~itve trenutek, ko je izdelek

uvo`en oziroma vne{en na ozemlje Evropske unije.

Dav~na osnova

Dav~na osnova je vrednost dobavljenih izdelkov ali opravljenih storitev in vrednost

uvo`enih izdelkov. Vrednost predstavlja znesek pla~ila dobavitelju izdelkov ali izvajal-

cu storitev.

Dav~na osnova vklju~uje tudi vse davke, takse in druge dajatve, razen DDV ter

stro{ke transporta, pakiranja, zavarovanja in ostale stro{ke ter provizije.

Dav~na osnova ne vklju~uje:

• zni`anja cene izdelka ali storitve zaradi vnaprej{njega pla~ila,

• rabatov in drugih zni`anj cen,
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• povra~il stro{kov.

Dav~na osnova pri uvozu vklju~uje:

• davke, takse in ostale dajatve, ki so bili pla~ani pred uvozom izdelka, razen DDV,

• stro{ke zavarovanja, pakiranja, transporta, provizije in druge stro{ke do prvega na-

membnega kraja v dr`avi uvoznici.

Dav~ne stopnje

Stopnje DDV so proporcionalne. Dr`ave ~lanice morajo uporabljati osnovno stopnjo

DDV, ki ne sme biti manj{a od 15%. Dr`ave ~lanice lahko za posebej dolo~ene skupine

izdelkov in storitev uporabljajo eno ali dve zni`ani stopnji, ki ne smeta biti manj{i od

5%.

Skupine izdelkov in storitev, ki so obdav~ene z ni`jo stopnjo:

• hrana za ljudi in `ivali, `ive `ivali, kmetijski izdelki,

• nadomestki za hrano,

• dobava vode,

• farmacevtski izdelki, ki se normalno uporabljajo za zdravstveno nego, prepre~evanje

bolezni, izdelki, ki se uporabljajo za kontracepcijo ter izdelki, ki se uporabljajo za

zdravstveno veterinarske namene, vklju~no z izdelki, ki se uporabljajo za sanitarno

za{~ito,

• medicinska oprema, pripomo~ki in naprave, ki se uporabljajo za laj{anje in zdravlje-

nja invalidnosti in jih izklju~no uporabljajo invalidi, ter avtomobilski otro{ki sede`i,

• potni{ki transport, vklju~no s prtljago potnikov,

• knjige, ~asopisi, periodika, ~e niso prete`no namenjeni reklamnim namenom,

• -vstopnine za predstave, gledali{~e, cirkuse, sejme, botani~ne vrtove, koncerte, mu-

zeje, `ivalske vrtove, kino predstave, prireditve in ostale dejavnosti, ki imajo kulturni

pomen

• naro~nine televizijskih in radijskih programov,

• storitve avtorjev, kot so pisatelji, skladateljev in umetniki,

• storitve za{~ite in rekonstrukcije kulturne dedi{~ine,

• izdelki in storitve, ki se obi~ajno uporabljajo za kmetijsko dejavnost, vendar ne kme-

tijska oprema in stavbe,

• preno~itvene storitve, ki jih opravljajo hoteli in podobne organizacije, vklju~no provi-

zija za letovanje ter najem prostorov, ki so namenjeni za kampiranje,

• vstopnine za {portne prireditve,

• uporaba {portne opreme,

• izdelki in storitve humanitarnih organizacij, ~e promet ni opro{~en pla~ila DDV,
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• pogrebne storitve, vklju~no s spremljajo~o opremo,

• storitve medicinske in zobozdravstvene nege, kot tudi zdravili{ke – zdravstvene stori-

tve, ~e storitve niso opro{~ene pla~ila DDV,

• komunalne storitve.

Oprostitve

Oprostitve, ki so v javnem interesu:

• po{tne storitve in telekomunikacijske storitve ter za izdelke, ki so povezani z oprav-

ljanjem teh dejavnosti,

• storitve zdravni{ke in bolni{ke oskrbe,

• medicinske in paramedicinske storitve, dolo~ene s predpisi dr`av ~lanic,

• oskrba s ~love{kimi organi, krvjo in materinim mlekom,

• zobozdravstvene storitve, vklju~no s protetiko in storitvami zobnih tehnikov

• storitve, ki so nujno potrebne za delovanje svobodnih zdru`enj, katerih dejavnost je

opro{~ena ali ni predmet pla~ila DDV, ~e so tak{ne storitve del skupnih stro{kov

zdru`enj in ne vplivajo na konkurenco na trgu,

• izdelke in storitve, ki omogo~ajo delovanje dobrodelnih in socialnih ustanov,

• izdelke in storitve, ki zagotavljajo za{~ito otrok in mladine s strani organov, ki so usta-

novljeni na podlagi zakona, ali organizacij, ki imajo od dr`ave priznan humanitaren

status,

• storitve izobra`evanja otrok in mladine, {olsko in fakultetno izobra`evanje, poklicno

izobra`evanje,

• storitve, ki omogo~ajo individualno izobra`evanje u~iteljev,

• nekatere storitve religioznih in filozofskih ustanov,

• storitve neprofitnih organizacij, kot so politi~ne stranke, sindikati, zbornice, religioz-

ne in podobne ustanove,

• dolo~ene {portne storitve in storitve, ki izbolj{ujejo zdravstveno po~utje ljudi, ~e jih

opravljajo neprofitne organizacije,

• kulturne storitve in izdelki,

• prevozne storitve bolnikov, po{kodovancev in invalidov z vozili, ki so prirejena za

tak{en prevoz,

• storitve nacionalnega radia in televizije nekomercialnega zna~aja.

Ostale oprostitve:

• storitve zavarovanja in pozavarovanja, vklju~no s storitvami zavarovalnih agentov,

• storitve leasinga in najema nepremi~nin, razen: storitve nastanitev v hotelih in podob-

nih preno~itvenih objektih, vklju~no s preno~itvami v kampih in po~itni{kih objektih,
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storitve najema zemlji{~ in poslopij za parkiranje in storitve najema trajno instalirane

opreme,

• storitve najema sefov,

• storitve pogajanj in odobravanj posojil in vodenje poslov v povezavi s posojili s strani

oseb, ki odobravajo posojila,

• pogajanja in katerakoli dejanja v povezavi z dajanjem posojilnih garancij ali drugih

denarnih zavarovanj ter vodenje poslov s strani oseb, ki odobravajo garancije,

• depoziti, teko~i ra~uni, pla~ila, transferji, dolgovi, ~eki in drugi vrednostni papirji ter

pogajanja v povezavi z navedenimi posli, razen faktoringa in izterjave pla~il,

• pla~ila z bankovci in kovanci, ki se uporabljajo kot zakonito pla~ilno sredstvo,

• promet, vklju~no s pogajanji z delnicami, obrestmi, obveznicami in ostalimi vrednost-

nimi papirji, razen vodenja in ostalih aktivnosti v povezavi s sefi,

• upravljanje investicijskih skladov,

• promet po{tnih znamk, kolekov in drugih podobnih vrednotnic,

• stave, loterija in igre na sre~o,

• promet z zgradbami ali z deli zgradb in zemlji{~, na katerih so zgradbe postavljene, ~e

se promet ne nana{a na dav~nega zavezanca, ki prilo`nostno opravlja ta promet,

• promet z zemlji{~i, razen zemlji{~, ki ga opravlja dav~ni zavezanec, ki prilo`nostno

opravlja tak{en promet.

Dr`ave ~lanice imajo tudi mo`nost, da oprostijo pla~ila DDV naslednje storitve:

• najem in leasing nepremi~nin.

Oprostitve pri uvozu:

• kon~ni uvoz izdelkov v primerih, ko je notranji promet opro{~en pla~ila DDV na ob-

mo~ju posamezne dr`ave,

• kon~ni uvoz izdelkov, ki je opro{~en pla~ila carinskih dajatev v skladu s carinskimi

predpisi,

• uvoz izdelkov: za diplomatska in konzularna predstavni{tva, ~e so izdelki opro{~eni

pla~ila carinskih dajatev, za mednarodne organizacije in ~lane teh organizacij v okvi-

ru in pod pogoji, ki jih dolo~ajo mednarodne konvencije in medsebojni sporazumi,

na obmo~je dr`ave, ki je ~lanica NATO, za potrebe sil NATO, uvoz rib, preden je

opravljen prvi promet, promet storitev v povezavi s prometom izdelkov, za katere ve-

ljajo oprostitve pla~ila DDV, uvoz zlata s strani centralne banke.

Oprostitve izvoza in podobnih prometov ter mednarodnega transporta
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Izvoz izdelkov s strani prodajalca je opro{~en pla~ila DDV. Prav tako je opro{~en iz-

voz izdelkov, ki ga opravi kupec , ki nima sede`a na obmo~ju dr`ave ~lanice Evropske

unije. Oprostitev ne velja za izdelke, ki se uporabljajo za oskrbo in pogon ladij ali letal

ali letal za zasebne namene. Za izvoz se {tejejo tudi opravljene storitve na premi~ninah,

ki so izvo`ene s strani izvajalca ali naro~nika storitve. Za izvoz se {tejejo tudi izdelki za

oskrbo potnikov in posadke, ki plujejo v mednarodnih vodah in izdelki za ladje, ki se

uporabljajo za komercialne, industrijske, ribolovne in voja{ke dejavnosti ter za re{eva-

nje. Med storitve izvoza se uvr{~ajo tudi storitve, povezane z oskrbo, popravilom, naje-

mom letal, ki letijo v mednarodnem prometu, kakor tudi izdelki, ki se uporabljajo pri

teh storitvah, vklju~no z letalsko opremo.

Nadalje se ne pla~uje DDV za:

• dobavo izdelkov in storitev diplomatskim in konzularnim predstavnikom, medna-

rodnim organizacijam in silam NATO, v skladu z mednarodnimi pogodbami,

• dobavo zlata centralni banki,

• dobavo izdelkov poobla{~eni organizacijam, ki te izdelke izvozijo kot del humanitar-

ne, dobrodelne ali izobra`evalne dejavnosti,

• storitve borznih posrednikov in ostale podobne storitve, ki se opravljajo v imenu in za

ra~un naro~nika.

Odbitek pri DDV

Pravica do odbitka – `e pla~anih davkov – nastane takrat, ko postane odbitni davek

pla~ljiv. Dav~ni zavezanec ima pravico, da lahko od{teje DDV, ~e:

• je DDV za opravljen promet izdelkov in storitev oz. za promet, ki bo opravljen pla~an

s strani drugega dav~nega zavezanca,

• je DDV pla~an ob uvozu izdelkov.

Dav~ni zavezanec ima pravico, da od{teje prej pla~ani DDV v vseh primerih, ko so iz-

delki in storitve izvo`eni.

Poseben dav~ni polo`aj »majhnih dav~nih zavezancev« se v dr`avah Evropske unije

ka`e v treh bistvenih zna~ilnostih:

• mejnemu znesku za registracijo,

• odlogu pla~ila davka,

• poenostavljeni administraciji.

V Evropski uniji `e veljajo enotni predpisi glede bistvenih elementov DDV, kot so:

dav~ni zavezanci, predmet obdav~itve, kraj obdav~itve, ~as obdav~itve, na~in obra~una

in pla~ila davka. Razlike pri obdav~evanju so predvsem pri dolo~anju vi{ine dav~nih
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stopenj, pri nekaterih dav~nih oprostitvah, pri obravnavi majhnih dav~nih zavezancev

in kmetov.

3.2 Prikaz po dr`avah

3.2.1 Zdru`eno kraljestvo

V Zdru`enem kraljestvu je temeljni predpis, ki ureja DDV Zakon o davku na dodano

vrednost (Value Added Tax Act 19944).

Z DDV se obdav~uje dobava blaga in opravljanje storitev znotraj ozemlja Zdru`enega

kraljestva, ki jih opravlja dav~ni zavezanec, in uvoz izdelkov. Osnovna stopnja DDV je

17,5%, zni`ana stopnja je 5%, za dolo~eno skupino izdelkov in storitev pa se uporablja

tudi ni~elna stopnja (oprostitev z vra~ilom davka iz prej{nje faze prometa). Osnovna

stopnja DDV se uporablja za vse dobave blaga in storitve, ki niso obdav~ene z ni`jo ali

ni~elno stopnjo DDV. Dav~ni zavezanec je vsaka fizi~na in pravna oseba, ki opravlja

pridobitno dejavnost.

Z ni~elno stopnjo DDV so obdav~eni naslednji izdelki in storitve:

• dobava knjig, revij, periodi~nega tiska, partitur, na~rtov,

• dobava hrane za prehrano ljudi in `ivali, z izjemo pripravljene hrane, izdelkov, kot so

sladoled, ~okolada, umetne pija~e in pija~, ki so predmet obdav~itve s tro{arinami,

• dobava semen in sadik,

• dobava `ivih `ivali, ki se uporabljajo za prehrano ljudi,

• dobava vode, z izjemo destiliranih in mineralnih vod,

• dobava farmacevtskih izdelkov, zdravil, zdravstvenih pripomo~kov, opreme za

invalide,

• dobava otro{kih obla~il in obutve,

• dobava konstrukcij dolo~enega materiala za gradnjo stanovanj in stanovanjskih hi{

(vendar ne materiala za vzdr`evanje in popravilo),

• dobava izdelkov humanitarnim organizacijam,

• dobava magnetofonov in magnetnih trakov Kraljevemu nacionalnemu in{titutu za

slepe,

• dobava radijskih sprejemnikov humanitarnim organizacijam za brezpla~en najem za

slepe

• storitve v povezavi z odpadnimi vodami,
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• storitve prevoza, ki vklju~uje prevoz najmanj dvanajst ljudi, s katerimkoli prevoznim

sredstvom, ki ga opravi po{ta,

• storitve potni{kega ali blagovnega transporta iz teritorija ali na teritorij Zdru`enega

kraljestva,

• dobava dolo~enih vrst vozov,

• dobava {kornjev in ~elad kot za{~itne opreme v industriji,

• dobava ~elad za vo`njo z motorji.

Oprostitve veljajo za naslednje skupine izdelkov in storitev:

nepremi~nine,

• zavarovalne storitve,

• po{tne storitve,

• stave, loterija in igre na sre~o,

• finan~ne storitve,

• izobra`evanje,

• zdravstvo in socialno skrbstvo,

• pogrebne storitve,

• storitve sindikatov in drugih strokovnih teles,

• {portne prireditve,

• umetni{ka dela,

• zbiranje dobrodelnih sredstev s strani dobrodelnih ustanov.

Dr`ava daje zavezancemmo`nost, da se dav~na obveznost dolo~i na podlagi celotne-

ga prometa. Vse prodaje so razdeljene na znesek, ki se lahko od{teva od prometa, in na

znesek, ki se ne od{teva od prometa, na podlagi merila, ki pomeni razmerje med ob-

dav~enim in neobdav~enim prometom v celotnem prometu. ^e npr. dav~ni zavezanec

opravlja 90% obdav~enega prometa, ima pravico od{teti 90% DDV od svojih nabav. ^e

razmerje med obdav~enim in neobdav~enim prometom ni znano vnaprej, se dele` oce-

ni in ob koncu leta popravi na podlagi dejanskih dele`ev ([ircelj A., 1996: 100).

V Zdru`enem kraljestvu je mejni znesek za registracijo dav~nih zavezancev 56.000

USD, dav~ni zavezanci imajo opcijo registracije, ~e ne dosegajo predpisanega prometa,

glede ~asovnega obdobja, po katerem lahko oseba spremni status (preide iz statusa ne-

registrirane osebe v status registrirane osebe in obratno) pa ni omejitve.

V Zdru`enem kraljestvu je tkim. malim podjetjem omogo~eno dalj{e obdobje, da v

posameznih primerih izpolnijo svoje dav~ne obveznosti.
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3.2.2 Nem~ija

V Nem~iji ureja DDV poseben zakon – Umsatzsteuergesetz iz leta 1992. Dav~ni zave-

zanec je vsaka oseba (tudi pravna oseba), ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo na

dr`avnem ozemlju, ne glede na dr`avljanstvo, stalno prebivali{~e in sede`. Osnovna

stopnja DDV je 16%, zni`ana stopnja pa 7%.

Zni`ana stopnja DDV se uporablja za naslednje dobrine in storitve:

• hrana,

• dobava vode,

• potni{ki transport,

• knjige,

• storitve pisateljev, skladateljev,

• kmetijstvo (inputi),

• socialne storitve,

• zdravstvene in zobozdravstvene storitve.

Ni~elna stopnja DDV se uporablja za izvoz.

Oprostitve se nana{ajo na :

• vstopnine za prireditve,

• telekomunikacijske storitve,

• komunalne storitve,

• gradbena zemlji{~a,

• nove zgradbe,

• zlate palice, ingoti.

V Nem~iji velja glede nepremi~nin oprostitev DDV, vendar dr`ava omogo~a dav~nim

zavezancem, da obdav~ijo promet novih zgradb, kar pomeni, da kupci lahko od{tejejo

ves `e prej pla~ani davek v dolo~enem ~asovnem obdobju. Tudi {esta smernica Evrop-

ske unije omogo~a tak{en na~in obra~una.

V Nem~iji je dolo~itev dav~ne osnove na podlagi dejanskega prometa obvezna (ven-

dar je izra~unana na podlagi ocenjenih odhodkov). Prepovedano je popravljati dav~no

osnovo, ~e se oprema najprej uporablja za storitve ali izdelke, ki se uvr{~ajo med opro-

stitve, nato pa za izdelke ali storitve, ki niso opro{~ene pla~ila DDV. ^e je primer obra-

ten, se dav~na osnova lahko popravi. Glede polo`aja malih dav~nih zavezancev v Nem-

~iji velja, da je mejni znesek prometa za registracijo dav~nih zavezancev 15.500 USD,

dav~ni zavezanci, ki ne dosegajo predpisanega prometa imajo opcijo glede registracije,

minimalno ~asovno obdobje, po katerem lahko oseba spremeni status pa je pet let.
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Nem~ija omogo~a malim podjetjem dalj{e obdobje, da izpolnijo svoje dav~ne

obveznosti.

3.2.3 Hrva{ka

Na Hrva{kem je temeljni predpis, ki ureja DDV Zakon o porezu na dodanu vrijednost

iz leta 19955. Dav~ni zavezanec je fizi~na ali pravna oseba, ki prodaja blago in opravlja

storitve. DDV se pla~uje od prometa blaga, opravljenih storitev, lastne potro{nje ter na

uvoz blaga. DDV se pla~uje po kraju opravljenega prometa blaga ali storitev. Dav~na

obveznost nastane pri dobavi blaga in opravljanju storitev ob izteku obra~unskega ob-

dobja. Pri uvozu blaga nastane dav~na obveznost z dnem nastanka obveznosti pla~ila

carine. Dav~na osnova je vrednost dobavljenih izdelkov ali opravljenih storitev in vred-

nost uvo`enih izdelkov. V dav~no osnovo se ne {tejejo zni`anja cen in popusti. Dav~no

osnovo pri uvozu sestavljajo carinska osnova pove~ana za carino, druge dajatve in po-

sebne davke, ki se pla~ujejo v postopku uvoznega carinjenja. V kolikor se blago izvozi v

tujino, tam pridobi na vrednosti in ponovno uvozi, se dav~na osnova obra~una glede na

pridobljeno vrednost. Osnovna dav~na stopnja na Hrva{kem je 22%.

Oprostitve pla~ila DDV:

• najem stanovanjskih prostorov,

• storitve bank, hranilnic in zavarovalnic,

• zdravstvene storitve v privatnem sektorju,

• promet blaga in storitve socialnih ustanov,

• storitve vzgojno varstvenih zavodov,

• storitve institucij za pred{olsko, osnovno{olsko, srednje{olsko in visoko{olsko

izobrazbo,

• storitve verskih skupnosti,

• storitve kulturnih organizacij: muzejev, galerij, arhivov, knji`nic, gledali{~, in drugih

glasbeno scenskih, restavratorskih organizacij in organizacij za spomeni{ko varstvo.

Pri uvozu blaga se oprostitve nana{ajo na:

• za~asni uvoz blaga, ki je prost carine in uvoz humanitarne pomo~i, razen nafte in naft-

nih derivatov, alkohola in alkoholnih pija~ ter tobaka in toba~nih izdelkov,

• uvoz zlatih palic s strani Narodne banke Hrvatske, doma~ih in tujih valut ter vrednost-

nih papirjev,

• blago v tranzitu na carinskem obmo~ju Republike Hrva{ke.
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Pri izvozu blaga se oprostitve nana{ajo na:

• izvoz blaga vklju~no z prevoznimi storitvami,

• promet blaga prostocarinskih prodajaln,

• promet blaga in storitev diplomatskim in konzularnim predstavni{tvom pod pogojem

vzajemnosti.

Dav~no obdobje je koledarsko leto. ^e je dav~ni zavezanec posloval le del koledar-

skega leta se obdav~i obdobje poslovanja. Dav~ni zavezanec obra~unava DDV glede

na izdane ra~une za promet blaga in storitev v obra~unskem obdobju. Obra~unani in

prijavljeni DDV za obra~unsko obdobje mora dav~ni zavezanec pla~ati v rokih, ki so

predpisani za oddajo prijave oziroma kon~ni obra~un davka. Podjetnik, katerega pro-

met blaga ali storitev v zadnjem koledarskem letu ni zna{al ve~ kot 50.000,00 hrva{kih

kun ne pla~a DDV-ja.

IV. DOHODNINA

Direktni davki, med katere spada tudi dohodnina (Income Tax, Einkommensteuer), v

Evropski uniji niso harmonizirani, vendar obstaja dolo~ena stopnja usklajevanja na rav-

ni unije, z namenom zagotovitve normalnega delovanja notranjega trga.

4.1 Prikaz po dr`avah

4.1.1 Zdru`eno kraljestvo

Temeljni predpis, ki ureja dohodnino v Zdru`enem kraljestvu, je Income and Corpo-

ration Taxes Act iz leta 19886, ustrezno dopolnjen s kasnej{imi finan~nimi predpisi.

Dohodnino pla~ujejo fizi~ne osebe s stalnim prebivali{~em v Zdru`enem kraljestvu

(rezidenti) in osebe, ki dosegajo dohodke v Zdru`enem kraljestvu. V osnovo za dohod-

nino se v{teva celoten dohodek iz vseh virov zmanj{an za zakonite olaj{ave. Od leta

1996 dav~ni zavezanec izpolni dav~no napoved za celotni dohodek in dobi~ek iz kapi-

tala ter pla~a davek do dolo~enega datuma. Dobi~ek dose`en z opravljanjem dejavnosti

samozaposlenih fizi~nih oseb je obdav~en skupaj z osebnim dohodkom v skladu z

dav~nim re`imom, ki velja v Zdru`enem kraljestvu za fizi~ne osebe.
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Oprostitve davka:

• socialna podpora,

• invalidska pokojnina,

• pokojnina iz naslova po{kodb pridobljenih pri slu`enju v oboro`enih silah,

• pokojnina vojnih vdov,

• {tipendije, tisti del, ki ga prejme koristnik,

• dele` od dobi~ka iz naslova investiranja v »personal equity plans«,

• obresti od nacionalne var~evalne sheme,

• prve obresti v vi{ini 70 GBP na ra~unih nacionalne hranilnice (National Savings Bank)

• dobitki pri igrah na sre~o,

• dobrodelne ustanove.

Dav~ne olaj{ave:

• Osebni dohodki:

• osebni dohodki (4.355 GBP – podatek za leto 1999/2000),

• dohodek zakoncev, ki se lahko deli med oba zakonca (1.970 GBP),

• vzdr`evalnina (1.970 GBP),

• dohodki registriranih slepih oseb (1.380 GBP).

• Starostna pokojnina:

od 65 – 74 let:

• pokojnina (5720 GBP),

• dohodek zakoncev (5.125 GBP).

75 let in ve~

• pokojnina (5980 GBP),

• dohodek zakoncev (5.195 GBP).

• Dodatni dohodki, predvsem za star{e samohranilce in neporo~ene pare z otroki, ne-

davno ovdovele `enske in registrirane slepe osebe,

• obresti pla~ane na posojilo za nakup stanovanja in znesek za nakup dele`a v okviru

podjetni{ke investicijske sheme,

• zavarovalne premije za pokojninsko rento,

• prispevki za priznane pokojninske sheme,

• prispevki za privatno zdravstveno zavarovanje,

• prispevki za poklicno izobra`evanje.

Nerezidenti pla~ujejo davek od dohodka ustvarjenega v Zdru`enem kraljestvu. Za

nerezidente obstajajo posebne dolo~be glede dav~nih olaj{av.
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Dohodnina se obra~unava letno. Dav~no leto traja od 6. aprila do naslednjega 5. apri-

la, celoten dohodek se izra~una na osnovi teko~ega leta, medtem ko se podjetni{ki do-

bi~ek obra~unskega leta obravnava, kot da je bil ustvarjen v dav~nem letu. Nedavno

uveden sistem zbiranja dav~nih podatkov zahteva od dav~nega zavezanca, da sam pri-

skrbi vse podatke, na osnovi katerih se izra~una dav~na obveznost. To vklju~uje vse

vire dohodkov, zmanj{ane za zakonite olaj{ave, in kapitalski dobi~ek. To pomeni, da se

izra~una samo en davek za eno leto. Dav~ni zavezanec lahko izra~una svojo obveznost

in odda dav~no napoved do 31. januarja naslednjega leta, ali predlo`i napoved do 30.

septembra in zahteva od dav~ne uprave (Inland Revenue), da mu izra~una dav~no

obveznost.

Stopnje davka:

• osnovna stopnja - 22%, ~e zna{a obdav~ljiv dohodek od 4.301 GBP do 27.100 GBP,

• ni`ja stopnja - 10%, ~e zna{a obdav~ljiv dohodek do 4.300 GDP,

• vi{ja stopnja – 40%, ~e zna{a obdav~ljiv dohodek nad 27.100 GBP.

Dav~na stopnja na prihodke iz var~evanja zna{a 20% za prihranke do 27.1000 GBP in

40% za prihranke vi{je od tega zneska.

Davek od osebnih prejemkov
Temeljni predpis je V. poglavje Income and Corporation Taxes Act iz leta 1988.

Zavezanec za davek od osebnih prejemkov so fizi~ne osebe s stalnim prebivali{~em v

Zdru`enem kraljestvu, ki prejema kakr{nekoli dohodke, iz kateregakoli naslova. Ti

vklju~ujejo dohodke ustvarjene v Zdru`enem kraljestvu in v tujini. Posebna olaj{ava je

omogo~ena mornarjem v primeru, da se delo v celoti ali deloma opravljajo v tujini. Ne-

rezidenti so dav~ni zavezanci samo v primeru, da so prejeli dohodke za delo opravljeno

na obmo~ju Zdru`enega kraljestva.

Zaposleni, ki zaslu`ijo manj kot 8.500 GBP letno niso zavezanci za pla~ilo davka.

Olaj{ave se nana{ajo na: stro{ke v zvezi z opravljanjem dela, ~lanarine za profesionalna

dru{tva, ki so v povezavi z opravljanjem dela, olaj{ave v zvezi s stro{ki prevoza in

stro{ki bivanja, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem dela v tujini.

Davek pla~a izpla~evalec osebnih prejemkov.

4.1.2 Nem~ija

Temeljni predpis v Nem~iji je Zakon o dohodnini iz leta 1997.

Dav~ni zavezanci so:

• osebe s stalnim prebivali{~em v Nem~iji,
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• posamezniki, ki imajo nem{ko dr`avljanstvo, in niso rezidenti in nimajo stalnega pre-

bivali{~a v Nem~iji ter delajo za doma~e ustanove javnega prava ter je njihova dav~na

obveznost omejena v dr`avi, v kateri prebivajo,

• posamezniki, ki dosegajo dohodke na obmo~ju Nem~ije, vendar niso rezidenti oziro-

ma osebe s stalnim prebivali{~em v Nem~iji.

V osnovo za dohodnino se v{tevajo:

• dohodki kmetijskih in gozdnih zemlji{~,

• dohodki industrijskih in trgovskih dejavnosti,

• dohodki samozaposlenih,

• pla~a,

• dohodek dose`en s prodajo kapitala,

• dohodki dose`eni z oddajanjem premo`enja v najem.

Obdav~ljiv dohodek je celotni dohodek, zmanj{an za dolo~ene stro{ke, npr. dolo~e-

ne zavarovalne premije, darila v vrednosti do dolo~ene vsote, pla~ila dav~nim svetoval-

cem, cerkveni davek; izredne stro{ke, npr. pla~evanje pre`ivnine biv{emu zakonskemu

partnerju, dav~ne koncesije za privatno rabo nepremi~nin.

Oprostitve:

• stro{ki poslovanja podjetij,

• izredni dohodki, npr. loterija.

Zakonca lahko oddata skupno dav~no napoved z lo~enim postopkom, lo~eno napo-

ved ali posebno napoved za dav~no obdobje, v katerem sta sklenila zakonsko zvezo.

Lastni prihodki otrok se obravnavajo posebej in lo~eno.

Nerezidenti in tuja podjetja so obdav~eni do dolo~enega dohodka dose`enega v

Nem~iji, obstajajo dolo~ena pravila glede olaj{av in dav~nih stopenj.

Dohodnina se obra~unava in pla~uje enkrat letno.

Dav~na stopnja

• do 13.499 DEM dav~ne osnove oziroma 26.999 DEM za zakonca je dav~na stopnja

22.9%

• do 17.495 DEM dav~ne osnove oziroma 34.991 DEM za zakonca je dav~na stopnja

25%

• od 17.496 DEM do 114.695 DEM oziroma do 229.391 za zakonca je dav~na stopnja od

25% do 51%.

• za dav~no osnovo, ki presega 114.696 DEMoziroma 229.392 je dav~na stopnja 51%.
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Davek od osebnih dohodkov(Lohnsteur)
Dav~ni zavezanec je zaposlena oseba s stalnim prebivali{~em v Nem~iji, druga oseba,

ki dosega dohodke na obmo~ju Nem~ije in oseba, ki glede na preteklo in sedanjo zapo-

slitev prejemajo dohodek iz nem{kega javnega sklada ali agencije.

Dav~na osnova je pla~a zmanj{ana za stro{ke, posebne izdatke in druge olaj{ave.

Oprostitve se nana{ajo na nadomestilo za brezposelnost, prispevki za socialno

zavarovanje.

Davek odvaja delodajalec in sicer na podlagi dohodninske tabele za dnevno, teden-

sko ali mese~no pla~ilo osebnega dohodka.

Dohodek od dobi~ka iz kapitala, davek od obresti
Dav~na osnova je bruto kapitalski dobi~ek od premo`enjskih pravic, dividend, ob-

veznic in drugih prihodkov iz vrednostnih papirjev.

Davek od dobi~ka iz kapitala se nana{a na: dobi~ek od dividend v doma~ih delni{kih

dru`bah, zadrugah, rudarskih dru`bah, tihih dru`bah in obresti na doma~a posojila v

obliki obveznic.

Davek od obresti se nana{a na: obresti od premo`enja in ban~nih vlog pri doma~ih

ban~nih institucijah ter obveznic.

Oprostitve pla~ila zgoraj navedenega davka se nana{a na primere, ko gre za dobi~ek

od kapitala verskih, javnih in dobrodelnih organizacij.

Dav~na stopnja za davek od dobi~ka iz kapitala je 25%, za davek od obresti pa 30%.

4.1.3 Hrva{ka

Temeljni predpis, ki ureja dohodnino, je Zakon o dohodnini (Zakon o porezu na do-

hodak) iz leta 20007.

Dav~ni zavezanec je oseba, ki ustvarja obdav~ljivi dohodek v Republiki Hrva{ki.

Dav~na osnova je skupni dohodek, ki ga dav~ni zavezanec ustvari v Republiki Hrva{ki

in tujini, zmanj{an za osebne olaj{ave.

Za dav~no osnovo, ki zna{a do dvojne vi{ine zneska osnovne osebne olaj{ave, ki zna-

{a 1.250 HRK, se dohodnina pla~uje po 15% stopnji, za del dav~ne osnove, ki zna{amed

dvojno in petkratno vi{ino zneska osnovnega osebne olaj{ave, se dohodnina pla~uje

po 25% stopnji, za dav~no osnovo nad tem zneskom pa po 35% stopnji.

Stopnje davka na dohodek zna{ajo mese~no:

• do 2.500 HRK dav~ne osnove je dav~na stopnja 15%,

• do 6.250 HRK dav~ne osnove je dav~na stopnja 25%,
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• nad 6.250HRK dav~ne osnove je dav~na stopnja 35%.

Vrste obdav~ljivih dohodkov so:

• dohodek iz nesamostojnega dela (pla~a, pokojnina),

• dohodek iz samostojne dejavnosti (obrt, svobodni poklici, kmetijstvo in gozdarstvo),

• dohodek iz premo`enja in premo`enjskih pravic (zakup, najem, in prodaja nepre-

mi~nin, avtorske pravice in pravice industrijske lastnine),

• dohodek iz kapitala (dividende in udele`be v dobi~ku na osnovi dele`a v kapitalu ter

obresti).

Dav~na osnova je razlika med ustvarjenim dohodkom in stro{ki, nastalimi v zvezi z

ustvarjanjem dohodka v dav~nem obdobju, zmanj{ana za preneseno izgubo od oprav-

ljanja samostojne dejavnosti in zmanj{ana za osebne olaj{ave dav~nega zavezanca. Za

dohodke se ne {tejejo prihodki na osnovi zavarovanja stvari, odgovornosti, `ivljenjske-

ga in premo`enjskega zavarovanja. Prihodki iz `ivljenjskega zavarovanja in prostovolj-

nega pokojninskega zavarovanja se smatrajo kot dohodki, ~e so bile premije za ta zava-

rovanja neobdav~ene.

Pri davku na dohodek iz pla~e se dav~na osnova zmanj{a za obvezne prispevke:

• pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10,75%,

• zdravstveno zavarovanje 9,00%,

• zaposlovanje 0,85%,

• skupno 20,60%.

Osnova za dohodnino se zmanj{a za 1.250,00 HRKmese~no. Znesek, ki se od{teva od

osnove za dohodnine se pove~a, ~e dav~ni zavezanec vzdr`uje zakonskega partnerja in

o`je dru`inske ~lane ali invalidne dru`inske ~lane. Osnova za upokojence se zmanj{a

za 2.500 HRK mese~no.

Prispevki, ki jih je delodajalec dol`na obra~unati in pla~ati in ne vplivajo na dav~no

osnovo so:

• pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,75%,

• zdravstveno zavarovanje 7,00%,

• zaposlovanje 0,85%,

• skupno 16,60%.

Osebni prejemki, od katerih se ne pla~uje davka, so:

• prihodek od obresti na kunsko in devizno var~evanje, pologi (na vpogled in vezani)

na `iro ra~unu, teko~em in deviznem ra~unu,
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• prihodki od obresti iz vrednostnih papirjev izdanih v skladu s posebnim zakonom,

• prihodki od odsvojitve finan~nega premo`enja, razen v primeru, da je to dejavnost

dav~nega zavezanca,

• pokojnine doma~ih dav~nih zavezancev pridobljene v tujini,

• pomo~ vojnim invalidom in o`jim dru`inskim ~lanom umrlih borcev domovinske

vojne,

• socialna pomo~,

• otro{ki dodatek in denarna pomo~ za novorojenega otroka,

• dr`avne nagrade,

• denarna pomo~ zaradi uni~enja in po{kodovanja premo`enja zaradi vojnih operacij

in naravnih nesre~,

• dedovanja in daril,

• prihodki od odsvojitve osebnega premo`enja,

• prihodki ustvarjeni pri nagradnih igrah in igrah na sre~o.

• prihodki iz zavarovanja stvari, odgovornosti, stvari in `ivljenjskega zavarovanja.

Oprostitve pla~ila davka se nana{ajo na :

nadomestilo razlike pla~e za ~as slu`bovanja v oboro`enih silah Republike Hrva{ke,

• nadomestilo pla~e pripadnikom civilne za{~ite in drugim osebam,

• nadomestilo pla~e za ~as brezposelnosti,

• denarne nagrade u~encem in {tudentom za prakti~no delo,

• -nagrade u~encem in {tudentom osvojene na tekmovanjih v okviru izobra`evalnega

programa,

• -nadomestilo od{kodnine za posledice zaradi nesre~e pri delu,

• nadomestila in nagrade, ki jih prejemajo obsojene osebe v kazensko pobolj{evalnih

ustanovah,

• {tipendije.

V. ZAKLJU^EK

Glede na navedeno lahko povzamemo, da je ureditev DDV glede glavnih zna~ilnosti

davka v dr`avah ~lanicah Evropske unije dokaj poenotena, dr`ave ~lanice lahko same

dolo~ajo stopnje davka, vendar v mejah (zgornji in spodnji), ki jih predpisuje [esta

smernica o DDV. Navedena smernica je tudi konkretizirala na~elo odprave dav~nih

meja, ki imajo dva glavna namena in sicer, da zagotovijo, da je davek prihodek dr`ave, v

kateri so izdelki potro{eni in prepre~ujejo dav~ne utaje. Z odpravo dav~nih meja so za-
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gotovljeni dodatni pogoji za pravilno delovanje skupnega trga, ki omogo~a prost pre-

tok blaga, storitev, kapitala in ljudi.

Dolo~ila o neposrednih davkih doslej v Evropski uniji niso niti harmonizirali niti

koordinirali. Dr`ave ~lanice se strinjajo, da je zaradi gospodarske integracije nujno te-

snej{e sodelovanje dav~nih in drugih dr`avnih organov dr`av ~lanic, da bi u~inkoviteje

pobirale te davke. Dogovorili so se o postopku za odpravo dvojnega obdav~evanja.

Dohodnina oziroma davek na dohodek v Evropski uniji ni harmonizirana v tak{nem

smislu, kot to velja za DDV, vendar obstaja dolo~ena stopnja prilagajanja oziroma upo-

{tevanja ureditev v drugih dr`avah ~lanicah Evropske unije, ki naj bi pripomogla k brez-

hibnemu delovanju notranjega trga.

Osnovam in hierarhiji dav~ne ureditve v Evropski uniji se dr`ave, ki se uniji `elijo pri-

dru`iti, vsekakor ne bodo mogle izogniti. To velja tudi za Slovenijo, prej ali slej pa tudi

za Hrva{ko.
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OLAJ[AVE PRI DOHODNINI V ZRN*

I. UVOD

Naloga podrobneje prikazuje, kak{ne olaj{ave pri pla~ilu dohodnine lahko uveljavlja

posamezni dav~ni zavezanec v Nem~iji. Za primerjavo je predstavljena tudi pozitivno-

pravna ureditev te materije v Republiki Sloveniji.

Podatki za Nem~ijo so povzeti za leto 2001, zato so denarni zneski navedeni v

nem{kih markah (DEM). Sicer je v Nem~iji kot ~lanici Evropske monetarne unije (EMU)

od 1.1.2002 kot enotna valuta uveljavljen samo evro (EUR).

II. OLAJ[AVE PRI PLA^ILU DOHODNINE V REPUBLIKI
SLOVENIJI

Iz 7. ~lena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, {t. 71/93, 2/94, in popr.) se osnova za do-

hodnino zmanj{a za znesek, ki zna{a 11% letne popre~ne pla~e zaposlenih v Republiki

Sloveniji v letu, za katero se odmerja dohodnina.

V 8. ~lenu zakona je dolo~eno, da se osnova za dohodnino iz 7. ~lena zmanj{a {e za:

• letno popre~no pla~o zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, za katero se dohodnina

odmerja, invalidom s 100% telesno okvaro, ~e jim je bila priznana pravica do tuje nege

in pomo~i, na podlagi odlo~be Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-

venije, centra za socialno delo ali ob~inskega upravnega organa, pristojnega za vars-

tvo borcev in voja{kih invalidov;

• 40% popre~ne letne pla~e zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, za katero se dohod-

nina odmerja, zavezancem, ki so imeli prejemke iz naslova pla~ila za za~asno ali ob-

~asno opravljanje dela u~encev in {tudentov, prejetih preko {tudentskih ali mladin-

skih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja delana podlagi pogodbe o

koncesiji, v skladu s predpisi na podro~ju zaposlovanja;

• 8% popre~ne letne pla~e zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, za katero se dohod-

nina odmerja, zavezancem po dopolnjenem 65. letu starosti.

337

*Nata{a Koselj; pripravljena: 14.5.2002, objavljena: 15.5.2002

337



Osnova za dohodnino se zmanj{a tudi za (9. ~len):

1. sredstva, vlo`ena v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija in

katerih vra~ilni rok je dalj{i od 12 mesecev;

2. sredstva, porabljena za nakup ali gradnjo stanovanjske hi{e ali stanovanja za re{itev

stanovanjskega problema zavezanca, za vzdr`evanje teh objektov in odpravo arhi-

tekturnih in komunikacijskih ovir za invalida v teh objektih;

3. sredstva, ki jih lastnik naravne znamenitosti ali kulturnega spomenika vlo`i v njego-

vo vzdr`evanje v letu, za katero se dohodnina odmerja, na podlagi dokumentacije

izvajalca del, s katerim je strokovna organizacija za varstvo naravne in kulturne de-

di{~ine sogla{ala in na podlagi njene ugotovitve, da so izvedena dela prispevala k

ohranjanju naravovarstvenih ali spomeni{kih lastnosti nepremi~nine, ter sredstva,

vlo`ena v nakup likovnih del, leposlovnih knjig ter plo{~ umetni{ke vrednosti; ~e

dav~ni organ dvomi, da gre za tak{ne predmete, da o tem mnenje minister za

kulturo;

4. prispevke in premije, namenjene za pove~anje socialne varnosti zavezanca na po-

dro~jih pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega varstva in zapo-

slovanja, pla~ane pravnim osebam s sede`em na obmo~ju Republike Slovenije, ter

znesek sredstev, vlo`enih v nakup zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripo-

mo~kov;

5. sredstva za nakup u~benikov in druge strokovne literature ter programske opreme;

6. pla~ane zneske za {olnine (npr. glasbeno, jezikovno, podiplomsko izobra`evanje

itd.)

7. pla~ane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v naravi za humanitarne,

kulturne, izobra`evalne, znanstvene, raziskovalne, {portne, ekolo{ke in religiozne

namene, kadar so izpla~ani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizira-

ne za opravljanje tak{nih dejavnosti, ter navedeni prispevki oziroma darila, izpla~a-

na invalidskim organizacijam;

8. pla~ani znesek sredstev, ki jih zavezanec v skladu s pogodbo nameni za izgradnjo ali

obnovo objektov komunalne infrastrukture, ki se gradijo na podlagi veljavnih

upravnih dovoljenj;

9. pla~ane zneske samoprispevka, uvedenega v skladu s predpisi o samoprispevku;

10. pla~ane ~lanarine politi~nim strankam in sindikatom;

11. sredstva, vlo`ena v dele`e in delnice pravnih oseb, ki so namenjena izklju~no razvo-

ju znanosti in tehnologije;

12. znesek sredstev, ki jih lastnik vlo`i v obnovo denacionaliziranega premo`enja do vi-

{ine valorizirane zmanj{ane vrednosti denacionaliziranega premo`enja v primerjavi

z vrednostjo premo`enja ob podr`avljenju;
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13. znesek vpla~il v denarju za delnice in za vlo`ke gospodarskih dru`b ter za dele`e za-

drug, vpisanih v sodni register v Republiki Sloveniji;

14. sredstva, vlo`ena v nakup proizvodov, ki zmanj{ujejo porabo pitne vode, elektri~ne

energije in so tudi po drugih kriterijih prijaznej{i do okolja; kriterije dolo~i Vlada Re-

publike Slovenije.

Zmanj{anje osnove po 1. in 11. to~ki se prizna za vsak vrednostni papir samo enkrat.

Zmanj{anje osnove za namene po 9. ~lenu lahko zna{a najve~ 3% osnove za dohodni-

no, razen zmanj{anja po 9. to~ki. Zmanj{anje osnove za zgoraj navedene namene se za-

vezancu prizna pod pogojem, da so bila sredstva porabljena osebno za zavezanca in da

so bila dokazana z dokumenti, ki glasijo na njegovo ime.

V 10. ~lenu zakona je dolo~eno, da se zavezancem, ki vzdr`ujejo dru`inske ~lane,

prizna posebna olaj{ava. Za prvega otroka in za vsakega drugega vzdr`evanega dru`in-

skega ~lana, se osnova zmanj{a za znesek, ki zna{a 10% letne popre~ne pla~e zaposle-

nih v Republiki Sloveniji. Za vsakega nadaljnjega otroka se olaj{ava pove~a za 5% nave-

dene pla~e. Za otroka z zmerno, te`jo in te`ko motnjo v telesnem in du{evnem razvoju

zna{a olaj{ava 50% letne popre~ne pla~e zaposlenih v Republiki Sloveniji. ^e ima vzdr-

`evani dru`inski ~lan lastne dohodke, se znesek olaj{ave zmanj{a za toliko, kolikor so

zna{ali letni dohodki tega ~lana. Znesek olaj{ave se ne zmanj{a za prejemke iz 4. to~ke

19. ~lena Zakona o dohodnini (prejemkov iz naslova: varstvenega dodatka k pokojnini,

denarne pomo~i za brezposelnost, dru`bene pomo~i otrokom, denarne pomo~i kot

edinega vira pre`ivljanja ter denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu in en-

kratne denarne pomo~i po posebnih predpisih), prispevek za pre`ivljanje otroka, {ti-

pendije in pla~ila u~encem, dijakom in {tudentom za opravljeno obvezno prakti~no

delo v vzgojno izobra`evalnem procesu, za prejemke iz naslova pla~ila za za~asno ali

ob~asno opravljanje dela u~encev in {tudentov, prejetih preko {tudentskih ali mladin-

skih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o kon-

cesiji, v skladu s predpisi na podro~ju zaposlovanja in za sorazmerni del dru`inske po-

kojnine, ki jo prejema vzdr`evani dru`inski ~lan. ^e zavezanec ni vse leto vzdr`eval

dru`inskega ~lana, se za priznanje olaj{ave upo{teva le ~as, ko je zavezanec takega ~la-

na dejansko pre`ivljal in v tem ~asu dose`eni lastni dohodki tega ~lana.

III. DOHODNINSKE OLAJ[AVE V ZVEZNI REPUBLIKI NEM^IJI

Temeljni predpis, ki ureja dohodnino v Nem~iji, je Zakon o dohodnini (Einkommen-

steuergesetz), z dne 16.4.1997.
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V Nem~iji lahko napoved za odmero dohodnine odda dav~ni zavezanec posebej ali

pa skupaj z zakoncem, zato so v nadaljevanju prikazani primeri za samostojno dav~no

napoved in skupno dav~no napoved.

V osnovo za dohodnino se v{tevajo :

• dohodki kmetijskih in gozdnih zemlji{~,

• dohodki industrijskih in trgovskih dejavnosti,

• dohodki samozaposlenih,

• dohodki od dela (pla~a),

• dohodek, dose`en s prodajo kapitala,

• dohodek, dose`en z oddajanjem premo`enja v najem.

Minimalni dohodek (Existenzminimum) v znesku 14.093 DEM (7.235 EUR) za sam-

sko osebo in 28.186 DEM (14.470 EUR) za zakonska partnerja, ni obdav~en v nobenem

primeru.

Osnova za dohodnino (Einkommensteuer) pa se lahko zmanj{a za zneske oziroma

stro{ke, ki so navedeni v nadaljevanju naloge, nastale v letu, za katero se odmerja

dohodnina.

3.1 Stro{ki povezani z osebnimi dohodki (pla~o)

Stro{ki povezani s pla~o (Werbungskosten) se lahko od{tejejo od osnove za dohodni-

no, ~e so povezani z zaposlitvijo v Nem~iji, ~e so dokumentirani (potrdila, ra~uni) in jih

ni pla~al `e delodajalec. V vsakem primeru se od osnove za dohodnino od{teje znesek,

ki zna{a 2.000 DEM (1.044 EUR), razen ~e dav~ni zavezanec s potrdili doka`e, da so bili

pla~ani stro{ki dejansko vi{ji.

Zgoraj navedeni stro{ki so lahko:

• prispevki in ~lanarine sindikatom in drugim delavskim zdru`enjem,

• strokovna literatura in periodika,

• {olnina za nadaljnje izobra`evanje ali te~aje tujih jezikov,

• poslovna oprema,

• poslovna telefonska naro~nina,

• stro{ki dnevnega prevoza na delo in slu`bena potovanja.

3.2 Posebni stro{ki

Naslednji stro{ki se od{tejejo od osnove za dohodnino brez nominalnih in procen-

tualnih omejitev:
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• cerkveni davek,

• pla~ila za dav~no svetovanje,

• prispevki dobrodelnim organizacijam.

V vsakem primeru se od osnove za dohodnino od{teje znesek 108 DEM (36 EUR) za

samsko osebo in 216 DEM (72 EUR) za zakonca. Gornje stro{ke do navedenih zneskov

ni potrebno dokazati z dokumenti (potrdila, ra~uni).

Stro{ki, ki se priznajo z omejitvijo:

• 30% {olnine (razen namestitve, oskrbe in prehrane) za vladno priznane privatne {ole

(Ersatz-Erg@nzungsschule), ~e je priznana posebna olaj{ava za otroke (~e je dav~ni

zavezanec upravi~en do posebne olaj{ave za otroke, lahko od osnove za dohodnino

od{teje tudi zgoraj navedeni odstotek zneska {olnine za te otroke). Med tak{ne {ole se

lahko {tejejo tudi mednarodne izobra`evalne ustanove,

• pre`ivnina biv{emu zakonskemu partnerju, ki po lo~itvi `ivi v Nem~iji, vendar najve~

do 27.000 DEM na leto,

• zavarovalne premije za `ivljenjsko, zdravstveno, nezgodno zavarovanje in zavarova-

nje za odgovornost, vendar najve~ do 3.888 DEM (1.998 EUR) za samsko in 7.830

DEM (3.996 EUR) za oba zakonca,

• prispevki za socialno varnost, ki jih pla~uje dav~ni zavezanec,

• pla~ila za pomo~ v gospodinjstvu do 18.000 DEM na leto, pod pogojem, da so pla~ani

posebni prispevki nem{kemu sistemu socialnega varstva,

• stro{ki za zdravstveno varstvo (oskrba, zdravila, medicinski pripomo~ki), ki se od{te-

jejo od osnove za dohodnino do dolo~ene vsote,

• vzdr`evanje otrok, ki se {olajo v Nem~iji ali v tujini: za otroke pod 18. letom starosti je

odbitek 1.800 DEM, ~e ne `ivijo skupaj s star{i v istem gospodinjstvu; za otroke od 18

do 27 let je odbitek 2.400 DEM, ~e `ivijo doma in 4.200 DEM, ~e ne `ivijo v istem gos-

podinjstvu s star{i. ^e ima otrok prihodke v vi{ini ve~ kot 3.600 DEM, se odbitki

zni`ajo.

• stro{ki za vzdr`evanje invalidnega dru`inskega ~lana in pomo~ v gospodinjstvu.

3.3 Posebna olaj{ava za otroke

^e dav~ni zavezanec vzdr`uje otroka (svojega ali posvojenega) do starosti 18 let ozi-

roma do 27 let, ~e se redno {ola ali je invaliden, se osnova za dohodnino zmanj{a za

3.456 DEM za vsakega otroka na leto (6.912 DEM za zakonca). Mo`na je tudi posebna

dodatna olaj{ava za otroke mlaj{e od 16 let v znesku 3.024 DEM.
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Sicer so star{i upravi~eni do otro{kega dodatka (Kindergeld), ki se izpla~uje mese~no

in je neobdav~en. Zneski otro{kega dodatka so naslednji:

• za prvega otroka: 270 DEM (138 EUR),

• za drugega otroka: 270 DEM (138 EUR),

• za tretjega otroka: 300 DEM (153 EUR),

• za ~etrtega in nadaljnje otroke: 350 DEM (179 EUR).

Pravice do otro{kega dodatka star{i ne morejo uveljavljati, ~e otrokovi prihodki pre-

segajo 14,040 DEM (7.179 EUR) v koledarskem letu. Prihodki v zvezi z izobra`evanjem

(pla~ilo za prakti~no delo v vzgojno-izobra`evalnem procesu, nagrade na tekmovanjih,

ipd.) niso vklju~eni v ta znesek.

Dav~ni zavezanci, ki so upravi~eni do otro{kega dodatka, lahko izberejo ali bodo

uveljavljali dohodninsko olaj{avo za otroke ali prejemali otro{ki dodatek. Ob vlo`itvi

dav~ne napovedi, dav~ni organ sam odlo~i, katera od obeh zgoraj navedenih mo`nosti

je ugodnej{a za dav~nega zavezanca.

3.4 Posebna olaj{ava za nakup stanovanja

Nem{ka vlada prispeva od 1. januarja 1996 dolo~eno denarno pomo~ dav~nim zave-

zancem, ki zgradijo ali kupijo stanovanje, katerega bodo sami uporabljali. Osnovna de-

narna pomo~ je zagotovljena za leto, v katerem se dav~ni zavezanec dejansko preseli in

nadalje v omejenem znesku nadaljnjih sedem koledarskih let, od nakupa oziroma zgra-

ditve stanovanja. Pravico do te posebne denarne pomo~i imajo dav~ni zavezanci, kate-

rih skupni bruto dohodek v letu, v katerem so zaprosili za pomo~, in v prej{njem letu, ni

presegel 160.000 DEM (81.807 EUR) oziroma 320.000 DEM (163.614 EUR) za zakonca.

Osnovna denarna pomo~ zna{a 5 % nakupne cene stanovanja, vendar najve~ do 5.000

DEM (2.556 EUR) na leto za stanovanja, kupljena tri leta po zgraditvi oziroma 2,5 % cene

stanovanja, vendar najve~ do 2.500 DEM (1.278 EUR) za starej{a stanovanja. Dav~ni za-

vezanci so upravi~eni do dodatnih 1.500 DEM (767 EUR) vladne denarne pomo~i letno

za nakup stanovanja za vsakega otroka, ki `ivi skupaj z dav~nim zavezancem, ki je

upravi~en do otro{kega dodatka, ali dav~ne olaj{ave za otroka. Drugih dav~nih olaj{av

za stanovanja, namenjena za lastno uporabo, nem{ko dav~no pravo ne pozna.
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IV. ZAKLJU^EK

Kot je razvidno iz prikazanih podatkov, so dolo~ene dohodninske olaj{ave oziroma

zmanj{anja osnove za dohodnino v Nem~iji uveljavljene brez omejitev, ve~ina pa z

omejitvami do dolo~enega zneska. Ti zneski so v nem{kem zakonu, za razliko od slo-

venske ureditve, navedeni v nominalnem znesku in se lahko za vsako dav~no leto spre-

minjajo. Pomembna razlika v primerjavi s slovenskim dohodninskim sistemom je tudi

ta, da lahko v Nem~iji zakonca oddata dav~no napoved vsak posebej, ali pa oddata

skupno dav~no napoved. Na splo{no je za njiju ugodneje, ~e oddata skupno napoved.

Dolo~ene razlike med obema sistemoma obstajajo tudi pri olaj{avah za otroke. Tako na

primer, dav~ni organ v Nem~iji sam odlo~i, kaj je za dav~nega zavezanca ugodneje ali

prejemanje otro{kega dodatka ali uveljavljanje dohodninske olaj{ave za otroke. Poleg

splo{ne olaj{ave za otroke pa je na primer omogo~ena {e dodatna olaj{ava zaradi otrok

pri nakupu stanovanja.

VIRI
- Einkommensteuergesetz -EStG (Zakon o dohodnini), z dne 16.4.1997:

http://www.google.com/search?q=einkommensteuergesetz&hl=sl&start=10&sa=N

- MISSOC Mutual Information System on Social Protection in the EU Member States and the EEA: Germany:

Family benefits: http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc2001/d_part9_en.htm

- MISSOC: Limit of income for tax relief or tax deduction: Germany:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc2001/missoc_91_en.htm

- Taxation Fact Sheet 2001: http://www.german-embassy.org.uk

- The Global Executive (Acrobat Reader): Germany, Last Updated October 2001:

http://www.ey.com/GLOBAL/gcr.nsf/EYPassport/Germany-EYPassport#2

- Understanding the German tax system, What to do at the end of the tax year:

http://www.taxnews.com/tnn/Globtax.nsf/Germany?OpenView

- Zakon o dohodnini: Ur. l. RS, {t. 71/93, 2/94, 2/95, 7/95, 14/96, 18/96, 44/96, 68/96, 82/97 in 87/97
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DOHODNINSKE OLAJ[AVE ZA RE[EVANJE

STANOVANJSKEGA PROBLEMA*

I. UVOD

Raziskovalni sektor je na `eljo naro~nika pripravil pregled ureditve dohodnine oziro-

ma dohodninskih olaj{av za re{evanje stanovanjskega problema v treh pravnih sistemih

dr`av ~lanic EU.

V sektorju je bila pred kratkim narejena naloga Dohodninske olaj{ave v Nem~iji, kjer

so prikazane tudi dohodninske olaj{ave za re{evanje stanovanjskega problema, zato v

tej nalogi prikazujemo ureditev le {e za dve dr`avi, v katerih imajo olaj{ave za te name-

ne, in sicer za Francijo in [panijo.

Uvodoma smo predstavili tudi nekatere poglede na dav~ne spodbude pri dohodni-

nah na splo{no, s poudarkom na dr`avah ~lanicah OECD.

II. DAV^NE SPODBUDE PRI DOHODNINAH1

Strukturne spremembe dohodnine, ki so nastale v skoraj vseh dr`avah ~lanicah

OECD med letoma 1995 in 1998, so {le v smeri raz{iritve osnove, zni`anja najvi{jih sto-

penj, zmanj{anja razredov v dohodninski lestvici in pove~anja vstopnega praga

(dav~na olaj{ava je dana vsem davkopla~evalcem).

Raz{iritev dav~ne osnove je potekala v dveh oblikah, in sicer:

vklju~itev tistih prihodkov ali nadomestil prihodkov, ki doslej niso bili vklju~eni v

dav~no osnovo. Najbolj zna~ilno je, da so bili v obdav~itev zajeti kapitalski dobi~ki

bodisi kot del skupne obdav~itve ali kot samostojen dav~ni vir. Prav tako je zelo po-

membna tendenca v ve~ini dr`av, in sicer da v skupno osnovo vklju~ijo tudi druge

prihodke zaposlenih ali pa na drugi strani, da pove~ajo njihovo posami~no obdav~i-

tev. Prav tako se v ve~ini dr`av pojavlja dilema ali naj bonitete zaposlenih izvzemajo

iz obdav~itve ali naj jih vklju~ijo v obdav~itev;
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• dav~na osnova se je raz{irila tudi z odpravo ali zmanj{anjem (z dolo~itvijo zgornje

meje) dav~nih olaj{av za nekatere izdatke. Najpomembnej{i primer je bila odprava ali

omejevanje dav~nih olaj{av za obresti za nakup stanovanj (na primer: Avstralija, Dan-

ska, Francija, Irska, Japonska, Nova Zelandija, Velika Britanija in ZDA) in v nekaterih

dr`avah za obresti na potro{ni{ka posojila ali za druge namene. Kljub tej {iritvi osno-

ve pa v nekaterih dr`avah OECD {tevilne olaj{ave ostajajo. Iz razpolo`ljivih podatkov

je razvidno, da je bilo v poznih 80. letih od vseh prihodkov obdav~enih le dve tretjini

(Kanada, Velika Britanija in ZDA), tri ~etrtine v skandinavskih in nekaj odstotkov ve~

v Avstriji, Italiji in [paniji, ker obstaja te`nja, da se najve~ dav~nih olaj{av zagotovi v

obliki dav~nih kreditov.

Druge, manj pomembne nedavne spremembe, so bile vklju~itev pripisane najemnine

za prebivanje v lastnem stanovanju in pravic iz zdravstvenega zavarovanja ter podpore

za brezposelne v dav~no osnovo.

III. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED DOHODNINSKIH OLAJ[AV
ZA RE[EVANJE STANOVANJSKEGA PROBLEMA

3.1 Francija2

Pla~ilo hipotekarnih obresti za nakup ali gradnjo stanovanja se upo{teva kot dav~na

oprostitev v naslednjih petih letih, in sicer v obliki dav~nega kredita (tax credit = upo-

{tevanje `e pla~anega davka, dav~na oprostitev). Za kreditne pogodbe, podpisane po

1.1.1998, za nakup obstoje~ega stanovanja in za kreditne pogodbe, podpisane po

1.1.1997 za novo stanovanje, zgoraj omenjeni dav~ni kredit ne pride ve~ v po{tev.

Dav~na olaj{ava se upo{teva po naslednjih na~elih in stopnjah:

• 25% olaj{ava se upo{teva za pla~ane obresti (vendar do zgornje meje 15.000 FF in {e

2.000 FF za vzdr`evanega dru`inskega ~lana) za obdobje petih let za posojila, glede

katerih ni mogo~e upo{tevati dav~nega kredita (kreditne pogodbe podpisane pred

1.1.1998);

• za kreditne pogodbe, podpisane v obdobju od 18.9.1991 do 31.12.1996, zna{a olaj{a-

va 25% za pla~ane obresti (vendar najve~ do zgornje meje, ki zna{a 40.000 FF za za-

konca in {e dodatnih 2.000 FF za prvega otroka, 2.500 za drugega otroka in 3.000 FF
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za vsakega nadaljnjega vzdr`evanega dru`inskega ~lana) v prvih petih letih. Ta olaj-

{ava se upo{teva tudi pri samskih dav~nih zavezancih do zgornje meje 20.000 FF.

Stro{ki za ve~ja popravila v stanovanjih
Dav~ni zavezanci, ki imajo ve~je stro{ke za popravila v stanovanjih, kot so na primer:

ogrevanje, dvigala, zdravstveni pripomo~ki kot npr. savna, lahko za te stro{ke uveljav-

ljajo dav~no olaj{avo, vendar najve~ do zneska, ki ne presega 3.050 EUR za samskega

dav~nega zavezanca in 6.100 EUR za zakonca, ter {e dodatno 305 EUR za prvega vzdr-

`evanega dru`inskega ~lana, 380 EUR za drugega in 460 EUR za vse nadaljnje dru`inske

~lane. Da lahko dav~ni zavezanci uveljavljajo dohodninsko olaj{avo, so morali ti stro{ki

nastati od 15.9.1999 do 31.12.2002.

Ta dav~na olaj{ava je mogo~a samo za stro{ke ve~jih popravil, kot so vodovodna in

centralna napeljava. Za ti dve vrsti popravil lahko olaj{avo uveljavljajo tudi najemniki.

Da pride do uveljavitve dav~ne olaj{ave, je potrebno paziti na vrsto stro{kov, ki nasta-

nejo pri popravilu, na starost nepremi~nine, kajti vsi stro{ki se ne upo{tevajo pri uve-

ljavljanju dav~ne olaj{ave.

3.2 [panija3

Tudi v [paniji velja glede nakupa stanovanja posebna ureditev na dav~nem podro~ju,

in sicer tako imenovani dav~ni kredit (tax credit). ^e za nakup stanovanja ni uporablje-

no posojilo, zna{a dav~na olaj{ava 15% nakupne cene stanovanja, vendar do zgornje

meje 9.015 EUR. V primeru, da je za nakup stanovanja uporabljeno posojilo, zna{a olaj-

{ava od 25% do 15% pla~anega zneska (glavnica in obresti), vendar do zgornje meje

9.018 EUR po naslednjem principu: za prvi dve leti zna{a ta 25% od prvih 4.507 EUR in

15% od pla~anega prese`ka, vendar najve~ do 9.015 EUR. V naslednjih letih zna{a olaj-

{ava 20% za prvih 4.507 EUR in 15% za prepla~ilo do zgornje meje 9.015 EUR. Po drugi

strani pa je glede sredstev za nakup prvega stanovanja, ki so polo`eni na ban~nem ra~u-

nu, mogo~e uveljavljati olaj{avo, z isto omejitvijo (9.015 EUR) po 15% stopnji, pod po-

gojem, da so izpolnjeni dolo~eni pogoji na ban~nem ra~unu. [panska zakonodaja omo-

go~a dolo~eno denarno nadomestilo tistim posameznikom, ki so kupili stanovanja

pred 4.5.1998.
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IV. ZAKLJU^EK

Kot je razvidno iz pregleda ureditve dohodninskih olaj{av za re{evanje stanovanjske-

ga problema, nekatere dr`ave tak{ne olaj{ave poznajo. Potrebno pa je poudariti, da se

dav~ne olaj{ave za obresti za nakup stanovanj bodisi odpravljajo ali omejujejo z dolo~i-

tvijo zgornje meje.

LITERATURA IN VIRI
- France: http://www.taxnews.com/tnn/Globtax.nsf/France?OpenView, zajeto 3.7.2002.

- Kostanjevec B.: Dav~ne spodbude in posebnosti harmonizacije v Evropski uniji, Podjetje in delo, Revija za

gospodarsko, delovno in socialno pravo, {t. 2/2002, GV Zalo`ba, Ljubljana

- Spain: http://www.taxnews.com/tnn/Globtax.nsf/Spain?OpenView. zajeto 3.7.2002.
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DAVEK NA KAPITALSKE DOBI^KE*

I. UVOD

Naloga prikazuje, kako je podro~je pobiranja davka od kapitalskih dobi~kov, ki se

dosegajo s prodajo vrednostnih papirjev, zakonsko urejeno v nekaterih dr`avah ~lani-

cah Evropske unije, s poudarkom na roku, po izteku katerega zavezanci niso zavezani

pla~ati davka.

Skladno z naro~ilom je tudi prikazano, ali davek od dobi~ka iz kapitala v dr`avah ~la-

nicah Evropske unije pla~ujejo poleg fizi~nih oseb tudi pravne osebe.

II. OBDAV^EVANJE KAPITALSKEGA DOBI^KA DOSE@ENEGA
PRI PRODAJI VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 58. ~lena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS {t.

71/93) je zavezanec za davek od dobi~ka iz kapitala fizi~na oseba s stalnim prebiva-

li{~em na obmo~ju Republike Slovenije, ki dosega dobi~ek s prodajo vrednostnih pa-

pirjev ter drugih dele`ev v kapitalu gospodarskih dru`b in zadrug, ~e je bila prodaja iz-

vr{ena pred pretekom treh let od dneva, ko je bil vrednostni papir oziroma dele` v kapi-

talu pridobljen, zmanj{an za davke, ki jih je pla~al zavezanec.

Obdav~eni so torej dobi~ki iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev, kot so: delni-

ce, obveznice, blagajni{ki zapisi, certifikati o vlo`enih sredstvih, komercialni zapisi in

investicijski kuponi.

Za opredelitev, ali je fizi~na oseba zavezanec za davek od dobi~ka iz kapitala, je odlo-

~ilno dejstvo, da je do dobi~ka iz naslova prodaje vrednostnega papirja pri{lo pred po-

tekom treh let od dneva njegove pridobitve. Kot dan pridobitve in dan prodaje vred-

nostnega papirja se praviloma {teje dan, ko je bila sklenjena pogodba o nakupu oziro-

ma prodaji, oziroma dan, ko je bila sklenjena menjalna ali kak{na druga pogodba. Lah-

ko pa se kot dan pridobitve {teje tudi datum izdaje vrednostnega papirja, ali datum

sklepa skup{~ine, s katerim se udele`ba v dobi~ku izpla~a v obliki delnic.
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Na podro~ju obdav~evanja dohodkov fizi~nih oseb je predpisov Evropske unije

izredno malo. Obdav~evanje dividend in kapitalskih dobi~kov je praviloma prepu{~e-

no v urejanje dr`avam ~lanicam, ki v svoji notranji zakonodaji in v sklenjenih sporazu-

mih o izogibanju dvojnemu obdav~evanju dohodka in premo`enja dolo~ajo natan~nej-

{a pravila za obdav~itev navedenih dohodkov. Zaradi navedenega so razlike med na~i-

ni obdav~evanja dividend in kapitalskih dobi~kov fizi~nih oseb v dr`avah ~lanicah

Evropske unije precej{nje.

Prakti~no vse dr`ave Evropske unije obdav~ujejo kapitalske dobi~ke, ki jih dosegajo

fizi~ne osebe. Praviloma se obdav~ujejo dobi~ki, realizirani pri odsvojitvi nepremi~nin,

vrednostnih papirjev in drugih dele`ev v kapitalu. Sistemi obdav~evanja kapitalskih do-

bi~kov se med dr`avami precej razlikujejo, in sicer tako glede obdav~enja kratkoro~nih

in dolgoro~nih kapitalskih dobi~kov, na~ina opredelitve dav~ne osnove in na~ina pora-

~unavanja realiziranih izgub.

V primerjalnem pregledu je poudarek na roku, po izteku katerega zavezanci niso

dol`ni pla~ati davka od dobi~ka dose`enega pri prodaji vrednostnih papirjev (delnic).

2.1 Avstrija1

Kapitalski dobi~ek dose`en pri prodaji vrednostnih papirjev je neobdav~en, ~e je od

nakupa do prodaje vrednostnih papirjev minilo ve~ kot eno leto, sicer je dobi~ek obdav-

~en tako kot navadni dohodek po osnovni dav~ni stopnji (glej tabelo). Kapitalski dobi-

~ek dose`en pri prodaji delnic korporacije je obdav~en do polovice osnovne dav~ne

stopnje v primeru, da je imel delni~ar v lasti ve~ kot 1% delnic korporacije in ~e je dose-

`en pred potekom petih let od pridobitve delnic. Stopnje davka so prikazane v tabeli 1.

Tabela 1: Stopnje davka v Avstriji

Dohodek v ATS Dav~na stopnja

0 do 50.000 0%

50.000 do 100.00 21%

100.000 do 300.000 31%

300.000 do 700.000 41%

700.000 in ve~ 50%

Vir: Spletne strani
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2.2 Belgija2

Kapitalski dobi~ek od prodaje delnic je obdav~en izklju~no v primeru, da so delnice

prodane tujemu podjetju. Dobi~ek od prodaje delnic belgijskega podjetja tujemu pod-

jetju je obdav~en po 16,5% dav~ni stopnji in sicer le v primeru, da ima dav~ni zavezanec

sam ali skupaj z dru`inskimi ~lani posredno ali neposredno v lasti ve~ kot 25% delnic

podjetja, pri ~emer je od nakupa do prodaje minilo manj kot pet let. V drugih primerih je

kapitalski dobi~ek od prodaje delnic neobdav~ljiv.

Kapitalski dobi~ek pri samozaposlenih je obdav~en po osnovni dav~ni stopnji, ~e je

dose`en s prodajo kapitalskega premo`enja (tudi vrednostnih papirjev) pred potekom

petih let od pridobitve.Stopnje davka so prikazane v tabeli 2.

Tabela 2: Stopnje davka v Belgiji

Dohodek v Evro Dav~na stopnja

do 6.570 25%

6570 do 8710 30%

8710 do 12.420 40%

12.420 do 28.540 45%

28.540 do 42.810 50%

642.810 do 62.790 52,5%

62.700 in ve~ 55%

Vir: Spletne strani

2.3 Luksemburg3

Dobi~ek od prodaje delnic je obdav~en po osnovni dav~ni stopnji, ~e se delnice pro-

dajo v roku {estih mesecev od njihovega nakupa, oziroma je neobdav~en, ~e so prodane

po preteku {estih mesecev od nakupa. Stopnje davka so prikazane v tabeli 3.
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Tabela 3: Stopnje davka v Luksemburgu

Dohodek v LUF Dav~na stopnja

500.000 3,24%

1.000.000 13,33%

1.500.000 21,42%

2.000.000 26,57%

3.000.000 31,71%

5.000.000 35,83%

Vir: Spletne strani

2.4 Nem~ija4

Kapitalski dobi~ek dose`en s prodajo kapitalskega premo`enja praviloma ni obdav-

~en. Izjema od tega pravila je dobi~ek dose`en s prodajo delnic korporacije v primeru,

da je imel dav~ni zavezanec v lasti ve~ kot 1% delnic korporacije, pri ~emer je od naku-

pa do prodaje minilo manj kot pet let, sicer je neobdav~en. Druga izjema se nana{a na

primer, ko ima prenos kapitala {pekulativen zna~aj. [pekulativni dobi~ek dose`emo

samo s prodajo nepremi~nin in vrednostnih papirjev. Transakcijo lahko smatramo za

{pekulativno, ~e je kapitalsko premo`enje prodano v dolo~enem roku in sicer je ta rok

za zemljo in nepremi~nine deset let, za vrednostne papirje pa eno leto. [pekulativni do-

bi~ek se obra~una kot vsak drug dohodek po osnovni dav~ni stopnji. ^e zna{a manj kot

1.000 DEM na leto, je neobdav~en. Stopnje davka za leto 2001prikazujemo v tabeli 4.

Tabela 4: Stopnje davka za leto 2001 v Nem~iji

Dohodek v DEM Dav~na stopnja
60.000 21,7%
80.000 25,7%
100.000 92,3%
120.000 32.4%
140.000 34,7%
160.000 36,4%
200.000 38,9%
240.000 40,5%

Vir: Spletne strani
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2.5 [panija5

Kapitalski dobi~ek od prodaje kapitala, ki ga je imel lastnik manj kot eno leto, je ob-

dav~en kot dohodek po 35% dav~ni stopnji. ^e je dobi~ek dose`en od prodaje kapitala,

ki ga je imel lastnik ve~ kot eno leto, je obdav~en po 18% dav~ni stopnji.

2.6 Zdru`eno kraljestvo6

Dobi~ek od prodaje kapitalskega premo`enja je obdav~en razli~no in sicer glede na

rok, v katerem je bilo premo`enje prodano. Odstotek obdav~ljivega dobi~ka je zmanj-

{an za 12,5%, ~e je bilo premo`enje v rokah zavezanca eno leto, potem pa za 25% za

vsako dopolnjeno leto lastni{tva, do maksimuma neobdav~ljivega odstotka, ki zna{a

75% po {tirih letih.

Kapitalski dobi~ek je sicer obdav~en po mejni dav~ni stopnji (upo{tevajo~ dav~no

stopnjo za privar~evani dohodek: 10%, 20% ali 40%). ^e zna{a kapitalski dobi~ek za

leto 2001-2002 do 7.500 GBP, je neobdav~en.

III. OBDAV^EVANJE KAPITALSKEGA DOBI^KA GLEDE NA
DAV^NE ZAVEZANCE

Kapitalski dobi~ek (capital gain) se dose`e s prodajo kapitala za dolo~en profit. Za

kapital se {teje vsako premo`enje, ki pomeni investicijo (delnice, obveznice, nepre-

mi~nine, ipd.) Dividende in obresti so dohodek in ne kapitalski dobi~ek.

V Sloveniji je terminolo{ka standardizacija v za~etku devetdesetih let ob{la ta po-

membni pojem, saj se davek {e vedno imenuje davek na dobi~ek pravnih oseb in ne da-

vek od dohodka pravnih oseb (glej Ti~ar B., 1999:270).

Neposredno obdav~enje gospodarskih dru`b praviloma pomeni obdav~enje poslov-

nih rezultatov. V pravni teoriji se obdav~evanje pravnih oseb7 obravnava kot korpora-

tivno obdav~evanje, ki zajema posredno tudi obdav~evanje delni~arjev oziroma
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7 V tujini obstajajo bistvene razlikemed obdav~itvijo kapitalskih in osebnih dru`b. V nem{ki pravni ureditvi so

glavni zavezanci davka na dobi~ek pravnih oseb predvsem delni{ka dru`ba, dru`ba z omejeno odgovornostjo

in komanditna delni{ka dru`ba. Osebne dru`be v nem{ki pravni ureditvi nimajo statusa pravnih oseb in niso

dav~ni zavezanci. To vklju~uje tudi dvojne dru`be, kjer kot komplementar nastopa dru`ba z omejeno
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dru`benikov v kapitalskih dru`bah ter transparentno obdav~evanje, ki se nana{a na

osebne dru`be, pri katerih se praviloma obdav~evanje nana{a na obdav~evanje do-

bi~ka, ustvarjenega v gospodarski dru`bi, na ravni osebno odgovornih dru`benikov.

Korporativno obdav~evanje je predvsem obdav~evanje pravno in ekonomsko samo-

stojnega subjekta, ki je sicer pravno lo~en, vendar ekonomsko povezan s pravno sub-

jektiviteto svojih delni~arjev oziroma dru`benikov. Korporacijski davek je predmet {te-

vilnih teoreti~nih razprav ne glede na to, ali gre za lo~eni davek, ki je predpisan za gos-

podarske subjekte posebej in se dopolnjuje z individualnim obdav~evanjem tistih, ki

upravljajo gospodarsko dru`bo, ali pa gre za integrirano obdav~evanje, pri ~emer se

korporacijski davki zbirajo na osebni ravni. (glej Ivanjko [., 1999: 1468).

Korporativno obdav~evanje ali obdav~evanje kapitalskih dru`b je v pravnih redih

razli~nih dr`av razli~no urejeno.

Dav~na teorija lo~i (glej Ti~ar B., 1999: 478):

• klasi~ne sisteme z lo~enim korporativnim in individualnim obdav~evanjem (Zdru-

`ene dr`ave, Nizozemska, [vedska),

• integrirane sisteme z univerzalno integracijo korporacijskih davkov na osebni ravni

(Nem~ija, Francija, Avstralija).

Navedena pristopa sta skrajna pristopa ureditve neposrednega obdav~evanja. Druge

dr`ave so nekje med klasi~nim in popolnoma integriranim sistemom.

Z metodo integracije je vzpostavljen most med davkom na dobi~ek pravne osebe in

osebno dohodnino dru`benikov (delni~arjev). Metoda integracije je nomotehni~ni pri-

stop, s katerim se v dav~nih zakonodajah sanira dvojna obdav~itev. Na podlagi integri-

rane ureditve lahko namre~ pla~ane davke po odbitku (witholding taxes) dividendnim

upravi~encem le-ti pla~ila uveljavljajo kot zni`anje davka (tax credit) pri osebnih do-

hodninah. Zni`anje je lahko 100 odstotno, kar pomeni, da dvojne obdav~itve ni, ali je v

ni`jem odstotku, kar je delna dvojna obdav~itev. Razli~ni pravni redi vzpostavljajo raz-

li~no stopnjo integracije. Tako se lahko na navedeni na~in preferira dolo~ena skupina

dav~nih zavezancev (na primer v Nem~iji, kjer so do 100 odstotne integracije upravi~eni

samo nem{ki rezidenti) ali pa se z nizko integracijo in {irjenjem dav~ne osnove posku{a

dose~i ~im ve~ji fiskalni u~inek davka na dobi~ek (na primer na Japonskem) (glej Ti~ar

B., 1999:268).
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V teoriji (Ti~ar B., 1999: 479) obstaja vrsta argumentov, ki nasprotuje naslednjemu

razmi{ljanju: »Ali ni za dr`avo dovolj, da se davek obra~una od kapitalskih dohodkov fi-

zi~nih delni~arjev ali dru`benikov pri njihovi osebni dohodnini?«

Prvi argument izhaja iz pravne subjektivitete korporacij ali kapitalskih dru`b. Korpo-

racija je pravno-teoreti~no samostojna umetna pravna oseba, lo~ena in nepovezana s

pravno subjektiviteto svojih delni~arjev ali dru`benikov. Zato je tudi samostojni subjekt

dav~nega prava in kot taka zavezanec za pla~ilo davka na lastne dobi~ke.

Drugi argument, ki ga zagovarja predvsem sodobna ameri{ka teorija, izhaja iz dejstva,

da je korporacijski davek nekak{na kotizacija za omejeno odgovornost delni~arjev ozi-

roma dru`benikov korporacij. Le-ti za obveznosti korporacije ne odgovarjajo, za to

prednost pamora korporacija dru`bi povrniti ceno, ki jo pla~a z davkom na dobi~ek kot

pravna oseba.

Tretji argument za lo~eno obdav~evanje je v pojavni obliki dobi~ka. Ko je letni dobi-

~ek korporacije ugotovljen, se lahko razdeli med dru`benike, lahko se reinvestira, lah-

ko se porabi za pokrivanje izgub iz prej{njih let ali pa lahko ostane nerazdeljen. ^e ob-

velja trditev, da delni~arji pla~ajo davek na dobi~ek na koncu v osebni dohodnini, to

lahko velja samo za razdeljeni dobi~ek. [e zmeraj pa bi neobdav~en ostajal nerazdeljeni

dobi~ek, dobi~ek, s katerim se pokriva izguba iz prej{njih let, ali reinvestirani dobi~ek.

Zato dav~nopravni sistemi velikokrat vsebujejo razli~ne dav~ne stopnje in razli~ne

dav~ne olaj{ave glede na to, kak{no pravno obliko dobi dobi~ek, ko o njegovi usodi

odlo~i skup{~ina dru`be.

Slovenska pravna ureditev obdav~evanja gospodarskih dru`b kot pravnih oseb (glej

Ivanjko [., 1999: 1469) je me{anica klasi~nega lo~enega in integriranega sistema. Z vidi-

ka postopkov je Zakon o dohodnini predpisal klasi~ni individualni sistem, saj se lo~eno

obdav~uje gospodarska dru`ba od delni~arja oziroma dru`benika. Gospodarska

dru`ba kot pravna oseba pla~uje davek od dobi~ka pravnih oseb, delni~ar pa od more-

bitnih dividend pla~uje dohodnino po Zakonu o dohodnini. Tudi z nomotehni~nega vi-

dika ureja zakonodajalec omenjeno lo~eno obdav~evanje v dveh zakonskih predpisih.

Vsebinsko in ekonomsko gledano pa gre za integrirani sistem, saj se davek od dobi~ka

pravnih oseb povezuje z obdav~evanjem prejemkov fizi~ne osebe delni~arja ali dru`be-

nika, ki ga le-ta sprejme na podlagi udele`be pri dobi~ku. V skladu z Zakonom o do-

hodnini je delni~ar zavezan k pla~ilu davka iz naslova dohodkov iz premo`enja, med

katerega se {teje vsak posamezni prejemek udele`be pri dobi~ku, pove~an za pla~ano

akontacijo po Zakonu o davku od dobi~ka pravnih oseb in zmanj{an za 40 odstotkov.
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IV. ZAKLJU^EK

Rok, po izteku katerega dav~ni zavezanci niso zavezani pla~ati davka od kapitalskega

dobi~ka, ki se dose`e s prodajo vrednostnih papirjev (delnic) je, kot je razvidno iz pri-

merjalnega pregleda, v razli~nih evropskih dr`avah zelo razli~no urejen. Dol`ina roka v

izbranih dr`avah sega od {est mesecev pa do pet let.

Iz drugega dela naloge, ki se nana{a na obdav~evanje kapitalskega dobi~ka pravnih

oseb, pa lahko povzamemo, da so zavezanci za pla~ilo davka od kapitalskega dobi~ka

tako fizi~ne kot pravne osebe, ~eprav je obdav~evanje pravnih oseb v pravnih redih

razli~nih dr`av razli~no urejeno. Ponekod imajo klasi~ni sistem z lo~enim korporativ-

nim in individualnim obdav~evanjem, ponekod pa integriran sistem z integracijo dav-

kov na osebni ravni.
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TURISTI^NE TAKSE*

I. UVOD

V nalogi je prikazana ureditev turisti~ne takse v Avstriji, Nem~iji, Italiji in na Hr-

va{kem, in sicer: na~in pobiranja takse, namen takse, oblika, vi{ina in obstoje~e izjeme

v navedenih ureditvah.

Turisti~na taksa ima v navedenih dr`avah razli~na imena. V Avstriji imajo krajevno

takso in posebno zdravili{ko takso, v Nem~iji samo zdravili{ko takso, na Hrva{kem bi-

valno pristojbino, v Italiji pa so pred njegovo ukinitvijo imeli davek na bivanje.

V strokovni literaturi nismo zasledili posebne teoreti~ne obravnave in definicije turi-

sti~ne takse. Zato navajamo definicijo iz slovenske zakonodaje: »Turisti~na taksa je

pav{alni denarni znesek, ki ga pla~uje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalne-

ga bivali{~a. Z njo turist v registriranem preno~itvenem obratu poravna storitve ali

ugodnosti, ki jih je v kraju dele`en brezpla~no. Turisti~no takso pla~a turist skupaj s

pla~ilom storitev za preno~evanje. Turist je dol`an pla~ati turisti~no takso tudi v pri-

meru, ko je dele`en brezpla~nih storitev za preno~evanje« ( povzeto po delovnem gra-

divu Ministrstva za gospodarstvo).

Iz te definicije izhaja osnovna zna~ilnost te dajatve, ki je skupna tudi za obravnavane

primere iz tujine, da je vezana na preno~evanje turistov v turisti~nem kraju, pri ~emer je

v bistvu namenjena za turisti~ni razvoj tega kraja in je zato dajatev ni`jih teritorialnih ob-

mo~ij (ob~in, pokrajin).

II. PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH

2.1 Avstrija

V tej dr`avi na zveznem nivoju ni predpisov, ki bi se nana{ali na ureditev turisti~ne

takse. Podro~je lokalnih pristojbin je v okviru zakonodaje s podro~ja turizma urejeno na

lokalnem nivoju, in sicer na ravni de`el, pa tudi stopnjo ni`e, torej v ob~inah. V nadalje-

356

* Mag. Igor Zobavnik, Janez Bla`i~ in Nata{a Koselj; pripravljeno: 4.11.2002, objavljeno:

6.11.2002

356



vanju sledi opis ureditev v dveh avstrijskih zveznih de`elah, in sicer v Spodnji Avstriji in

v de`eli Salzburg.

2.1.1 Spodnja Avstrija

Zakon o turizmu (Tourismusgesetz) zvezne de`ele Spodnja Avstrija med drugim do-

lo~a, da so ob~ine poobla{~ene za pobiranje krajevne takse (Ortstaxe) od vseh oseb, ki

preno~ujejo v preno~i{~ih za goste na njihovem obmo~ju. O pobiranju krajevne takse

mora biti izdan sklep ob~inskega sveta. Krajevne takse so namenjene nadaljnjemu raz-

voju in spodbujanju turizma. Izraz »krajevna taksa« torej ustreza na{emu pojmu »turi-

sti~na taksa«.

Preno~i{~a za goste so namenjena prehodni nastanitvi gostov, bodisi v okviru pose-

bej za to namenjenih gostinskih obratov ali pa v okviru ponudbe zasebnih sob, v zdravi-

li{kih in po~itni{kih domovih ter v kampingih.

Vi{ina krajevne takse lahko zna{a za ob~ine v I. krajevnem razredu (Ortsklasse – raz-

vrstitev po posebni uredbi glede na turisti~ni pomen) do 0,509 na osebo za eno no~i-

tev, za ob~ine v II. krajevnem razredu do 0,3634 in za ob~ine v III. krajevnem razredu

do 0.145 . V zdravili{kih krajih v I. krajevnem razredu lahko zna{ajo te takse najve~

1,09 na osebo za eno no~itev. V okviru ob~ine se lahko dolo~ijo razli~ne vi{ine taks,

~e so za to podani pogoji, ne sme pa se dolo~ati razli~nih taks po posameznih kategori-

jah preno~i{~. Mo`na pa je razpolovitev takse za zdravili{ke domove in kampinge.

V navedenem zakonu je tudi dolo~eno, da ta zvezna de`ela spodbuja turizem, in sicer

tako, da se ob~ini podeljujejo sredstva za spudbujanje turizma, ~e se njihovi turisti~ni

na~rti brez teh sredstev ne bi mogli uresni~iti, oziroma ~e se oceni, da sredstva, pridob-

ljena iz naslova turisti~nih taks, ne bodo zadostna.

Oprostitve pri pla~evanju takse
Pla~evanja takse so opro{~eni:

osebe do dopolnjenega 15. leta starosti;

osebe do dopolnjenega 19. leta starosti, ki preno~ujejo v mladinskih preno~i{~ih ozi-

roma podobnih obratih, ki jih upravljajo doma~e dobrodelne organizacije;

osebe, ki preno~ujejo na ozemlju ob~ine v zvezi s {olsko obveznostjo, civilnim slu`e-

njem voja{kega roka ali z vajeni{tvom, pa tudi osebe, ki preno~ujejo v izobra`evalnih

ustanovah, ki niso namenjene ustvarjanju dobi~ka;

te`ji invalidi z najmanj 50% zmanj{ano delovno sposobnostjo in slepe osebe, kakor

tudi njihovi spremljevalci, ~e so invalidi ali slepi po zdravni{kem potrdilu popolnoma

odvisni od njihovega spremstva;
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osebe, ki so opro{~ene pla~evanja pristojbine za recepte;

osebe, ki prejemajo socialno podporo po de`elnem zakonu;

osebe, ki so v preno~i{~ih za goste neprekinjeno nastanjene osem tednov;

osebe, ki prejemajo dodatek po posebnem programu za dru`inske po~itnice, in

osebe, ki za~asno prebivajo v planinskih postojankah.

Pobiranje takse
Krajevno takso pobere gostitelj oziroma sobodajalec od gosta in jo do 15. dne v na-

slednjem mesecu odvede ob~ini. Pri dolo~itvi takse se zakon opira na drug predpis, in

sicer na Pravilnik o odvajanju dajatev (Abgabenordnung). Pri ve~kratnem za~asnem

preno~evanju iste osebe v istem preno~i{~u za goste ali kampingu lahko sobodajalec

oziroma upravnik kampinga pav{alno obra~una in odvede krajevno takso na posamez-

no ~etrtletje, pri ~emer pa se za osnovo vzame trajanje bivanja najmanj osem tednov let-

no. Krajevna taksa se lahko vklju~i v ceno preno~i{~a in ni treba, da se posebej prika`e.

Regionalna taksa
Poleg krajevnih pa obstajajo {e regionalne takse, ki jih morajo ravno tako pla~evati

zavezanci za pla~ilo krajevnih taks. Regionalna taksa je de`elna dajatev. V ob~inah iz I.

krajevnega razreda zna{a 0,254 , v ob~inah iz II. krajevnega razreda 0.182 in v ob~i-

nah iz 3. krajevnega razreda 0,073 . Za pobiranje regionalnih taks smiselno veljajo ena-

ke dolo~be kot za pobiranje krajevnih taks. Ob~ine so zavezane, da ~etrtletno nakazuje-

jo zneske pobranih taks uradu de`elne vlade, in sicer do 14. dne v naslednjem mesecu

po koncu ~etrtletja. Ob~inam pripada iz tega naslova dolo~en denarni znesek

(Entschädigung) v vi{ini 5% odvedenih taks. Vse zneske pobranih taks iz posamezne

turisti~ne regije se da v celoti na razpolago tej regiji za ukrepe nadaljnjega razvoja in

spodbujanja regionalnega turizma. Zneske regionalnih taks iz ob~in, ki niso v~lanjene v

katero od turisti~nih regij, pa de`ela nameni za izvedbo ukrepov s podro~ja turizma na

zadevnem obmo~ju oziroma v celotni de`eli.

2.1.2 Salzburg

Zakon o turizmu de`ele Salzburg dolo~a, da se sredstva za delo turisti~nih zdru`enj

(Tourismusverband – organizirana so v vsaki ob~ini) med drugim zbirajo tudi od ob~in;

te jim posredujejo 96% na njihovem obmo~ju pobrane splo{ne krajevne takse (allge-

meine Ortstaxe). Vse ob~ine pa ne pobirajo splo{ne krajevne takse. Dolo~en dele` iz

splo{ne krajevne takse se nameni za podporo splo{nih ukrepov turisti~ne propagande

na obmo~ju de`ele in ob~in. Turisti~na zdru`enja so uvr{~ena v tri krajevne razrede, ki

so ozna~eni z A, B in C, kar de`elna vlada dolo~i s posebno uredbo.
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V tej de`eli imajo, za razliko od zvezne de`ele Spodnja Avstrija, tudi poseben zakon,

ki pokriva podro~je pobiranja krajevnih taks (Ortstaxengesetz 1992). Po tem zakonu so

ob~ine poobla{~ene, da pobirajo splo{no krajevno takso (allgemeine Ortstaxe) kot iz-

klju~no ob~insko dajatev, poznajo pa tudi posebno krajevno takso. Odlok o dolo~itvi

splo{ne krajevne takse izda ob~inski svet. Odloki ob~inskih svetov o dolo~itvi splo{ne

krajevne takse ali njenem pove~anju, pa tudi odloki `upanov o vi{ini posebne krajevne

takse, stopijo v veljavo najprej v dvanajstih mesecih po njihovi objavi. Izkupi~ki iz po-

branih taks se namenjajo za potrebe turizma v ob~inah.

Splo{na krajevna taksa se pobira za no~itve v tistih bivali{~ih na obmo~ju ob~ine, ki

ne slu`ijo stalni stanovanjski potrebi. Pobira se tudi za bivanje v avtomobilskih prikoli-

cah ali {otorih.

Oprostitve pri pla~evanju takse
Pla~ila splo{ne krajevne takse so opro{~eni:

osebe, ki so na obmo~ju ob~ine nahajajo zaradi poklicnega {olanja ali splo{nega izo-

bra`evanja;

sorodniki na obisku pri stalnih prebivalcih ob~ine;

najemniki povr{in za postavljanje prikolic;

oskrbovanci v zdravili{~ih in oskrbovali{~ih;

obiskovalci planinskih postojank s skupnimi le`i{~i;

osebe do dopolnjenega 15. leta starosti;

te`ji vojni in voja{ki invalidi in

-osebe, ki so v ~asu zdravili{ke sezone nastanjene na obmo~ju zdravili{~ in zaradi

tega pla~ujejo posebno zdravili{ko takso (Kurtaxe).

Vse osebe, ki uveljavljajo oprostitev pla~ila takse, morajo same dokazati svojo upravi-

~enost. Vi{ina splo{ne krajevne takse lahko zna{a za posamezno no~itev najve~ 1,10 .

V odredbi o dolo~itvi takse lahko ob~ina razdeli preno~i{~a v razli~ne skupine in dolo~i

tudi razli~ne vi{ine takse. Stanodajalec je odgovoren za pobiranje splo{ne krajevne tak-

se in njeno odvajanje (ter za podajanje izjav o pobranih taksah).

^e znesek pobranih taks v posameznem koledarskem letu ne prese`e 73 , se lahko v

ob~inski odredbi predvidi mo`nost, da se izjava o taksi poda samo enkrat letno, in to do

15. februarja v naslednjem letu.

Posebna krajevna taksa
Poleg splo{ne krajevne takse obstaja {e posebna krajevna taksa, ki jo dolo~ajo `upani

in se pla~uje kot letni pav{alni znesek, vendar ne sme presegati dolo~enega limita. Po-
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bira pa se za bivanje v po~itni{kih stanovanjih, nadalje v najetih po~itni{kih stanovanjih,

katerih lastnik je druga fizi~na oseba (v trajanju najmanj {estih mesecev na leto) in za av-

tomobilske prikolice, ki {tiri mesece na leto ali ve~ stojijo na za to dolo~enem mestu v

kampingu, pri ~emer pa se v to dobo ra~una samo ~as obratovanja kampinga. Za pla~e-

vanje posebne krajevne takse veljajo glede zavezancev nekoliko druga~na pravila kot

pri splo{ni krajevni taksi. Polovica izkupi~ka od pobranih posebnih krajevnih taks gre

de`eli, polovica pa ob~ini.

Podzakonski akti
Poleg tega zakona pa imajo v de`eli Salzburg tudi Zakon o zdravili{kih taksah in o da-

jatvi za raziskovalni in{titut. Ta zakon dolo~a, da de`ela v zdravili{kih okro`jih (Kurbe-

zirk) pobira splo{no in posebno zdravili{ko takso (Kurtaxe). Dodana je tudi dajatev za

vzdr`evanje raziskovalnega in{tituta v Badgasteinu. Zdravili{ka okro`ja so dolo~ena s

posebnim zakonom.

Zdravili{ka taksa v bistvu povsem ustreza krajevni taksi, le s to razliko, da se pla~uje v

zdravili{kih okro`jih. Kdor poravna zdravili{ko takso, je s tem opro{~en pla~ila krajev-

ne takse.

Tudi v zdravili{kih redih posameznih zdravili{~ so dolo~be, ki se nana{ajo na zdravi-

li{ko takso in njeno odvajanje.

2.2 Italija

V Italiji je bila turisti~na taksa (imposta di soggiorno) ukinjena z Zakonskim dekretom

{tevilka 66 z dne 2.3.1989, pretvorjenim v Zakon {tevilka 144 z dne 24.4.1989.1

Iz 10. ~lena zakona izhaja, da se ukinja turisti~na taksa, in sicer s 1.1.1989. Posamez-

nim regijam so bila za leto 1989 in 1990 dodeljena sredstva v vi{ini prihodkov iz naslova

turisti~ne takse za leto 1988. Sredstva so bila namenjena za razvoj in promocijo turizma

ter turisti~nih objektov.

Avtonomni provinci Bolzano in Trento v avtonomni pokrajini Trentino Alto-Adige

imata na podlagi Statuta o avtonomiji dolo~eno finan~no avtonomijo, med drugim tudi

pristojnost glede turisti~ne takse. Turisti~na taksa je bila v provinci Bolzano ukinjena s

provincialnim zakonom {t. 12, z dne 16.12.1994, ki je pri~el veljati dne 1.1.1995. V pro-
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1 Zakonski dekret (Decreto Legge) preneha veljati, ~e parlament v 60 dneh od njegove objave, ne sprejme za-

kona (Legge) – 77. ~len ustave. V zgoraj opisanem primeru je bil zakonski dekret z dolo~enimi manj{imi spre-

membami prene{en v zakon in je ostal v veljavi.)
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vinci Trento pa je bila turisti~na taksa ukinjena s provincialnim zakonom {t. 3, z dne

22.3.2000, ki je pri~el veljati 1.1.2001.

2.3 Hrva{ka

2.3.1 Veljavni predpisi

Podro~je turisti~ne takse (boravi{na pristojba) v Republiki Hrva{ki (RH) ureja Zakon

o bivalni pristojbini2 in naslednji podzakonski akti:

Pravilnik o postopku prijave in odjave turistov in o na~inu vodenja seznama turistov,3

Uredba o dolo~itvi vi{ine bivalne pristojbine za leto 2002,4

Odlok o obdobju glavne sezone, predsezone, posezone in izven sezone v turisti~nih

krajih,5

Uredba o dolo~itvi vi{ine letnega pav{ala zneska bivalne pristojbine za uporabnike

stalnega priveza v pristani{~u navti~nega turizma za leto 2002,6

Pravilnik o razglasitvi in razvrstitvi turisti~nih krajev v razrede.7

Zavezanci za pla~ilo pristojbine
Na podlagi zakona morajo bivalno pristojbino pla~evati dr`avljani Republike Hrva{ke

in tujci, ki v turisti~nem kraju izven svojega prebivali{~a uporabljajo storitve preno~eva-

nja v namestitvenem objektu, v katerem se opravlja gostinska ali turisti~na dejavnost.

Bivalno pristojbino pla~a tudi lastnik objekta in vse osebe, ki bivajo v nastavitvenem

objektu, in to v kateremkoli obdobju med 15.6. in 15.9 v posameznem letu.

Bivalno pristojbino je do leta 1997 na podlagi navedenega zakona na enak na~in pla-

~eval tudi lastnik plovila, ki je bilo v privezu v pristani{~u navti~nega turizma, kadar je

bival na plovilu ter druge osebe, ki so bivale na plovilu. Z novelo zakona (70/97) je bila
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2 Zakon o boravi{noj pristojbi, (Narodne novine 27/91, 109/93, 30/94, 35/95, 64/00).)

3 Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i na~inu vo|enja popisa turista, (Narodne novine, 45/94, 32/96,

71/97).

4 Uredba o utvr|ivanju visine boravi{ne pristojbe za 2002. godinu, (Narodne novine 58/01).

5 Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i van sezone u turisti~kim mjestima (Narodne

novine, 83/95 i 95/95).

6 Uredba o utvr|ivanju visine godi{njeg pau{alnog iznosa boravi{ne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci

nauti~kog turizma za 2002. godinu (Narodne novine 58/01).

7 Pravilnik o progla{enju i razvrstavanju turisti~kih mjesta u razrede, (Narodne novine 75/94, 69/97 i 60/98 i

78/99
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uvedena sprememba, da osebe, ki bivajo na plovilu (dokler je plovilo v stalnem privezu

v pristani{~u navti~nega turizma), pla~ujejo pristojbino v pav{alnem znesku. Vi{ino

tega zneska dolo~i na predlog ministra za turizem Vlada RH.

Izjeme in zni`ane stopnje pla~evanja pristojbine
Bivalne pristojbine v RH ne pla~ujejo:

otroci do dvanajstega leta starosti;

slepi in gluhi s telesno invalidnostjo;

udele`enci {olskih izletov, ki jih organizira {olska ustanova;

osebe, ki jih na zdravljenje napoti zdravstvena ustanova;

dolgoletni stalni gostje v turisti~nem naselju, ki so zaslu`ni za pospe{evanje turizma,

na podlagi predloga krajevnega odbora in sklepa turisti~nega sveta turisti~ne

skupnosti;

pripadniki Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo, kadar pri oprav-

ljanju slu`benih nalog preno~ujejo v bivalnem objektu;

sezonski delavci, ki so prijavljeni, da bivajo v turisti~nem naselju;

potniki na potni{ki ladji v mednarodnem prometu, kadar je ladja na sidri{~u ali na pri-

vezu v pristani{~u;

lastniki izvorne stare dru`inske hi{e, ki so jo na podlagi dedovanja pridobili od za-

pustnika, ki je imel prebivali{~e v turisti~nem naselju, in ~lani njihove o`je dru`ine,

kadar bivajo v tej hi{i.

Osebe, stare od dvanajst do osemnajst pla~ujejo bivalno pristojbino, zmanj{ano za

50%, lastniki objektov in ~lani njegovih o`jih dru`in pa zmanj{ano za 70% (zadnje zni`a-

nje ne velja za tujce). Lastnik bivalnega objekta lahko na podlagi 12. ~lena zakona (ta

~len ne velja za tujce), v obdobju od 15. junija do 15. septembra, za sebe in ~lane svoje

o`je dru`ine pla~uje bivalno pristojbino v pav{alnem znesku. Vi{ina pav{alnih pla~il je

razvidna iz naslednje tabele:
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Tabela 1: Pav{alni znesek bivalne pristojbine, ki ga lahko lastnik pla~a zase in

za ~lane svoje o`je dru`ine v obdobju 15.6.-15.9.

Razred turisti~nega

kraja8

Bivalna pristojbina v DEM9

za dva ~lana (po osebi) Za vsakega naslednjega

~lana (po osebi)

A 15 6

B 12 5

C 10 4

D 7,5 3

Vir: 12.~len Zakona o bivalni pristojbini

Bivalna pristojbina v krajih, ki niso kategorizirani v pla~ilne razrede, se pla~uje v vi{i-

ni, ki je predpisana za D razred turisti~nega kraja.

Namen (razporeditev prihodkov) bivalne pristojbine
Bivalna pristojbina je prihodek turisti~nih skupnosti. Sredstva, ki se zberejo, se razde-

lijo (na podlagi devetega ~lena Zakona o bivalni pristojbini) med turisti~ne skupnosti na

razli~nih nivojih v naslednjih dele`ih:

65% sredstev pripada turisti~ni skupnosti ob~ine (ali mesta). Predpisana je tudi {e na-

daljnja delitev teh sredstev. Ob~ina (ali mesto) dobi 30% sredstev, preostala sredstva

pa se delijo med turisti~nim krajem (80%) in turisti~no skupnostjo za njene lastne po-

trebe (20%),

10% sredstev pripada turisti~ni skupnosti `upanije in

25% sredstev pripada Hrva{ki turisti~ni skupnosti.

Pridobljena sredstva turisti~ne skupnosti ob~ine ali mesta se uporabljajo za urejevanje

naselja in razvoj turizma. Turisti~na skupnost ob~ine ali mesta uporablja sredstva bival-

ne pristojbine za izbolj{anje pogojev bivanja turistov v turisti~nem kraju, za spodbujanje

turizma na podro~ju ob~ine in mesta ter za redno dejavnost turisti~ne skupnosti. Letni

program uporabe sredstev turisti~na skupnost sprejema in izvaja ob pridobitvi mnenja

ob~inskega ali mestnega glavarstva. Turisti~na skupnost ob~ine ali mesta med poslov-
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8 Ti razredi so opredeljeni v Pravilniku o razglasitvi in razvrstitvi turisti~nih krajev v razrede.

9 Bivalna pristojbina se pla~uje v protivrednosti doma~e valute po srednjem te~aju Narodne banke Hrva{ke na

dan vpla~ila.
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nim letom razporeja bivalno pristojbino, ki pripada turisti~nemu mestu, skladno s svo-

jim letnim programom dela in finan~nim planom ter njunim izvr{evanjem v posamez-

nem turisti~nem kraju.

Pla~evanje pristojbine
Pla~evanje bivalne pristojbine ureja 11. ~len Zakona o bivalni pristojbini, katerega

prvi del navajamo v celoti:

»Pravne in fizi~ne osebe, ki nudijo storitev preno~evanja v bivalnih objektih, pla~ajo

bivalno pristojbino isto~asno s pla~ilom nudene storitve.

Izjemo od dolo~be 1. odstavka tega ~lena predstavljajo pravne in fizi~ne osebe, ki nu-

dijo storitev stalnega priveza v pristani{~u navti~nega turizma. Te lahko bivalno pri-

stojbino pla~ajo tudi ob pla~ilu katerekoli storitve, ki jo nudijo uporabniku stalnega

priveza.

V ra~unu za nudene storitve iz 1. in 2. odstavka tega ~lena se posebej ozna~uje zne-

sek pla~ane bivalne pristojbine … »

V nadaljevanju tega ~lena je predpisano, da je treba, v primeru oprostitve pla~ila in

pla~ila po ni`ji stopnji, navesti osnovo za oprostitev oziroma zni`anje zneska bivalne

pristojbine.

Na podlagi 12. ~lena zakona mora lastnik (bivalnega objekta) pav{alni znesek pristoj-

bine za sebe in svoje dru`inske ~lane (pla~ane v vi{ini, kot je bila prikazana v tabeli 1)

pla~ati do 15. julija teko~ega leta na ra~un turisti~ne skupnosti ob~ine, mesta ali kraja,

~e ta skupnost ni ustanovljena, pa na ra~un Hrva{ke turisti~ne skupnosti.

Kadar lastniki ne pla~ujejo pav{alnega zneska, morajo pla~ati bivalno pristojbino za

sebe in ~lane svoje o`je dru`ine po zaklju~ku bivanja v turisti~nem kraju.

Pravne in fizi~ne osebe, ki ponujajo storitve preno~evanja, morajo v roku petih dni po

izteku vsakega tedna pla~ati bivalno pristojbino na ra~un turisti~ne skupnosti ob~ine,

mesta ali kraja. Turisti~na skupnost mora tri dni po preteku z zakonom dolo~enega roka

prispela sredstva iz naslova bivalne pristojbine nakazati njihovim uporabnikom (upra-

vi~encem).

Pravne ali fizi~ne osebe, ki pla~ujejo pristojbino s pla~evanjem storitve, opravljene na

podlagi pisne pogodbe, znesek bivalne pristojbine pla~ujejo tri dni po pla~ilu ra~una za

opravljene storitev, vendar najkasneje v roku tridesetih dni od zadnjega dne bivanja tu-

rista v bivalnem objektu.

Pravne in fizi~ne osebe, ki nudijo storitev preno~evanja v bivalnem objektu, so

dol`ne najkasneje {tiriindvajset ur po prihodu prijaviti turisti~ni skupnosti ob~ine, me-

sta ali njihovim podru`nicam vse osebe, ki se jim nudijo storitve preno~i{~a v storitve-

nem objektu, ter v roku {tiriindvajsetih ur po njihovem odhodu tudi odjaviti njihovo bi-
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vanje. Enak rok velja tudi za lastnike objektov in njihove dru`inske ~lane za obdobje od

15. junija do 15. septembra, njim se v ostalem delu leta ni treba prijavljati.

Pravne in fizi~ne osebe, ki nudijo storitve priveza v pristani{~u navti~nega turizima,

morajo najkasneje do 31. maja teko~ega leta turisti~ni skupnosti ob~ine, mesta ali turi-

sti~nega kraja dostaviti podatke o sklenjenih pogodbah o zakupu stalnega priveza pa

tudi o vsaki novi pogodbi in to najkasneje v petnajstih dneh od sklenitve ali spremembe

pogodbe.

Pravne in fizi~ne osebe, ki dajejo v zakup privez v pristani{~u navti~nega turizma, iz-

stavijo ra~un za bivalno pristojbino v pav{alnem znesku isto~asno z ra~unom za pla~ilo

kupnine za stalni privez. Sredstva od pla~ane bivalne pristojbine pla~ujejo na ra~un us-

trezne turisti~ne skupnosti najkasneje do 30. junija teko~ega leta in sicer za vsa plovila,

ki imajo stalni privez.

Nadzor nad pla~evanjem bivalne pristojbine v RH izvaja turisti~na in{pekcija

Podzakonski akti

Uredba o dolo~itvi vi{ine bivalne pristojbine za leto 2002
Vlada RH je leta 2001 sprejela uredbo o dolo~itvi vi{ine bivalne pristojbine za leto

2002. Zneski so razli~ni po posameznih razredih turisti~nega kraja (A,B, C in D) in ob-

dobjih (sezonah) bivanja in zna{ajo od dveh do sedmih HRK, kot je razvidno iz nasled-

nje tabele:

Tabela 2: Vi{ina bivalne pristojbine v letu 2002

Razred turisti~ne-

ga kraja

Bivalna pristojbina po osebi in preno~evanju (v HRK)

I. glavna sezona II. predsezona in

posezona

III. izven sezone

A 7,00 5,50 4,50

B 6,00 4,50 3,50

C 5,00 3,50 2,50

D in ostali nerazpo-

rejeni kraji

4,00 2,50 2,00

Vir: 1. ~len Uredbe o dolo~itvi vi{ine bivalne pristojbine za leto 2002.
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Odlok o obdobju glavne sezone, predsezone, posezone in izven sezone v tu-
risti~nih krajih

Iz odloka Ministrstva za turizem iz leta 1995 je razvidno, da v nekaterih turisti~nih kra-

jih glavna sezona traja skozi vse leto, v drugih (gre predvsem za primorska podro~ja) pa

je glavna sezona poleti (ve~inoma med 1.7. in 31.8.). Predsezona je mesec ali dva pred

glavno sezono, posezona pa je mesec ali dva po glavni sezoni.

Pravilnik o postopku prijave in odjave turistov in o na~inu vodenja popisa
(seznama) turistov

Ministrstvo za turizem je izdalo tudi Pravilnik o postopku prijave in odjave turistov in

o na~inu vodenja popisa (seznama) turistov. Sestavni del tega pravilnika je obrazec, ki

je sestavljen iz dveh delov. Prvi del se nana{a na prijavo in odjavo bivanja turistov, drugi

(perforirani) del pa se nana{a na potrdilo o opravljeni prijavi bivanja turistov. Z izpolni-

tvijo potrdila o prijavi bivanja turistov se hkrati opravi tudi njihova odjava.

Na obrazcu prijavljajo in odjavljajo bivanje turistov:

pravne in fizi~ne osebe, ki nudijo storitve bivanja v turisti~nem objektu,

lastnik po~itni{ke hi{e ali stanovanja, za sebe in vse ostale osebe, ki bivajo v teh hi{i

ali stanovanju.

Prijavo in odjavo bivanja turistov mora opraviti tudi lastnik plovila, in sicer za sebe in

vse osebe, ki bivajo na plovilu, kadar se plovilo nahaja na privezu v pristani{~u nav-

ti~nega turizma in storitev preno~evanja ne nudijo druge pravne ali fizi~ne osebe.

Osebe, ki nudijo storitev stalnega priveza v pristani{~u navti~nega turizma, niso

dol`ne prijaviti in odjaviti oseb, ki bivajo na plovilu, dokler je to na stalnem privezu.

V nadaljevanju pravilnika so predpisana tehni~na navodila o izpolnjevanju obrazca

ter njegova vsebina. Predpisano je tudi, da turisti~na skupnost za svoje podro~je vodi

spisek (popis) turistov.

Uredba o dolo~itvi vi{ine letnega pav{ala zneska bivalne pristojbine za upo-
rabnike stalnega priveza v pristani{~u navti~nega turizma za leto 2002

Za leto 2002 je bil z odredbo Vlade RH dolo~en pav{alni znesek bivalne pristojbine v

vi{ini 400 HRK za uporabnike stalnega priveza v pristani{~u navti~nega turizma.

Pravilnik o razglasitvi in razvrstitvi turisti~nih krajev v razrede
Na podlagi 5. ~lena Zakona o turisti~nih skupnostih in spodbujanju hrva{kega turiz-

ma10 je dano pooblastilo Ministrstvu za turizem, da predpi{e kateri kraj v RH je turisti~ni
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kraj. Pred sprejetjem pravilnika mora na podlagi zakona pridobiti mnenje zainteresira-

nih ob~in ali mest in `upanij.

Pravilnik razdeljuje turisti~ne kraje v razrede A, B, C in D. V zvezi s to razdelitvijo turi-

sti~nih krajev se da sklepati (kriteriji razdelitve namre~ niso opisani), da spadajo v raz-

red A najbolj obiskani (razviti) turisti~ni kraji, v kategorijo D pa najmanj obiskani (razvi-

ti) turisti~ni kraji v RH.

Predvidene spremembe predpisov
Jeseni leta 2002 naj bi bilo v Sabor RH vlo`enih 5 sprememb zakonov s podro~ja turiz-

ma. Med njimi naj bi bila tudi sprememba Zakona o bivalni pristojbini.11

2.4 Nem~ija12

V tej dr`avi, za razliko od Avstrije, poznajo v zvezi s turisti~no takso samo izraz »Kurta-

xe«. Tudi v Nem~iji je turisti~na taksa v pristojnosti zveznih de`el, ki vsaka po svoje ureja

podro~je njihovega pobiranja. V nadaljevanju sledi prikaz za zvezni de`eli Baden-Würt-

temberg in Sachsen. Dotaknili smo se tudi bavarskega primera in primera ureditve v de-

`eli Mecklenburg Vorpommern.

2.4.1 Baden-Württemberg

V tej zvezni de`eli se na turisti~no takso nana{ata dva de`elna zakona. To sta Zakon o

de`elnih pristojbinah (Landesgebührengesetz) in Zakon o ob~inskih dajatvah

(Kommunalabgabengesetz).

Zakon o de`elnih pristojbinah
V Zakonu o de`elnih pristojbinah je dolo~eno, da lahko de`ela v zdravili{kih krajih

pobira zdravili{ko takso (Kurtaxe), in sicer z namenom, da bi se pokrili stro{ki za posta-

vitev in vzdr`evanje zdravili{kih objektov, pa tudi stro{ki za prireditve, povezane z

zdravili{ko in razvedrilno dejavnostjo. Zavezanci za pla~ilo takse so vse osebe, ki so na-

stanjene na obmo~ju zdravili{~a, pa niso prebivalci ob~in na tem obmo~ju, in ki jim je

dana mo`nost kori{~enja zdravili{kih objektov in udele`be na prireditvah. Pravilnik o

zdravili{kih taksah izda de`elno finan~no ministrstvo. V tem pravilniku se lahko dolo~i,

da mora tisti, ki proti pla~ilu nudi preno~i{~e osebam izven dolo~enega obmo~ja ali
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upravlja s kampingom, prijaviti vse osebe, ki se zadr`ujejo pri njem, pristojni de`elni

zdravili{ki upravi (Kurverwaltung). Prav tako je obvezan, da od teh oseb izterja zdravi-

li{ko takso in jo potem naka`e omenjeni zdravili{ki upravi. Pri tem odgovarja za izterja-

vo in odvajanje zneskov takse. Ta obveznost velja tudi za zdravili{ke domove in podob-

ne objekte.

Zakon o ob~inskih dajatvah
V zakonu o ob~inskih dajatvah, ki v zvezi s takso vsebuje podobne dolo~be, pa je

med drugim pojasnjeno, kaj se {teje med stro{ke za postavitev in vzdr`evanje zdravi-

li{kih objektov in za prireditve, povezane z zdravili{ko in razvedrilno dejavnostjo; dolo-

~eno je namre~, da v to kategorijo spadajo tudi stro{ki, ki jih imajo tretje osebe, ~e jim

ob~ina dolguje njihovo povra~ilo. Poleg tega je v tem zakonu dolo~eno, da se lahko ob-

veznost izterjave in odvajanja taks nalo`i tudi potovalnim agencijam.

2.4.2 Sachsen (Sa{ka)

Kot vir smo uporabili poro~ilo de`elnega Ra~unskega sodi{~a o gospodarjenju s pro-

ra~unom v de`eli Sachsen. Kot izhaja iz poro~ila, je de`ela Sachsen edini delni~ar pod-

jetja Sächsischer Staatbäder GmbH, ki pokriva dejavnost zdravili{~ v tej zvezni de`eli.

Med drugim Ra~unsko sodi{~e ugotavlja, da imenovano podjetje pridobiva sredstva

tudi iz zdravili{ke takse (Kurtaxe). Pri tem so prihodki iz zdravili{kih taks namensko ve-

zani. Namenjeni so predvsem pokrivanju stro{kov za vzdr`evanje infrastrukturnih ob-

jektov, kot na primer zdravili{kih objektov, stavb za prireditve in bazenov, pa tudi za za-

gotavljanje turisti~nih informacij.

Iz poro~ila Ra~unskega sodi{~a tudi izhaja, da prejemajo ob~ine, v skladu s Pravilni-

kom o zdravili{kih taksah (Kurtaxordnung), 10% prihodka od zdravili{kih taks. Pri tem

pa naj bi imenovana dru`ba ne vedela zadosti dobro, kako so porabljena ta sredstva v

posameznih ob~inah. Na~rtovano je bilo zmanj{anje tega dele`a na 8%. Ra~unsko so-

di{~e je opozorilo na to, da bi morale tudi ob~ine sodelovati v financiranju dolo~enih

stro{kov v zvezi s turizmom. Poleg tega pa je treba upo{tevati dejstvo, da tudi doma~ini

lahko uporabljajo objekte in povr{ine, ki so povezani z zdravili{~em. Na splo{no pa iz

poro~ila Ra~unskega sodi{~a izhaja, da obstaja potreba po natan~ni razdelitvi nalog

med imenovano dru`bo in ob~inami, s ~emer bi se natan~no opredelila tudi poraba

sredstev, pridobljenih iz zdravili{ke takse.

Zakon o upravnih stro{kih
V Zakonu o upravnih stro{kih de`ele Sachsen je med drugim dolo~eno, da se zdravi-

li{ke takse pobirajo na podlagi Pravilnika o zdravili{kih taksah, in sicer zaradi zagotovi-

368

368



tve obratovanja objektov v zdravili{~ih. Lahko se odmerijo najve~ v taki vi{ini, da se po-

krijejo enkratni in teko~i stro{ki na objektih. Zavezanec za pla~ilo zdravili{ke takse je

oseba, ki preno~uje v zdravili{kem okro`ju ali koristi zdravili{ke objekte oziroma se

udele`uje prireditev, pri tem pa stalno ne prebiva v tem okro`ju. Ne pobira pa se zdravi-

li{ke takse od oseb, ki se nahajajo na tem obmo~ju izklju~no iz drugih razlogov, torej ne

zaradi samega zdravili{~a ali oddiha. De`elno ministrstvo za finance izdaja pravilnike

(Kurtaxordnungen) za posamezna zdravili{~a. V teh pravilnikih morajo biti dolo~ena

zdravili{ka okro`ja, nadalje vi{ina samih taks, krog zavezancev za njihovo pla~ilo in

sam nastanek obveznosti. V teh pravilnikih se lahko predvidi popolna oprostitev pla~ila

zdravili{kih taks (iz socialnih ali drugih pomembnih razlogov), nadalje zmanj{anje vi{i-

ne takse, poleg tega pa tudi podrobnej{a pravila izterjave, na~in uporabe izterjane takse

ter izvr{ilni predpisi. Lahko se tudi dolo~i, da tisti, ki bi moral pobrati in odvesti zdravi-

li{ko takso, odgovarja skupaj s primarnim dol`nikom kot solidarni dol`nik.

2.4.3 Bavarska

Kot konkreten primer dolo~itve zdravili{ke takse v Nem~iji naj navedemo primer

podjetja Ferienwohnungsvermittlungen & Immobilien St. Zeno iz Bavarske, na katere-

ga spletni strani je med drugim najti tudi podatek, da je po Pravilniku o zdravili{kih tak-

sah vsak gost v bavarskem zdravili{~u Bad Reichenhall/ Bayerisch Gmein dol`an pla~e-

vati zdravili{ko takso. Denar pobira najemodajalec, ki odvaja zneske zdravili{kih taks

podjetju Kur-GmbH Bad Reichenhall/ Bayerisch Gmein. Dnevna zdravili{ka taksa na

osebo zna{a v I. zdravili{ki coni 2,50 (za osebe z invalidsko izkaznico 2 ), v II. zdravi-

li{ki coni pa 1,90 (za osebe z invalidsko izkaznico 1,40 ). Pri tem velja pripomniti, da

se invalidska izkaznica (izkaznica za te`kega invalida) izda samo pri najmanj 50%. inva-

lidnosti. ^e je v invalidski izkaznici navedeno, da mora imeti posamezni invalid nujno

spremljevalca, potem je takse opro{~en tudi ta spremljevalec. Ravno tako pa so pla~ila

takse opro{~eni otroci do 16. leta starosti, ~e so v spremstvu dru`inskih ~lanov.

2.4.4 De`ela Mecklenburg Vorpommern

Na turisti~nih spletnih straneh mesta Rerik v de`eli Mecklenburg Vorpommern na se-

veru Nem~ije je razlo`eno, zakaj se pobira zdravili{ka taksa. Z njo se namre~ vzdr`ujejo

javni objekti (knji`nice, muzeji, igri{~a, razgledni paviljoni, sprehajalne poti javne sani-

tarije ipd.), skrbi se za kulturne programe (koncerti, otro{ki programi ipd.), poleg tega

se neguje mesto in zelene povr{ine v njem, iz teh sredstev pa se pla~uje tudi ~i{~enje

pla` in delovanje re{evalne slu`be. Takse so opro{~eni otroci do dopolnjenega 18. leta

starosti. V glavni sezoni (med 15. majem in 15. septembrom) morajo odrasli iz tega na-
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slova pla~ati 1,50 na dan, v drugih obdobjih pa zgolj 0,75 na dan. Lahko se pridobi

tudi letna karta v vrednosti 42 . Zdravili{ka taksa velja po posebnem pravilniku v vseh

morskih kopali{~ih v tej de`eli.

LITERATURA IN VIRI
- Delovno gradivo Ministrstva za gospodarstvo, enota Maribor (pridobljeno po elektronski po{ti).

Italija
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- Article 77 (Law-decrees): http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/it00000_.html.
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http://www.provincia.bz.it/aprov/alto-adige/Download/AA-Autonomia-2000.pdf.

- Decreto Legge del 02/03/1989 n.66: http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JPageTesto.html.

- Imposta di Soggiorno Trentocitta, Tributi Comunali:

http://www.comune.tn.it/tributi/imp_sog/imp_sog.html.

Hrva{ka

- Prepisi so pridobljeni na naslednjih spletnih straneh (zajeto 25.9 .2002):

- http://www.gong.hr/novine_narodu/ in http://www.nn.hr/sluzbeni-list/besplatni.asp.

- Zakon o boravi{noj pristojbi:
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- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravi{noj pristojbi Dana: 05.07.2000 Broj: 64/2000

- Ve~erni list, 30.1.2002.

- Podzakonski akti:

- Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i na~inu vo|enja popisa turista (“Narodne novine”, broj 45/94,

32/96 i 71/97).

- Uredba o utvr|ivanju visine boravi{ne pristojbe za 2001. godinu (“Narodne novine”, broj 62/00).

- Uredba o utvr|ivanju visine boravi{ne pristojbe za 2002. godinu (“Narodne novine”, broj 58/01).

- Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i van sezone u turisti~kim mjestima (“Na-

rodne novine, broj 83/95 i 95/95).

- Uredba o utvr|ivanju visine godi{njeg pau{alnog iznosa boravi{ne pristojbe za korisnike stalnog veza u

luci nauti~kog turizma za 2000. i 2001. godinu (“Narodne novine”, broj 77/00).

- Uredba o utvr|ivanju visine godi{njeg pau{alnog iznosa boravi{ne pristojbe za korisnike stalnog veza u

luci nauti~kog turizma za 2002. godinu (“Narodne novine”, broj 58/01).
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Avstrija

- Spletne strani avstrijskega Pravno-informacijskega sistema RIS (zajeto 28.10.2002), in sicer:

- http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht/ (zvezna raven);

- http://www.ris.bka.gv.at/lr-niederoesterreich/ (Spodnja Avstrija)

- in http://www.ris.bka.gv.at/lr-salzburg/ (Salzburg), s katerih so bili zajeti:

- Zakon o turizmu zvezne de`ele Spodnja Avstrija (NÖ Tourismusgesetz 1991);

- Zakon o turizmu de`ele Salzburg (Gesetz über den Tourismus im Land Salzburg -SalzburgerTourismusge-

setz 1985);

- Zakon o pobiranju krajevnih taks v de`eli Salzburg (Gesetz vom 13. Mai 1992 über die Erhebung von Ort-

staxen im Land Salzburg - Ortstaxengesetz 1992);

- Zakon o zdravili{kih taksah in o dajatvi za raziskovalni in{titut v de`eli Salzburg (Gesetz vom 16. Dezem-

ber 1992 über die Erhebung von Kurtaxen und einer Forschungsinstituts-Abgabe im Land Salzburg - Kur-

taxengesetz 1993);

Nem~ija

- Spletne strani stre`nika »Dejure.org« de`ele Baden-Württemberg (zajeto 29.10.2002), s katere sta bila

zajeta:

- Zakon o de`elnih pristojbinah (Landesgebührengesetz); http://dejure.org/gesetze/LGebG/27.html in

- Zakon o ob~inskih dajatvah (Kommunalabgabengesetz); http://dejure.org/gesetze/KAG/2.html;

- Poro~ilo Ra~unskega sodi{~a o gospodarjenju s prora~unom v de`eli Sachsen, spletna stran:

http://www.sachsen.de/de/bf/verwaltung/rechnungshof/jb2000/jb3700.pdf; (zajeto 29.10.2002);

- Zakon o upravnih stro{kih de`ele Sachsen (Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen (Neufas-

sung) (SächsVwKG) z dne 24. septembra 1999), spletna stran:

http://www.arbeitsschutz-sachsen.de/legislation/saechsischesrecht/vw_kosten_ges.html,

(zajeto 29.10.2002);

- Spletna stran podjetja Ferienwohnungsvermittlungen & Immobilien St. Zeno iz Bavarske:

http://www.stzeno.de/brd/kurzdarstellung.htm - top (zajeto 29.10.2002).

- Spletna stran mesta Rerik v pokrajini Mecklenburg Vorpommern:

http://www.rerik.computerdienstleister.com/1/kurtaxe.php4, (zajeto 29.10.2002).
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STE^AJ, FINAN^NA DISCIPLINA*

I. UVOD

Naslov naloge je Ste~aj, finan~na disciplina, vendar pa smo se skladno z `eljo na-

ro~nika omejili na prou~itev mo`nosti glede takoj{nje ustanovitve nove gospodarske

dru`be po objavljenem ste~aju, pa tudi glede finan~ne discipline oziroma varstva upni-

kov v primeru insolventnosti dol`nika (npr. dajanje ocene o bonitetah podjetij, ob-

ve{~anje bank o insolventnosti dol`nika in podobno) in primerjavo ureditve teh vpra-

{anj pri nas in v dr`avah Evropske unije.

Informacije smo pridobili predvsem s pomo~jo svetovnega spleta, pa tudi iz drugih

virov, kot so razgovori in podobno.

V primerjalnem delu naloge smo obdelali 13 dr`av ~lanic EU, poleg tega pa na kratko

prikazali {e ureditev v sami EU.

Ker danes ste~ajno-pravna problematika prera{~a nacionalne meje, se tudi v okviru

mednarodnih organizacij in povezav oblikujejo pravila z namenom zbli`ati nacionalne

zakonodaje glede posameznih s ste~aji povezanih vpra{anj. Tako je Komisija zdru`enih

narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) maja 1997 sprejela modelni za-

kon o mednarodni insolvenci (The UNCITRAL Model Law on Cross- Border Insol-

vency), katerega namen je dati dr`avam vzorec za pripravo zakonodaje. Modelni zakon

daje mednarodno usklajene odgovore za tiste primere, ko ima ste~ajni dol`nik premo-

`enje v razli~nih dr`avah. (Plav{ak, 2000: 65,66)

II. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

2.1 Ste~aj, insolventnost, kot ju opredeljuje zakonodaja

V na{i dr`avi ureja podro~je ste~aja (nana{a pa se tudi na insolventnost) Zakon o pri-

silni poravnavi, ste~aju in likvidaciji (ZPPSL). Zakon ureja pogoje za izvedbo in posto-

pek prisilne poravnave in ste~aja nad dol`niki, dolo~enimi s tem zakonom. Namen tega

zakona je sicer tudi odprava insolventnosti dol`nika s prisilno poravnavo in finan~no
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reorganizacijo ter popla~ilo upnikov. Iz 2. ~lena zakona izhaja, da se ste~ajni postopek

opravi nad dol`nikom, ki je dalj ~asa pla~ilno nesposoben (insolventen) ali prezadol-

`en ter v drugih primerih, dolo~enih z zakonom.

Insolventnost je dalj ~asa trajajo~a pla~ilna nesposobnost, o prezadol`enosti pa govo-

rimo tedaj, ko dol`nikovi dolgovi presegajo aktivo njegovega premo`enja. Namen ste-

~ajnega postopka je popla~ilo upnikov in dokon~no prenehanje dol`nika, ki se kot

subjekt izbri{e iz sodnega registra. Ko je ste~ajni postopek kon~an, dru`ba preneha,

medtem ko na podlagi uspele prisilne poravnave dru`ba posluje naprej. Dol`nik po

tem zakonu je samostojni podjetnik, gospodarska dru`ba, zadruga ter druga pravna ali

fizi~na oseba, za katero poseben zakon dolo~a, da se nad njo opravi ste~ajni postopek.

(4. ~len)

Drugi zakon, ki je pomemben za celovito osvetlitev problematike ste~ajev, pa tudi in-

solventnosti, je Zakon o finan~nem poslovanju podjetij (ZFPPod). V 1. ~lenu tega zako-

na je med uporabljenimi pojmi naveden tudi ste~ajni razlog, in sicer je to finan~no stanje

dol`nika, ki je razlog za za~etek ste~ajnega postopka nad tem dol`nikom po zakonu o

prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji (osma alinea) V 4. ~lenu zakona je dolo~eno, da

mora podjetje poslovati v skladu z dolo~bami tega zakona in poslovnofinan~nimi na~e-

li, ki jih izdaja Slovenski in{titut za revizijo, ustanovljen na podlagi Zakona o revidira-

nju. V 5. ~lenu zakona je dolo~eno, da mora podjetje poslovati tako, da je v vsakem tre-

nutku sposobno pravo~asno izpolnjevati zapadle obveznosti ter da je trajno sposobno

izpolniti vse svoje obveznosti. Iz 12. ~lena ZFPPod pa izhaja, da mora uprava nemudo-

ma sprejeti ukrepe za zagotovitev likvidnosti, in o tem obvestiti nadzorni svet, ~e pod-

jetje postane nesposobno pravo~asno izpolnjevati zapadle obveznosti (nelikvidnost).

^e s temi ukrepi ni mogo~e zagotoviti likvidnosti v roku dveh mesecev od nastopa ne-

likvidnosti, mora uprava pristojnemu sodi{~u predlagati za~etek ste~ajnega postopka in

postopka prisilne poravnave.

V navedenem kontekstu pa je pomemben {e Zakon o gospodarskih dru`bah (ZGD),

ki v uvodnih dolo~bah opredeljuje sam pojem gospodarske dru`be in nekatere druge

osnovne pojme. Tako je gospodarska dru`ba po tem zakonu pravna oseba, ki na trgu

samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izklju~no dejavnost. Pridobitna de-

javnost po tem zakonu je vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja do-

bi~ka. Gospodarske dru`be (v nadaljnjem besedilu: dru`be) se organizirajo v eni izmed

naslednjih oblik: kot osebne dru`be (dru`ba z neomejeno odgovornostjo, komanditna

dru`ba in tiha dru`ba) in kot kapitalske dru`be (dru`ba z omejeno odgovornostjo, del-

ni{ka dru`ba in komanditna delni{ka dru`ba).

Na splo{no pa so pravna razmerja med podjetjem in njegovimi upniki urejena tudi s

splo{nimi pravili obligacijskega prava.
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Po na{i kazenski zakonodaji se preganjajo dolo~ena kazniva dejanja, ki jih storijo

dol`niki na {kodo upnikov v zvezi z insolventnostjo. V Kazenskem zakoniku (KZ) je s

tem v zvezi treba omeniti kaznivo dejanje la`nega ste~aja (232. ~len), kaznivo dejanje

povzro~itve ste~aja z nevestnim gospodarjenjem (233. ~len), kaznivo dejanje o{kodo-

vanja upnikov (234. ~len), deloma pa tudi kaznivo dejanje preslepitve pri pridobitvi po-

sojila ali ugodnosti (235. ~len). Vsa na{teta kazniva dejanja se nahajajo v 24. poglavju

KZ (Kazniva dejanja zoper gospodarstvo).

Obravnavano podro~je je sicer ob{irno obravnavano v knjigi, ki vsebuje komentarja

Zakona o prisilni poravnavi, ste~aju in likvidaciji in Zakona o finan~nem poslovanju

podjetij (glej Plav{ak, 2000). Namen ste~ajnega postopka je ustrezno urediti pravna raz-

merja med ste~ajnim dol`nikom in skupnostjo njegovih upnikov, in sicer v primerih, ko

upniki v rednem izvr{ilnem postopku ne morejo oziroma ne bi mogli dose~i popla~ila

svojih terjatev, ker dol`nik nima dovolj sredstev za njihovo popla~ilo. Ekonomsko-fi-

nan~no stanje, v katerem je dol`nik, zahteva namre~ posebno (pravi~no) obravnavanje

njegovih upnikov z namenom, da v okoli{~inah, ko dol`nikovega premo`enja ni dovolj

za celotno popla~ilo terjatev vseh njegovih upnikov, ti na organiziran na~in dose`ejo

(vsaj) sorazmerno in hkratno popla~ilo svojih terjatev iz izkupi~ka, dose`enega z unov-

~enjem vsega dol`nikovega premo`enja, dol`nik, ki je pravna oseba, pa ob zaklju~ku

ste~ajnega postopka preneha (glej Plav{ak, 2000: 64, 65)

2.1 Ustanavljanje nove gospodarske dru`be po objavljenem ste-
~aju

Glede ustanavljanja nove gospodarske dru`be po objavljenem ste~aju v na{i zakono-

daji ni nobene neposredne prepovedi. Je pa v 15. ~lenu ZFPP obdelano (med drugim)

ustanavljanje nove gospodarske dru`be po nastanku nelikvidnosti oziroma prezadol-

`enosti. Naj na tem mestu povzamemo zapis iz zgoraj navedene knjige - zakona s ko-

mentarjem, ki se nana{a na preusmeritev poslovanja oziroma finan~nih tokov na drugo

obstoje~o oziroma novoustanovljeno pravno oziroma fizi~no osebo: »S tem so zajete vse

mo`ne pojavne oblike t.i. obvodnega (by pass) poslovanja. Namen prepovedi je prepre-

~iti, da bi podjetje s preusmeritvijo poslovanja oziroma finan~nih tokov doseglo samo

polo`aj, v katerem bi pla~evalo samo obveznosti do nekaterih upnikov (na primer ti-

stih, ki so mu zanimivi tudi pri njegovem nadaljnjem poslovanju), drugi upniki pa bi s

svojimi terjatvami “obviseli na prazni oziroma izpraznjeni lupini”. Ravnanje bo v

nasprotju s prepovedjo ne glede na to, v kak{ni pravni obliki (torej bodisi prek obstoje~e

pravne oziroma fizi~ne osebe bodisi prek na novo ustanovljene pravne osebe) bo pod-

jetje opravljalo “obvodbo” poslovanje. Prav tako ni pomembno, v kak{nem obsegu bo
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opravilo preusmeritev, torej bodisi s preusmeritvijo celotnega poslovanja (opravljanja

dejavnosti) prek druge osebe bodisi samo s preusmeritvijo finan~nih tokov (finan~nih

pritokov in odtokov) na drugo osebo na podlagi sistemati~nih asignacij oziroma dru-

gih, po u~inku enakih pravnih poslov. ... Podjetje (oziroma uprava, da bi se razbreme-

nila morebitne od{kodninske odgovornosti) bo zato lahko dokazovalo, da kljub preu-

smeritvi poslovanja (na primer s tem, da je podjetje za opravljanje zaklju~enega dela

proizvodnje ustanovilo novo pravno osebo kot odvisno dru`bo) upnikov ni neenako-

pravno obravnavalo (ker so na primer vsi upniki, katerih terjatve so obstajale ob usta-

novitvi te pravne osebe, dobili pla~ilo svojih terjatev oziroma je na novo ustanovljena

pravna oseba prevzela tudi obveznosti do upnikov, ki so nastale v zvezi s tistim delom

poslovanja, ki je bil prenesen na na novo ustanovljeno pravno osebo).« (Plav{ak, 2000:

928, 929)

2.3 Finan~na disciplina in varstvo upnikov v primeru insol-
ventnosti dol`nika

2.3.1 Finan~na disciplina

Finan~na disciplina je zmo`nost redno izpolnjevati medsebojne obveznosti v poslov-

nem prometu. Poleg izraza »finan~na disciplina« obstaja tudi izraz »pla~ilna disciplina«,

kar pomeni v bistvu eno in isto. V zvezi s pla~ilno disciplino naj omenimo mnenje prof.

dr. [imeta Ivanjka (Ivanjko, 1999: 1374) z In{tituta za gospodarsko pravo pri Pravni fa-

kulteti v Mariboru, da je k zaostankom na sodi{~ih zlasti pripomogla odsotnost predpi-

sov, ki bi urejali finan~no disciplino. Obstajajo pa tudi nekatera mnenja, da gre pri fi-

nan~ni disciplini pravzaprav za anahronizem, ki se v zadnjem ~asu umika novim pogle-

dom.1

V angle{~ini obstaja izraz rating, kar pomeni boniteta, (finan~ni) polo`aj podjetja, ali

ocena kreditne sposobnosti, izraz Credit report pa v sloven{~ini pomeni boniteta, boni-

tetno poro~ilo/mnenje - na podlagi podatkov upnikov ([ega, 1997).

V na{i dr`avi se izdajajo bonitetna poro~ila (na primer s strani Agencije za pla~ilni

promet),2 v tujini pa predvsem banke izvajajo kontrolo nad svojimi komitenti. Obstajajo

tudi posebna podjetja, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem solventnosti podjetij, in revizijske
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1 V centralnoplanskem gospodarstvu je bilo s stali{~a podjetja odlo~ilno, da je izpolnilo na~rt. Torej je moralo

disciplinirano izpolnjevati navodila planskih oblasti in sicer tudi glede pla~evanja obveznosti. socialisti~na ter-

minologija je prav do razpada SFRJ rada uporabljala izraz: finan~na disciplina.Ta spomin na centralnoplansko

gospodarstvo se je prenesel v sedanji ~as (Brus, 1999: 13).
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hi{e, ki ravno tako ocenjujejo stanje posameznih podjetij, vendar deloma tudi na njiho-

vo zahtevo (npr.: Creditreform iz Ljubljane, Intercredit iz Ljubljane in I d.o.o. iz Ljublja-

ne, ki je partnerska dru`ba najve~je svetovne bonitetne hi{e Dun&Bradstreet). Mo~no

bonitetno slu`bo imajo tudi nekatere ustanove v lasti dr`ave, kot je na primer Slovenska

izvozna dru`ba. Tudi Gospodarska zbornica Slovenije prek poslovno-informacijskega

sredi{~a Infolink posreduje poslovne bonitete zunanjih izvajalcev (finan~ne podatke in

informacije o kreditni sposobnosti) za slovenske poslovne partnerje.

Med tujimi bonitetnimi hi{ami velja posebej omeniti najve~jo med njimi Dun&Brad-

street, pomembne pa so tudi Standard&Poor's Capital Intelligence, Nomura, Moody's,

Fitch Ratings, itd. Vse delujejo v okviru mo`nosti, ki jih dopu{~ajo zakonodaje posa-

meznih dr`av. Dejavnost ve~ine izmed njih nje povezana tudi s slovenskimi podjetji in z

na{o dr`avo.

V tujini obstajajo tudi posebne organizacijske oblike v ban~ni sferi, ki skrbijo za med-

ban~no obve{~anje o solventnosti posameznih komitentov, tako fizi~nih, kot tudi prav-

nih oseb. Pri nas take organizacije {e ni, je pa pri Zdru`enju bank Slovenije v ustanavlja-

nju projekt SISBON, ki je v prvi fazi namenjen obve{~anju o solventnosti fizi~nih oseb,

kasneje pa se bo podro~je njegove aktivnosti raz{irilo tudi na pravne osebe.

Agencija za pla~ilni promet opravlja tudi statisti~no - informativno dejavnost, pri ~e-

mer zbira tudi podatke o pla~ilno nesposobnih pravnih osebah. Podatke o prejemkih in

o izdatkih pravnih oseb, katerih ra~une vodijo, so ji dol`ne zagotavljati banke, hranilni-

ce in Banka Slovenije. Naro~nikom tudi zagotavlja informacije o boniteti poslovanja po-

sameznih pravnih oseb, tudi tistih, ki `e imajo svoje ra~une pri bankah, na podlagi po-

datkov iz letnih ra~unovodskih izkazov (tudi revidiranih) oziroma na podlagi stati-

sti~nih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha pravnih oseb, podatkov, pridoblje-

nih ob opravljanju pla~ilnega prometa, ter na podlagi drugih podatkov (povzeto po

spletni strani).

Sedaj poteka prehod pla~ilnega prometa iz Agencije za pla~ilni promet v ban~no oko-

lje.3 Vendar pa bo celovitost statisti~nega raziskovanja zagotovljena tudi po prenosu ra-

~unov pravnih oseb iz Agencije v banke. Delo Agencije naj bi na nek na~in nadaljevala

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, katere ustanovitev je

predvidena v novem Zakonu o pla~ilnem prometu, ki se nahaja v zakonodajnem po-
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2 Natan~neje - gre za obrazca BON 1 (podatki o boniteti) in BON 2 (o stanju neporavnanih obveznosti dol`ni-

ka), izdana s strani navedene agencije, ki se prilagata kot dokaz v ste~ajnem postopku. Obrazca sta zaupna,

pod rubriko A so vpisani podatki o prejemkih na ra~une in izdatke z ra~unov v teko~em letu, pod rubriko B pa

so vpisani podatki o finan~ni disciplini, pri ~emer je vir podatkov evidenca neporavnanih obveznosti v skladu

z Zakonom o dav~nem postopku in z Zakonom o izvr{bi in zavarovanju.
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stopku v drugi obravnavi. Ta agencija naj bi kot gospodarsko dejavnost opravljala tudi

storitve izdelave bonitetnih poro~il, storitve obdelave in posredovanja nalogov za po-

ravnavo in druge podobne storitve. Predlagano je torej obdr`anje izdelovanja bonitet-

nih poro~il v okviru s strani dr`ave ustanovljene pravne osebe.

2.3.2 Varstvo upnikov

2.3.2.1 Varstvo upnikov v ste~ajnem postopku

V ~lenih 125 - 130 ZPPSL so dolo~be o izpodbijanju pravnih dejanj Tako je v 125. ~le-

nu dolo~eno, da imajo upniki in ste~ajni upravitelj pravico izpodbijati vsako pravno de-

janje, ki ga je dol`nik storil v zadnjem letu pred dnem za~etka ste~ajnega postopka, ~e

ima to dejanje za posledico neenakomerno ali zmanj{ano popla~ilo ste~ajnih upnikov

(o{kodovanje ste~ajnih upnikov), oziroma s katerim je pri{el posamezni upnik v ugod-

nej{i polo`aj (naklanjanje ugodnosti upnikom), ter ~e je druga stranka, v korist katere je

bilo dejanje storjeno, vedela ali bi morala vedeti za dol`nikovo slabo ekonomsko - fi-

nan~no stanje. V 126. ~lenu istega zakona pa je dolo~eno, da imajo upniki in ste~ajni

upravitelj pravico izpodbijati vsako pravno dejanje, ki ga je dol`nik storil v zadnjem letu

pred dnem za~etka ste~ajnega postopka, ~e je oseba, v korist katere je bilo storjeno, za-

radi izpodbijanega pravnega dejanja prejela dol`nikovo premo`enje brezpla~no ali za

neznatno pla~ilo. S takim pravnim dejanjem jemi{ljena tudi opustitev tega dejanja, zara-

di katere je dol`nik izgubil kak{no materialno pravico ali s katero je zanj nastala kak{na

materialna obveznost.

Da se zavarujejo koristi upnikov v ste~ajnem postopku, ste~ajni senat ustanovi up-

ni{ki odbor, razen, ~e je ste~ajna masa neznatna ali ~e bi to pripeljalo do znatnega pove-

~anja stro{kov ste~ajnega postopka. Upni{ki odbor zahteva in obravnava poro~ilo ste-

~ajnega upravitelja o poteku ste~ajnega postopka in o stanju ste~ajne mase, ima pravico
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3 »... Banka v nobenem primeru, razen pri sodnih in dav~nih odlo~bah, ne bo blokirala transakcijskega ra-

~una. Odnos banka - komitent je povsem druga~en od odnosa z Agencijo, ki samo tehni~no prena{a sredstva

z ra~una na ra~un in blokira ra~un avtomati~no, ~e trenutno na njem ni sredstev. Lahko re~emo, da bo od-

nos banka - komitent postal bolj ~love{ki in bolj zaupen, saj bo banka rada pomagala svojemu komitentu, ki je

trenutno v te`avah, sicer bo {el drugam. V dosedanjem sistemu te mo`nosti ni imel. Ni~ ~udnega torej, da se je

pla~ilna disciplina slab{ala, saj je blokada enega ra~una v veri`ni reakciji povzro~ila nezmo`nost pla~ila

drugim upnikom. Tudi s tega vidika lahko upravi~eno sklepamo, da se bo s~asoma vsaj nekoliko pove~ala

splo{na zmo`nost pla~evanja. Seveda pa noben pla~ilni sistem in tudi konkuren~no okolje ne more najti

zdravila za tiste, ki se namerno izogibajo pla~evanju svojih obveznosti. Za take subjekte je treba ~imprej poi-

skati pravi na~in navajanja na disciplino, vendar zunaj pla~ilnega prometa.« (Slana, 2000: 12).
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ugovarjati zoper delo ste~ajnega upravitelja in delo predsednika ste~ajnega senata,

predlaga odstavitev ste~ajnega upravitelja in imenovanje novega, daje mnenje o vnov-

~enju dol`nikovega premo`enja in mnenja v zvezi z nadaljevanjem za~etih poslov in

sklepanjem novih poslov.4

Zanimiva je dolo~ba 95. ~lena ZPPSL, ki ste~ajnemu senatu omogo~a, da po uvedbi

ste~ajnega postopka na predlog upnika, ki verjetno izka`e svojo terjatev do dol`nika, z

za~asno odredbo med drugim omeji pravice dol`nikovih poobla{~enih oseb za oprav-

ljanje pravnih poslov in dolo~i svoje predhodno soglasje za veljavnost odlo~itev orga-

nov dol`nika, ki se nana{ajo na razpolaganje z njegovimi sredstvi. Po odredbi ste~ajne-

ga senata se te omejitve vpi{ejo v sodni register. Skladno s ~etrtim odstavkom ZPPSL pa

je ste~ajni upravitelj o za~etku ste~ajnega postopka dol`an nemudoma obvestiti organi-

zacijo, ki opravlja za dol`nika posle pla~ilnega prometa. Od prejema obvestila ta orga-

nizacija ne sme izvr{evati nobenih pla~il iz dol`nikovih ra~unov. Na zahtevo ste~ajnega

upravitelja ta organizacija odpre za dol`nika nov ra~un, kamor se prenesejo denarna

sredstva z dol`nikovih ugaslih ra~unov. V sodni register pa se (171. ~len) poleg tega

vpi{ejo po uradni dol`nosti {e predlog za za~etek ste~ajnega postopka, sklep o za~etku

ste~ajnega postopka in pravnomo~ni sklep o zaklju~ku oziroma ustavitvi ste~ajnega

postopka.

2.3.2.2 Varstvo upnikov v drugih primerih in poslovne knjige

Posebna oblika varovanja upnikov je tudi prepoved ustanavljanja nove gospodarske

dru`be po nastanku nelikvidnosti oziroma prezadol`enosti, skladno s 15. ~lenom

ZFPPod (glej zgoraj).

V zgoraj citiranem Zakonu o gospodarskih dru`bah pa so tudi dolo~be o varstvu up-

nikov (350., 390., 484., 490., 522., 533m. ~len, posredno pa se na varstvo upnikov nana-

{ajo tudi nekatere druge dolo~be).

Oblika varstva upnikov so v splo{nem tudi vpisi v sodni register. Vendar pa Ivanjko

meni, da omenjeni vpisi ne prepre~ujejo povsem zavajanja poslovnih partnerjev in tudi

ne morebitnih zlorab, saj »...praviloma vpisi, ki so pomembni za pravni promet in so~a-

sno nimajo pomena statusnih vpisov, spadajo v kategorijo obvestilnih predpisov, ki ne

morejo zagotoviti v pomembnej{em obsegu pravne varnosti v poslovanju.« (Ivanjko,

1999: 1374)

V zvezi z varstvom upnikov je treba omeniti {e poslovne knjige (Ivanjko in drugi,

1996). Dru`be morajo po zakonu tudi sestavljati letna poro~ila, ki so namenjena sezna-
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4 Poslovna panorama Gospodarske zbornice Slovenije, povzeto po spletni strani.
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njanju vseh zainteresiranih o poslovanju dru`be. Letno poro~ilo obsega ra~unovodsko

poro~ilo (skupek podatkov iz poslovnih knjig) in poslovno poro~ilo o poteku poslova-

nja. Ra~unovodsko poro~ilo je del celotnega letnega poro~ila dru`be. Za pravilnost vo-

denja poslovnih knjig je zlasti pomembno revidiranje, ki je posebni postopek ugotavlja-

nja zanesljivosti podatkov in ocen o stanju in rezultatih poslovanja. Gre za posebno vr-

sto nadzora nad poslovanjem dru`be. Obvezna zakonska revizija je predpisana za vse

velike in srednje delni{ke dru`be, velike dru`be z omejeno odgovornostjo, povezane

dru`be in dru`be, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi (53. ~len ZGD). Revizija

mora biti opravljena v {estih mesecih po preteku poslovnega leta. Opravi jo revizijsko

podjetje skladno s posebnimi predpisi. Revidiranje ra~unovodskih izkazov ureja Zakon

o revidiranju (ZRev).

2.3.2.3 Ukrepi bank in upravljanje rizikov

Same banke se izognejo bonitetnemu tveganju s primerno bonitetno analizo komi-

tentov. Oceniti je potrebno njihove odpla~ilne zmo`nosti in tveganju primerno spreme-

niti pogoje poslovanja s posameznim komitentom. Komitente se lahko razvrsti v boni-

tetne razrede. Od bolj tveganih komitentov lahko banka zahteva vi{je obresti. Zaradi

ve~jega donosa je nadzorovano bonitetno tveganje pogosto celo za`eleno (Klob~ar,

1995: 93).

Banke same morajo tudi biti pozorne na bonitete svojih komitentov. Tudi Banka Slo-

venije ima po Zakonu o ban~ni{tvu (ZBan) pristojnost, da (med drugimi dodatnimi

ukrepi za uresni~evanje pravil o obvladovanju tveganj) prepove banki dajanje posojil

oziroma opravljanje ban~nih oziroma drugih finan~nih poslov za dolo~ene osebe z ne-

primerno kreditno boniteto (~etrta alinea prvega odstavka 133. ~lena citiranega

zakona).

Kar se ti~e ogro`anja uspeha poslovanja podjetij zaradi nepla~anih terjatev ali {kod, ki

so rezultat razli~nih komercialnih in nekomercialnih rizikov, obstaja v svetu in tudi pri

nas izraz “upravljanje rizikov” (risk management), kar pomeni v bistvu zavarovanje pri

specializiranih zavarovalnicah. Na ta na~in je za podjetje dobi~ek nekoliko ni`ji, preo-

stali dobi~ek pa je tem bolj gotov. Kreditno zavarovanje med drugim podjetjem in ban-

kam omogo~a bolj{o likvidnost, saj se ob nepla~ilu dol`nika ali zamudi pla~ila povrne

velik del {kode, poleg tega pa zavarovalnice dajejo svojim komitentom tudi kvalitetne

informacije o kupcu (Jus, 2000: 62).
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III. PRIMERJALNI DEL

Poleg ban~nih in drugih finan~nih organizacij, ki preverjajo kreditno sposobnost ko-

mitentov in se s tem sku{ajo vnaprej zavarovati pred nesolventnimi komitenti, obstojajo

tudi {tevilne mednarodne organizacije za preverjanje kreditne sposobnosti, ki delujejo

skladno z zakonodajo posameznih dr`av, in s svojim vnaprej{njim delovanjem prispe-

vajo k pove~anju finan~ne discipline, saj se nesolidni pla~niki kaj kmalu razkrijejo in s

tem izgubijo mo`nosti poslovanja.

V svetu je poznanih tudi ve~ zdru`enj, katerih ~lani se ukvarjajo z vodenjem insol-

ven~nih postopkov. Tako poznamo International Association of Insolvency Regulators

(IAIR) (glej spletno stran). Vanjo so v~lanjene pristojne oblastne in{titucije posameznih

dr`av za podro~je insolventnosti, vklju~no z ministrstvi, agencijami in drugimi podob-

nimi in{titucijami. Obsega 14 dr`av, katerih predstavniki se sre~ujejo in izmenjujejo in-

formacije o skupnih problemih s podro~ja insolventnosti. Od dr`av EU so vanjo v~lanje-

ni predstavniki iz Finske, Irske, [vedske in Zdru`enega kraljestva. Poleg tega obstaja

tudi Insol International, mednarodna federacija strokovnjakov s podro~ja insolventno-

sti (ra~unovodij, pravnikov). Vanjo je v~lanjenih 29 zvez s skupaj preko 7.700 strokov-

njaki s tega podro~ja. Sede` ima sicer v Veliki Britaniji, ima pa tudi evropsko podru`nico

Insol Europe (glej spletno stran).

3.1. Evropska unija

Uredba Sveta EU {t. 1346/00 z dne 29. maja 2000 (o insolven~nih postopkih) bo stopi-

la v veljavo dne 31. maja 2002. Omogo~ila naj bi ~ezmejne evropske insolven~ne po-

stopke in naj bi obsegala vse dol`nikovo premo`enje v celi EU. Zagotovila naj bi ta-

koj{nje priznanje sodnih odlo~b v zvezi z insolven~nimi postopki. V splo{nem pa bo

moral biti insolven~ni postopek uveden v dr`avi, v kateri ima dol`nik center poslovnih

interesov (glej spletno stran).

3.2 Pregled po dr`avah

3.2.1 Zdru`eno kraljestvo5

V okviru britanskega Ministrstva za trgovino in industrijo (Department of Trade and

Industry) deluje Insolven~na slu`ba (Insolvency service) (glej spletno stran). Pravno
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5 Podatki v tem prikazu veljajo samo za Anglijo in Wales.
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podlago za njeno delo predstavlja Zakon o insolventnosti (The Insolvency Act) iz leta

1986. Ta zakon dolo~a razli~ne insolven~ne postopke zoper posameznike ali dru`be.

Glavna insolven~na postopka sta ste~aj za posameznika in likvidacija za dru`bo. Vse

dru`be, registrirane v tej dr`avi, imajo svoje osnovne podatke shranjene v posebnem

registru (Companies House). Podatki so javno dostopni. Med drugim se tu lahko poi{~e-

jo vsi diskvalificirani direktorji (Disqualified Directors), pa tudi imena in naslovi dru`b z

osnovnimi podatki ter obremenilnimi (chargeable) dokumenti in poro~ili. Iz istega vira

je razvidno tudi, katere dru`be so prenehale (dissolved) in razloge nesolventnosti.

Pravno podlago za delo Companies House predstavlja Zakon o dru`bah (Companies

Act) iz leta 1985. Za posameznike (podjetnike) pa obstaja individualni register insol-

ventnosti (Individual Insolvency Register - IIR), ki vsebuje podrobnosti o insolven~nih

postopkih zoper podjetnika posameznika, vodi pa ga dr`avni sekretar.

Posamezno podjetje lahko pridobi dolo~ene podatke o finan~nem poslovanju druge-

ga podjetja s strani Companies House.Obstaja pa tudi poseben register sodb okrajnega

sodi{~a (aktov sodi{~a, ki potrjujejo, da dolgovana pla~ila niso bila izvr{ena), in ta regi-

ster se lahko pregleduje. Register vsebuje podatke tako o posameznikih kot tudi o

dru`bah. Obstajajo pa tudi razli~ne agencije, ki izvajajo finan~na preverjanja dru`b,

vendar gre v tem primeru za zasebna podjetja, katerih obstoj in delovanje nista predpi-

sana z zakonom, in ki pridobivajo informacije predvsem iz javnih virov. Dve taki agen-

ciji sta Jordans in Dun&Bradstreet.

Kar zadeva posamezne dol`nike (podjetnike posameznike), zbirajo podatke o njiho-

vem finan~nem stanju informativne organizacije/agencije za zbiranje podatkov o boni-

teti in pla~ilni sposobnosti (Credit Reference Agencies), pri ~emer pa gre spet za zaseb-

na podjetja. Dve glavni taki agenciji v Veliki Britaniji sta Experian LTD, Consumer Help

Service iz Nottinghama in Equifax Europe (UK) Ltd iz Glasgowa (glej spletno stran). To-

vrstne agencije pridobivajo podatke iz javnih virov, kot sta register sodb okrajnega so-

di{~a in individualni register insolventnosti (IIR), pa tudi od finan~nih in{titucij (o pred-

hodnih in obstoje~ih odprtih ra~unih). Tudi banke koristijo usluge teh agencij.

Kadar je ste~ajni postopek uveden zoper podjetnika posameznika, je ta kazensko od-

govoren, ~e v ~asu, dokler ste~ajni postopek ni ustavljen, brez dovoljenja sodi{~a deluje

kot direktor ali posredno oziroma neposredno sodeluje pri promociji ali upravljanju

podjetja. Kar se ti~e samozaposlitve (torej poslov, ki niso registrirani v Companies Hou-

se) velja, da mora vsakdo o svojem ste~aju in njegovih vzrokih obvestiti osebe, s kateri-

mi posluje. Poleg tega ne more pridobiti kredita v vrednosti ve~ kot 250 funtov, ~e obe-

nem ne navede, da je v ste~aju; to pa, seveda, lahko vpliva na njegovo sposobnost

poslovanja.
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Ko se ste~ajni postopek kon~a oziroma ustavi (discharge), so navedene omejitve od-

pravljene. Ponavadi se ste~aj avtomati~no ustavi na tretjo obletnico izdaje akta o ste~a-

ju, tudi ~e upniki niso prejeli nobenih pla~il. Dol`nika se po ustavitvi ste~aja oprosti

vseh dolgov, nastalih v zvezi s poslovno dejavnostjo pred izdajo akta o ste~aju. Sedaj

lahko vzame kredit, ne da bi omenil ste~aj (razen, ~e ga o tem posebej ne povpra{ajo).

Osebno premo`enje (assets) pa ostane pod nadzorom ste~ajnega upravitelja in se po

ustavitvi ste~aja takoj ne vrne dol`niku. Po ustavitvi ste~aja lahko dol`nik opravlja posle

brez omejitev, nastalih med ste~ajem. Lahko je direktor ali ~lan uprave dru`be z omeje-

no odgovornostjo ali delni{ke dru`be, razen ~e ni {e posebej diskvalificiran in kot tak

vpisan v poseben register.

Ste~aj pa se lahko avtomati~no ustavi tudi po dveh letih, ~e sodi{~e izda potrdilo o

upravi nad preostalim premo`enjem (certificate of summary administration). Ste~aj se

ustavi v primeru, ko so dolgovi in stro{ki ste~ajnega postopka v celoti poravnani; v tem

primeru sodi{~e razveljavi odredbo o ste~aju. Avtomati~na ustavitev ste~ajnega postop-

ka pa ni mo`na v primerih, ko sodi{~e za~asno odlo`i postopek za ustavitev ste~aja; ste-

~ajni dol`nik mora v tem primeru izpolnjevati pogoje sodi{~a, da taka odlo~itev prene-

ha. Avtomati~na ustavitev ste~ajnega postopka tudi ni mo`na, ~e je nekdo `e drugi~

bankrotiral (v zadnjih 15 letih); v tem primeru lahko sodi{~e {ele po petih letih zaprosi

za ustavitev ste~aja (discharge from bankruptcy).

Kar se ti~e likvidacije dru`b, dolo~a 216. ~len Zakona o insolventnosti iz leta 1996, da

direktor ali direktor v senci (shadow director), ki sta bila na tem polo`aju (v dru`bi, ki je

{la v likvidacijo) na datum likvidacije ali v preteklih 12 mesecih, ne smeta uporabljati

imena dru`be, bodisi ~e gre za isto ali pa za zelo podobno ime, ki bi lahko povzro~ilo

zamenjavo. Prepoved velja 5 let. Izjeme pa so:

• ~e direktor pridobi dovoljenje sodi{~a;

• ~e celo dru`bo ali njeno ve~ino kupi dru`ba naslednica, o ~emer likvidator na ustre-

zen na~in obvesti upnike;

• sodi{~e lahko s posebnim aktom tudi za~asno dovoli uporabo imena za najve~ 6 ted-

nov in

• ~e je bila dru`ba naslednica znana po svojem imenu `e prej kot eno leto pred likvida-

cijo, pa pri tem ni {lo za spe~o dru`bo.

^e direktor kr{i pravila, lahko dr`avni sekretar uvede postopek za diskvalifikacijo

(disqualification proceeding) po posebnem zakonu iz leta 1986 (Company Directors`

Disqualification Act).
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3.2.2. [panija

V [paniji6 subjekt, ki je zaradi morebitne insolventnosti svojega poslovnega partnerja

lahko zainteresiran za za~etek ste~ajnega postopka, najprej zaprosi za podatke pri trgo-

vinskem registru. Ker pa lahko podatki tudi ne ustrezajo povsem trenutnemu dejanske-

mu stanju, se za sodelovanje lahko zaprosi specializirana podjetja. Podatki, ki jih nudijo

ta specializirana podjetja, so prete`no pridobljeni iz javnih registrov. Lahko pa se pri

pridobivanju informacij anga`irajo tudi zasebne detektivske agencije. Tudi sodi{~a lah-

ko med postopkom zahtevajo od institucije, v angle{~ini imenovane “Capital Investiga-

tion Office”, da posreduje podatke o posameznem podjetju. Ravno tako sodi{~e lahko

zahteva informacije od bank in iz javnih registrov, pa tudi samemu podjetju lahko nalo-

`i, da predlo`i poro~ilo o svoji solventnosti.

Objava ste~aja v [paniji pomeni, da je firmi v ste~aju onemogo~eno, da bi upravljala z

lastnim premo`enjem. Navedeno in pa prepovedi s tem v zvezi izhajajo iz dolo~b 878 in

879. ~lena {panskega Trgovinskega zakonika (Código de Comercio).7 Tako je dolo~e-

no, da so ni~na vsa dejanja, opravljena v smislu gospodarjenja s premo`enjem do konca

ste~ajnega postopka. V ~lenih 820 - 922 istega zakonika se nahajajo dolo~ila o zaklju~ku

ste~ajnega postopka. Med drugim je navedeno, da nima pravice do rehabilitacije tisti

ste~ajni dol`nik, ki ravna z goljufivim namenom.

V [paniji je v zakonodajnem postopku nov zakon o insolventnosti, ki naj bi poenosta-

vil nekatere postopke. Zakon naj bi tudi harmoniziral ureditev za~asne ustavitve izpla-

~il in ste~ajev znotraj EU. Do sprejetja novega zakona pa je treba opozoriti tudi na to, da

so dolo~ila o ste~aju samo delno ume{~ena v Trgovinski zakonik. Ta zakonik obravna-

va predvsem materialni aspekt ste~aja, do~im je formalna, postopkovna plat tega po-

dro~ja urejena v Zakonu o pravdnem postopku. Pri tem pa obstaja, kot je navedeno v

odgovoru, dolo~ena neusklajenost med obema zakonoma.

V [paniji deluje tudi ASNEF Equifax - Servicio de Information de Credito S.L. Kot last-

nice so navedene banke, zbira in obdeluje pa razli~ne podatke iz komercialnih podat-

kovnih baz, drugih registrov, pa tudi mednarodne informacije (o podjetjih v tujini) (glej

spletno stran).

3.2.3 Finska

Na Finskem deluje Suomen Asiakastieto OY, ki je vodilna dru`ba v tej dr`avi za po-

slovne informacije ter informacije o kreditni sposobnosti podjetij. Ustanovljena je bila
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leta 1961, njen lastnik je Zdru`enje bank in hranilnic. Zbira in spremlja sodbe sodi{~,

podatke o kreditni sposobnosti, podatke o avtorizaciji kreditnih kartic, podatke nadzo-

ra in opozorila. Viri zbiranja podatkov pa so: banke, leasing podjetja, podjetja za izdajo

kartic, finan~ne hi{e, po{te, trgovine in vladne institucije (glej spletno stran).

Poleg tega pa v tej dr`avi deluje tudi Ste~ajni ombudsman (Bankruptcy Ombudsman),

ki je neodvisno telo, vezano na Ministrstvo za pravosodje. Njegova glavna naloga je

nadzorovanje upravljanja premo`enja v ste~ajnih postopkih ter sprejetje nujnih ukre-

pov, ~e je bilo ugotovljeno zanemarjanje ali druga~no stanje, ki zahteva odpravo. Ravno

tako ombudsman nadzoruje postopke reorganizacije v podjetjih, pa tudi in{picira in

nadzoruje ra~une ter aktivnosti dol`nika (glej spletno stran).

Sicer pa na Finskem nimajo posebnega predpisa, ki bi na splo{no urejal varstvo upni-

kov v primeru insolventnosti dol`nika. Glede omejitev po uvedbi ste~ajnega postopka

njihova ureditev dolo~a, da je fizi~ni osebi, ki je vpletena v ste~ajni postopek, od za~et-

ka tega postopka pa do zaklju~ne sodne odlo~be, omejeno poslovno delovanje. To ob-

dobje ponavadi traja {est mesecev. Sicer pa ni nobenih omejitev glede ustanavljanja

nove dru`be po ste~aju. Obstaja pa poseben zakon, ki ureja prepoved poslovanja. Po

tem zakonu lahko sodi{~e prepove poslovanje osebi, ki je bila obsojena za kazniva de-

janja v zvezi s poslovanjam ali ki je pri svojem poslovanju ob~utno zanemarjala pravne

obveznosti. Ta prepoved lahko traja od treh do sedmih let. O teh osebah se vodi poseb-

na evidenca.8

3.2.4 [vedska

Na [vedskem poznajo dve instituciji - Soliditet iz Malmöja, katere lastnica je znana re-

vizijska hi{a Dun&Bradstreet, in UC Upplysnings Centralen AB iz Stockholma, katere

dvotretjinski lastnik so {vedske banke.9 Zbirata informacije o kreditni sposobnosti, tudi

negativne podatke, ter poslovne informacije nasploh.

Dru`ba Soliditet zbira tudi vse osebne podatke in podatke o dru`inskem statusu, nje-

ni viri informacij pa so registri sodi{~ in druge javne evidence, banke, podjetja za izdajo

kartic, vladne institucije, okro`na in mestna sodi{~a ter drugo.

[vedski kazenski zakonik vsebuje v 11. poglavju, ki obravnava kazniva dejanja zoper

upnike, podobna kazniva dejanja, kot na{ kazenski zakon v 24. poglavju (kazniva deja-

nja zoper gospodarstvo). Na [vedskem poznajo s tem v zvezi izraz “nepo{tenost do up-

nikov” (v angle{~ini: dishonesty to creditors).
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8 Povzeto po e-mail odgovoru predstojnice urada finskega Ste~ajnega ombudsmana.

9 Povzeto po spletni strani in podatkih, ki jih je priskrbelo Zdru`enje bank Slovenije.
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Posebnih dolo~b o ustanovitvi nove gospodarske dru`be po objavljenem ste~aju pa

nismo zasledili.

3.2.5 Irska

Na Irskem poznajo ICB (Irish Credit Bureau), ustanovljen leta 1965, katerega lastnice

so banke. Zbira podatke o posojilih, sodbah in negativnih zaznambah. Zbira in obdelu-

je tudi osebne podatke o jemalcih kreditov (glej spletno stran).

Irska zakonodaja razlikuje10 med ste~ajem, ki velja za insolventne podjetnike posa-

meznike, in likvidacijo, ki velja za insolventne dru`be. Insolventnost podjetij se obrav-

nava po Zakonu o dru`bah (Companies Act) iz leta 1963, pa tudi po preceden~nih sod-

nih odlo~bah. Po irskem pravu se solventnost ugotavlja glede na to, ~e je dru`ba spo-

sobna odpla~evati zapadle dolgove. Obstaja ve~ postopkov likvidacije, katerih uporaba

je odvisna od okoli{~in posameznega primera. Eden izmed postopkov se imenuje exa-

mination (preiskava, pregled) in je namenjen olaj{anju re{evanja insolventnih podjetij.

Podjetje je za ~as 70 do 100 dni za{~iteno pred upniki. Sodi{~e imenuje preglednika

(examiner), ki predlaga na~in olaj{anja pre`ivetja podjetja. Ta na~in lahko vsebuje

kombinacijo novih investicij in odpisov kreditov. Med ~asom za{~ite podjetje posluje

normalno. V tak dru`ba postopek lahko gre, ~e je sicer insolventna, vendar pa obstajajo

realne mo`nosti, da si bo opomogla.

V samem postopku likvidacije je za{~ita upnikov glede vrstnega reda njihovih terjatev

in popla~ila podobna kot v na{i ureditvi (lo~itveni, izlo~itveni upniki, popla~ilo iz os-

tanka). Obstaja pa tudi splo{na hipoteka (Floating Charge), ki v bistvu predstavlja vise-

~o pravico upnikov do zasega katerega koli osnovnega sredstva dru`be, kar se realizira

v dolo~enih v zakonu na{tetih primerih, sicer pa na~eloma dol`niku ne prepre~uje nor-

malnega poslovanja.

Pri posebnem uradu, imenovanem Companies Registration Office, se lahko poizve,

ali je bil dolo~eni dru`bi dodeljen likvidator ali preglednik. Druga mo`nost za upnika,

ki se ho~e prepri~ati o solventnosti druge dru`be, pa je kori{~enje uslug zasebnih agen-

cij za ocenjevanje kreditne sposobnosti.

V Zakonu o dru`bah je dolo~eno, da sodi{~e v primeru insolventnosti dru`be njene-

mu direktorju izda omejitveno odredbo. Natan~neje to pomeni, da ta oseba v petih letih

ne sme biti imenovana za direktorja ali sekretarja oziroma kako druga~e, posredno ali

neposredno, delovati v korist dru`be, razen v dolo~enih primerih. Navedeno velja za

osebo, ki je bila na mestu direktorja dru`be v trenutku likvidacije ali pa v dvanajstih me-
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secih pred njo. Sodi{~e pa lahko odlo~i, da omejitev ni potrebna, ~e je ta oseba delovala

po{teno in odgovorno, ali pa je bila imenovana s strani finan~ne institucije oziroma po-

sebne dru`be (Venture Capital Company). Kr{itev omejitvene odredbe predstavlja kaz-

nivo dejanje.

3.2.6 Danska

V tej dr`avi deluje RKI Kredit Information A/S, ustanovljen leta 1971, ki ima sede` v

Silkeborgu. Njegov lastnik je Thomson Corporation. Pregleduje kreditno sposobnost,

in sicer za pribli`no 98 % vseh podeljenih kreditov v tej dr`avi. Zbira tudi osebne podat-

ke, kot so: ime, priimek, naslov, datum rojstva, telefonska {tevilka, {tevilo referenc in

drugo. Prizadeva si oskrbeti stranke z hitro in u~inkovito oceno kreditnega statusa

dru`b in zasebnikov ter u~inkovito postopati s tistimi, ki zaostajajo s pla~ili. Stranke so

razli~nih velikosti; od manj{ih pogodbenikov pa do ve~jih finan~nih skupin (glej splet-

no stran).

Na Danskem11 velja Zakon o ste~aju (v angle{~ini: Bankruptcy Act), ki zagotavlja ena-

ko obravnavanje upnikov. Poleg tega zakona pa si morajo upniki pri uveljavljanju svo-

jih pravic pomagati tudi z drugimi sredstvi. Neposredno po zakonu sicer ni mogo~e

zahtevati poro~ila o solventnosti druge dru`be, vendar pa morajo vse gospodarske

dru`be predlo`iti letna poro~ila registru podjetij (Companies Register), in to najkasneje

v petih mesecih po preteku prora~unskega leta. To pomeni, da so take informacije ~e-

sto zastarele. Prek banke je mogo~e zaprositi za poro~ilo o kreditni sposobnosti ali

ban~no mnenje, vendar pa je tako poro~ilo o kreditni sposobnosti ali ban~no mnenje

precej omejeno, ~e pride do postopka pred sodi{~em v zvezi s solventnostjo.

Kar se ti~e ustanavljanja novih dru`b po objavljenem ste~aju, ni v danskem pravu no-

benih omejitev, in to velja tako za delni~arje kot tudi za ~lane uprave oziroma direktorje

in managerje. V nekaterih redkih primerih pa je mogo~e dolo~eni osebi v kazenskem

postopku prepre~iti ustanovitev nove dru`be ali ukvarjanje s finan~nimi zadevami. Ta

mo`nost se na Danskem v praksi redko uporablja.

3.2.7 Nem~ija

V Nem~iji deluje Bundes-Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsiche-

rung), ustanovljena leta 1927, ki deluje po regionalnem principu. Gre za skupno organi-

zacijo gospodarskih podjetij, ki nudijo svojim strankam denarne ali blagovne kredite.

Cilj Schufe je, da svoje stranke za{~iti pred izpadom vra~ila kredita.V Nem~iji deluje

386

11 Iz odgovora odvetni{ke dru`be Gorrisen Federspiel Kirkegaard.

386



osem podru`nic Schufe, ki zbirajo in obdelujejo podatke, ki jih posredujejo svojim po-

godbenim partnericam na njihovo zahtevo. S pomo~jo teh podatkov podjetja la`e oce-

nijo kreditno sposobnost svojih partneric in se la`e odlo~ajo o tem, ali jim bodo podelile

kredit. Lastnik Schufe je zdru`enje bank. Zbira podatke o kreditih, teko~ih ra~unih, sod-

bah, pa tudi o pozitivnih in negativnih dogodkih (za zasebne komitente). Viri zbiranja

podatkov so sodi{~a, banke in druge finan~ne institucije, ki dajejo kredite (glej spletno

stran).

Upniki lahko v Nem~iji12 pridobijo informacije o pla~ilni sposobnosti (boniteti)

dol`nika bodisi iz posebnega seznama dol`nikov, ki se vodi pri okrajnem sodi{~u

(Amtsgericht), skladno s 915. paragrafom Civilnega procesnega reda (Zivilprozessord-

nung), ali pa tudi od razli~nih organizacij zasebnega prava, kot sta na primer zdru`enje

Creditreform (Verband Creditreform) ali delni{ka dru`ba SCHUFA (SCHUFA

Aktiengesellschaft).

Pravico do pridobitve podatkov iz seznama dol`nikov pri okrajnem sodi{~u ima vsak-

do, ki ima za to upravi~en interes. Upravi~enost interesa se presoja skladno z dolo~ba-

mi Civilnega sodnega reda in Uredbe o seznamu dol`nikov

(Schuldnerverzeichnisverordnung).

Zasebne organizacije dajejo proti pla~ilu informacije, pridobljene pri navedenih sez-

namih (pri okrajnih sodi{~ih), pa tudi {tevilne druge informacije, ki jih o dol`niku prido-

bijo pri bankah in povezanih podjetjih (Mitgliedsunternehmen).

Nem{ka ureditev ne pozna omejitev glede nove ustanovitve podjetja po nastanku in-

solventnosti dol`ni{kega podjetja.

3.2.8 Italija

V Italiji je ve~ ustanov, ki delujejo v smeri preverjanja pla~ilne spodobnosti podjetij.

Ena od njih je Crif Bussiness Information Services s sede`em v Bologni. Specializirana

je za kreditne rizike, pri delu pa tudi zbira in obdeluje osebne podatke. Podatke zbira

pri bankah in drugih finan~nih organizacijah (glej spletno stran).

V Italiji13 se dolo~be o ste~ajih nahajajo v kraljevem dekretu iz leta 1942 (R.D:

13.3.1942, {t. 267), ki sicer nosi naziv “Ste~ajni zakon”, vendar pa poleg ste~aja obravna-

va {e prisilno poravnavo, likvidacijo in drugo.
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12 Iz odgovora nem{kega Ministrstva za pravosodje (Bundesministerim der Justiz).

13 Iz odgovora CONSRAG-a (Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d`impresa), ki

je pristojno za to podro~je.
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V Italiji ne obstajajo posebne agencije, ki bi dajale informacije o solventnosti, vendar

pa je s precej{njo stopnjo gotovosti mogo~e ugotoviti okoli{~ine v zvezi s solventnostjo

posameznega dol`nika:

• s pridobivanjem podatkov oziroma kopij dokumentov (prek trgovinskih zbornic), ki

jih morajo podjetja po zakonu dajati bankam (kot npr. letne bilance);

• prek posebnega seznama protestov (bolletino dei protesti), v katerega ima vpogled

vsakdo, ki zbira informacije o nepla~evanju obveznosti;

• s pregledovanjem vrstnega reda obravnav na sodi{~ih, iz katerega se lahko vidi, ~e je

zoper posamezno dru`bo spro`en sodni postopek v zvezi z nesolventnostjo.

V ban~nem in finan~nem sektorju obstajajo interna obvestila - okro`nice, iz katerih

lahko posamezne poslovalnice pridobijo nekatere informacije (ban~ne garancije, pro-

testi, morebitni nepla~ani krediti, itd.).

Glede ustanavljanja nove dru`be po objavljenem ste~aju je iz odgovora razvidno, da

je v 50. ~lenu zgoraj citiranega zakona predviden obstoj javnega registra ste~ajev, ka-

mor se vpisujejo podatki, povezani z gospodarskimi subjekti, ki so v ste~aju. Od vpisa v

register nastanejo dolo~ene omejitve, in sicer v prepovedi opravljanja naslednjih

funkcij:

• upravitelja ali likvidatorja v delni{kih dru`bah, dru`bah z omejeno odgovornostjo in

zadrugah;

• ~lana nadzornega odbora v delni{kih dru`bah, dru`bah z omejeno odgovornostjo in

zadrugah;

• dru`benika enostavne dru`be, javne trgovske dru`be, zadruge ali komanditne

dru`be.

Lahko pa oseba, ki je bila v na vodilnem polo`aju podjetja v ste~aju, opravlja funkcijo

dru`benika v kapitalskih dru`bah.

Navedene omejitve ostanejo v veljavi, dokler je ste~aj vpisan v javnem registru ste~a-

jev. Da bi lahko dosegle izbris iz tega registra, morajo zainteresirane osebe dose~i “civil-

no rehabilitacijo” skladno s 142. ~lenom (in naslednjimi) ste~ajnega zakona. Ta rehabili-

tacija je predvidena za tiste, ki:

• so popla~ali vse kredite, zaradi katerih je bil uveden ste~ajni postopek, skupaj s

stro{ki in obrestmi;

• so sklenili ste~ajni sporazum;

• so v obdobju najmanj petih let od zaklju~ka ste~ajnega postopka izkazali stalno in de-

jansko solidnost v poslovanju.
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3.2.9 Primeri preverjanja bonitet v nekaterih drugih dr`avah EU

V Avstriji deluje KSV (Kreditschutzverband), ustanovljen v letu 1970. Njegov lastnik je

Zdru`enje kreditodajalcev. Zbirajo negativne in pozitivne podatke in kreditih in ra~u-

nih, pri svojem delu pa tudi zbirajo ter obdelujejo osebne podatke o jemalcih kreditov.

Viri podatkov so banke in drugi dajalci kreditov (glej spletno stran).

Na Portugalskem deluje ASFAC (As Sociedades Financeiras para Aquisições a

Crédito), ki od leta 1995 dalje deluje pogodbeno skupaj s {pansko ustanovo ASNEF

Equifax. Lastniki so banke, pri delovanju te ustanove gre za avtomatsko servisiranje

kreditov. Podatke zbirajo iz mre`e ban~nih avtomatov, nadalje iz centralne banke, iz

spiska zavrnjenih ~ekov ter iz izpiskov o prometu s karticami (glej spletno stran).

V Franciji deluje CPII (Centrale professionnelle d'informations sur les impayés)14 v

lasti Zveze francoskih bank in Banque de France. Zbira podatke o listi nepla~nikov (za-

sebnih komitentov), med drugim pa zbira in obdeluje tudi osebne podatke. Vse banke

in kreditne organizacije so ji dol`ne posredovati podatke.

V Belgiji deluje UPC/BVK (v franco{~ini: Union Professionnelle du Crédit). Vanjo so

v~lanjene banke, zavarovalni{ke dru`be, finan~ne in{titucije, ki med drugim opravljajo

leasing, ter razli~na podjetja. Slu`i kot sti~i{~e informacij v zvezi s kreditiranjem v tej dr-

`avi (glej spletno stran).

V sklopu centralne banke (Banque nationale de Belgique) pa deluje register, ki se uk-

varja s kreditiranjem podjetij (La Centrale des crédits aux entreprises (CCE). Vse v Belgi-

ji ustanovljene banke po{iljajo temu registru podatke o pravnih osebah (podjetjih) in fi-

zi~nih osebah, ki so od iste institucije prejele kredit v vrednosti 25 000 ali ve~ ve~, ~e je

bil ta kredit podeljen v zvezi z njihovo poslovno dejavnostjo. Ta obveznost velja za vse

osebe s sede`em bodisi v Belgiji ali pa v tujini. Ti podatki slu`ijo finan~nim institucijam

za oceno rizika pri podeljevanju kreditov dru`bam in podjetnikom posameznikom (glej

spletno stran).

Na Nizozemskem deluje BKR Stichting Bureau Kredit Registratie, ustanovljena leta

1965. Njeni lastniki so kreditne banke in hranilnice, pregledujejo pa produktne oznake

posojila, podatke o otvoritvi in ukinitvi ra~una in o kreditnem ra~unu. Pri svojem delu

obdeluje tudi osebne podatke, in sicer: naslov, ime, po{tno kodo ter datum rojstva. Viri

zbiranja podatkov so: banke, leasing podjetja, kartice, drugi posojilodajalci, vlada in

po{ta (glej spletno stran).
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14 Nima posebne spletne strani, podatke je priskrbelo Zdru`enje bank Slovenije.
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IV. ZAKLJU^EK

Videti je, da je v smislu varovanja upnikov in zagotavljanja pla~ilne discipline po

mnogih dr`avah, pa tudi pri nas, razvejan sistem preverjanja pla~ilne/kreditne sposob-

nosti posameznih podjetij, pri ~emer pa se podatki pridobivajo predvsem iz javnih evi-

denc, pri ~emer je treba upo{tevati tudi omejitve, ki jih postavlja zakonodaja o varova-

nju osebnih ter drugih zaupnih podatkov.

Glede morebitnih nadaljnjih sprememb zakonodaje velja poudariti mnenje prof. dr.

Ivanjka (Ivanjko, 1999: 1374) da bi se lahko tudi upniku omogo~ilo spro`itev postopka

prisilne poravnave, ~e je dol`nik pasiven in zavla~uje s sanacijskimi ukrepi.
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GOSPODARSKA PROMOCIJA*

I. UVOD

Naro~nik je `elel, da prika`emo sistem pospe{evanja izvoza in investicij (slednjih v

obeh smereh) ter organizacijo gospodarskih predstavni{tev in njihovega financiranja

v Sloveniji primerjalno z normativno ureditvijo v naslednjih dr`avah: [vica, Portugal-

ska, Avstrija, Finska, Irska, ^e{ka in Mad`arska. Tem, ki naj bi jih naloga obsegala, je

torej ve~ in podrobna obravnava vseh bi presegla namen ter obseg tovrstnih primer-

jalnih prikazov. Na podlagi prou~itve namena naro~ila in razgovora z naro~nikom na-

loge je v nalogi prikazana predvsem pravna ureditev gospodarskih predstavni{tev v

tujini.

Naloga ima poleg uvoda {e tri dele. V prvem na kratko definiramo nekatere pojme,

kot so: pospe{evanje izvoza,1 trgovinska (komercialna), ekonomska in poslovna diplo-

macija2, v drugem delu pa diplomatsko predstavni{tvo in predstavni{tvo organizacij za

spodbujane izvoza kot najbolj tipi~nih oblik dr`avnih gospodarskih predstavni{tev v

tujini. Drugi del vsebuje prikaz posameznih modelov mo`nih oblik dr`avnih gospodar-

skih predstavni{tev v tujini, ob katerih so navedene tudi dr`ave, kjer je posamezni pri-

kazani model tudi dejansko uveljavljen. Pri tem so, zaradi ve~je ilustrativnosti obsega

mo`nih prakti~nih re{itev, ki so jih uporabile posamezne dr`ave, ponekod na{tete tudi

dr`ave, ki jih sicer kot `elene ni navedel naro~nik.

Podro~je neposrednih tujih investicij je bilo teoreti~no `e obravnavano v eni od nalog

raziskovalnega sektorja,3 in to z obeh vidikov (spodbujanja tujih investicij doma in na-

lo`b doma~ih oseb v tujini), kjer je bil dokaj podrobno prikazan tudi primer Republike

Slovenije. Zato podro~ja neposrednih tujih investicij v pri~ujo~i nalogi ne bomo pose-

bej obravnavali, razen v institucionalnem smislu kot prikaz bistvenih zna~ilnosti in

pravnih podlag za delo dr`avnih institucij (specializiranih agencij), ki so v prou~evanih
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*Mag. Igor Zobavnik, Janez Bla`i~, Elizabeta Kirn; pripravljeno: 29.1.2003, objavljeno:

5.2.2003

1 V razvitej{ih gospodarstvih se za to podro~je ve~krat uporabljajo tudi nekoliko {ir{i pojmi, kot je pospe{eva-

nje trgovine (trade promotion) ali pospe{evanje internacionalizacije doma~ih podjetij in gospodarstva.

2 Na podro~ju ekonomske diplomacije obstajajo razli~ni termini. V nadaljevanju bomo posku{ali nekoliko po-

jasniti razliko med posameznimi pojmi, ki so si na prvi pogled enaki ali vsaj podobni.

3 Zobavnik Igor, Podjetni{ke povezave in rast podjetij 54/2001.
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dr`avah pristojne za podro~je spodbujanja neposrednih tujih investicij. V tretjem delu,

ki je namenjen Republiki Sloveniji, so prikazane zakonske podlage za delo predstav-

ni{tev in pospe{evanje izvoza ter tujih investicij in pristojnosti posameznih (ve~inoma

dr`avnih) institucij.

^etrti, osrednji del naloge je namenjen prikazu ureditve gospodarskih predstavni{tev

oziroma predstavni{tev institucij za pospe{evanje izvoza in investicij po posameznih

dr`avah. Naro~nikov izrecni izbor obravnavanih dr`av, ki naj bi bile primerljive s Slove-

nijo, je predstavljal dolo~eno te`avo, predvsem pri pridobivanju in razumevanju tujih

zakonov ter drugih pravnih aktov, ki jih je obi~ajno mogo~e dobiti le v nacionalnih jezi-

kih. Glede na to, da za nekatere dr`ave ni bilo mo`no pridobiti vseh informacij, ki bi jih

`eleli, so pravne ureditve v nekaterih dr`avah podrobneje prikazane kot v drugih. Naj-

pomembnej{e zna~ilnosti normativne ureditve gospodarskih predstavni{tev v tujini pa

so kljub temu prikazane za vseh sedem navedenih dr`av.

V zadnjem, petem delu, je na kratko v preglednej{i obliki in primerjalno povzeta vse-

bina ~etrtega poglavja.

[tevilni viri za pripravo naloge so bili pridobljeni na spletnih straneh (predvsem tu-

jih dr`avnih institucij in tistih stre`nikov s tujo zakonodajo, ki so dostopni prek sve-

tovnega spleta), v precej{no pomo~ pa so nam bila tudi gradiva in odgovori, ki smo jih

pridobili od veleposlani{tev obravnavanih dr`av v Republiki Sloveniji, Ministrstva za

gospodarstvo oziroma Agencije RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje inve-

sticije, Ministrstva za zunanje zadeve in Gospodarske zbornice Slovenije. V primeru

^e{ke republike pa smo del gradiva dobili tudi od Parlamentarnega in{tituta ~e{kega

parlamenta.4

II. SPODBUJANJE IZVOZA IN EKONOMSKA DIPLOMACIJA

2.1 Oblike spodbujanja izvoza

Spodbujanje izvoza je pojem, ki ga lahko definiramo na razli~ne na~ine. Primer defi-

nicije, ki je prakti~na in po na{i oceni primerna za potrebe te naloge, saj vsebuje kon-

kretne oblike dr`avnega (vladnega) spodbujanja izvoza, ki so mednarodno sprejemlji-

ve po pravilih GATT/WTO, je naslednji (glej Hibbert, 2002: 7, 8):
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4 Originali pravnih aktov ali njihovi prevodi v angle{ki jeziku, ki smo jih pridobili iz razli~nih virov, so navede-

ni v posebni prilogi naloge, ki pa je v zborniku ne objavljamo.
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• raziskave trga - veliko vlad zagotavlja informacije v zvezi z izvoznimi mo`nostmi se-

danjih in potencialnih izvoznikov,

•mednarodna trgovinska predstavni{tva - mnoge regionalne in nacionalne vlade pod-

pirajo trgovinska predstavni{tva v tujini zaradi vzpostavitve stika med potencialnimi

kupci in prodajalci,

•mednarodne trgovinske razstave - mnoge regionalne in nacionalne vlade pomagajo

financirati trgovinske razstave v tujini,

• pisarne za promocijo trgovine - stalne informacijske pisarne v tujih dr`avah lahko

spodbujajo izvoz v to dr`avo ali regijo,

• raziskave, ki jih sponzorira vlada – tak{ne {tudije lahko vodijo do razvoja dolo~ene-

ga proizvoda za izvoz,

• programi financiranja trgovine - vladne agencije lahko financirajo ali dajejo jamstva

na podro~ju zunanje trgovine preko posebne uvozno-izvozne banke,

• programi zavarovanja - zavarovanje je potrebno za za{~ito terjatev v mednarodni tr-

govini, vladne agencije ponekod gospodarskim subjektom zagotavljajo tak{no

za{~ito,

• odbitki pri posrednih davkih - nekateri posredni davki se v osnovi obra~unavajo do-

ma~im, ne pa tujim kupcem, mo`ni so odbitki pri neposrednih davkih (na primer pri

davkih na dobi~ek ali premo`enje), pri izvoznih predmetih pa tak{ni odbitki niso

sprejemljivi,

• brezcarinske cone so podro~ja, kjer so uvo`ene dobrine lahko predelane za izvoz

brez pla~ila dajatev, ker niso bile uporabljene lokalno.

V nalogi bodo obravnavana predvsem mednarodna trgovinska predstavni{tva, ob

tem pa tudi pisarne za promocijo trgovine ter institucije za financiranje in zavarovanje

mednarodne trgovine.

Podro~je mednarodnih trgovinskih predstavni{tev posamezne obravnavane dr`ave

sicer razli~no urejajo, obenem pa med njimi obstajajo {tevilne skupne zna~ilnosti.

Najpomembnej{o vlogo imajo dr`avne institucije. Kot mednarodna trgovinska pred-

stavni{tva lahko slu`ijo diplomatska predstavni{tva v tujini, kjer imajo obi~ajno osred-

njo vlogo gospodarski ata{eji. Ekonomska predstavni{tva v tujini pa lahko imajo tudi

dr`avne agencije za spodbujanje izvoza in druge dr`avne oziroma paradr`avne

institucije.

Aktivnosti za spodbujanje izvoza v {ir{em smislu izvajajo dr`avne, paradr`avne in za-

sebne institucije. Pomembno vlogo med zasebnimi institucijami imajo zlasti gospodar-

ske zbornice, ki imajo v nekaterih primerih tudi ekonomska predstavni{tva v tujini. V

nekaterih dr`avah omenjamo tudi specializirane finan~ne organizacije (banke in zava-
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rovalnice), ki s svojimi posebnimi storitvami pospe{ujejo izvoz blaga in storitev oziro-

ma pretok blaga in storitev v {ir{em smislu5.

2.2 Trgovinska, poslovna in ekonomska diplomacija

Za podro~je ekonomske diplomacije je zna~ilno, da se v povezavi z njo pojavlja ve~

podobnih têrminov, ki pa po vsebini niso identi~ni. Vsebinske razlike pa obstajajo tudi

v opredelitvi posameznih pojmov pri razli~nih avtorjih.

Trgovinska (komercialna) diplomacija je npr. po Mullerjevi (Muller, 2003) »diploma-

cija, katere namen je vpliv na tujo vladno politiko in odlo~itve o izdaji predpisov, ki

u~inkujejo na globalno trgovino in investicije.« V preteklosti je bila njena osrednja vlo-

ga predvsem pogajanje o carinah in kvotah za uvoz. V dana{njem, vse bolj medsebojno

soodvisnem svetu, pa trgovinska pogajanja pokrivajo mnogo {ir{e podro~je vladnih

predpisov in dejanj, ki u~inkujejo na mednarodno trgovino. Vklju~ujejo standarde na

podro~jih, kot so: zdravje, varnost, varstvo okolja in za{~ita potro{nikov, nadalje pred-

pise s podro~ja storitev, kot so: ban~ni{tvo, telekomunikacije, ra~unovodstvo, in kon-

kuren~na politika, pa tudi zakone, ki se nana{ajo na podkupovanje in korupcijo, pro-

grame pospe{evanja kmetijstva in industrijskih subvencij.

Trgovinski (komercialni) diplomanti so po mnenju navedene avtorice dr`avni us-

lu`benci s podro~ja trgovine, ki se ukvarjajo s pogajanji na podro~ju mednarodne trgo-

vine in investicijskih dogovorov ter re{ujejo morebitne konflikte, ki bi lahko vplivali na

mednarodno trgovino.

Na osnovi navedene definicije bi lahko sklepali, da ima ekonomska diplomacija vpliv

le na regulativni okvir, ki sicer pomeni pomemben prispevek k ustvarjanju pogojev za

mednarodno trgovino, nima pa nobene povezave s konkretnimi komercialnimi posli.

Delo, ki ga opravljajo ekonomski ata{eji, je po na{em mnenju v svojem velikem dele`u

vseeno bli`je dogajanju v poslovnemu svetu, kot bi lahko sklepali iz tak{ne definicije tr-

govinske (komercialne) diplomacije.

Po drugi strani lahko navedemo definicijo poslovne diplomacije (business diplo-

macy), kot jo opredeljuje na primer London (London, 1999: 171), ki precej bolj poudarja
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5 Te institucije ne morejo kreditirati vseh vrst dolgoro~nih izvoznih poslov. Finan~ne institucije, ki podpirajo

tak{ne posle, se navadno zgledujejo po dogovorjenih pravilih, kot so pravila Bernske unije in dogovor znotraj

OECD (obe gradivi sta dostopni v sloven{~ini na spletni strani SID – Slovenske izvozne dru`be), dolo~ena har-

monizacija na tem podro~ju pa poteka tudi na nivoju EU; ve~ o tem je na razpolago na spletni strani Urada Vla-

de Republike Slovenije za informiranje).
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podjetni{ki vidik tega podro~ja: »Ideja poslovne diplomacije je pomo~ managerjem pri

medsebojnem razumevanju in doseganju skupnih stali{~ brez sovra`nosti.«

V delovnem gradivu Ministrstva za zunanje zadeve RS je navedeno, da z izrazom po-

slovna diplomacija lahko razumemo diplomacijo podjetja, lahko pa tudi kvalitete ma-

nagerja, ki bi jih moral imeti diplomat ali tudi smiselno uporabo ~ezmejnega ~love{kega

kapitala (MZZ, Center za raziskave, 2002).

Ekonomska diplomacija, ki je tema naloge, je povezana z obema navedenima defini-

cijama. dejavnost ekonomskih ata{ejev (svetnikov) temelji na spremljanju razvoja gos-

podarstva in tr`nih aktivnosti dr`ave, v kateri se nahajajo. Pridobljene informacije po-

sredujejo svoji dr`avi oziroma podjetjem v svoji dr`avi, katerih interes je izva`ati blago,

storitve ali kapital na tuje trge. podjetja namre~ potrebujejo neko organizirano obliko

splo{nega predstavni{tva v tujini, ki se imenujejo tudi gospodarska opori{~a (sredi{~a).

Kako to obliko dose~i, pa je seveda vpra{anje, ki je odvisno od velikosti dr`ave, obsega

prora~unskih in drugih sredstev, ki jih posamezna dr`ava namenja za gospodarsko pro-

mocijo, od obsega zunanje trgovine posamezne dr`ave, od velikosti posameznih tr`i{~

in drugih dejavnikov.

Rupnikova (MZZ, Center za raziskave, 2002) navaja, da je osnovna naloga ekonomske

diplomacije zastopati interese doma~ega gospodarstva v domicilni dr`avi. pri tem je di-

plomat zavezan dunajski konvenciji, ki mu prepoveduje komercialno dejavnost.

klju~na podro~ja dejavnosti ekonomske diplomacije po tej avtorici so:

• promocija doma~ega gospodarstva pri ciljnih domicilnih javnostih, to so: mediji, vla-

da in vladne institucije, relevantne nevladne organizacije, in{titucije-mnenjski vodite-

lji na podro~ju gospodarstva, gospodarske zbornice, industrijska in trgovinska

zdru`enja,

• lobiranje za uresni~itev interesov doma~ih gospodarskih subjektov pri realizaciji nji-

hovih poslov,

• informacijsko-svetovalna podpora doma~im podjetjem pri poslovanju v domicilni

dr`avi,

• podpora doma~im podjetjem, ki vstopajo na tuji trg: spremljanje in informiranje o po-

slovnih prilo`nostih za doma~a podjetja, predlogi doma~im gospodarskim organiza-

cijam za vzpodbujanje podjetij pri uresni~evanju teh prilo`nosti (ministrstva, gospo-

darske zbornice),

• posredovanje kontaktnih naslovov – potencialnih poslovnih partnerjev doma~im

podjetjem.

Kuni~ (MZZ, Center za raziskave, 2002) razume pod pojmom ekonomska diplomacija

tri velike skupine razli~nih vsebin:
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•multilateralno ekonomsko diplomacijo, ki se osredoto~a na aktivnosti (pogajanja) v

multilateralnih organizacijah ter pri sklepanju multilateralnih in bilateralnih

sporazumov,

• splo{no gospodarsko promocijo dr`ave in informiranje tujine o gospodarskih mo`no-

stih domicilne dr`ave,

• konkretno pomo~ gospodarskim subjektom, ki jo potrebujejo za prodor svojih proi-

zvodov na tuje trge ali pa za vzpostavljanje vi{jih oblik gospodarskega sodelovanja s

partnerji.

2.2.1 Primerjava nekaterih elementov ekonomske diplomacije in gospodar-
ske promocije6

Ekonomska diplomacija se razlikuje od gospodarske promocije. ^e primerjamo po-

dro~je interesov, na~in delovanja in temelje obeh aktivnosti, lahko re~emo, da je interes

pri ekonomski diplomaciji zunanjepoliti~ni, pri gospodarski promociji pa mikroeko-

nomski. Na~ini delovanja se pri ekonomski diplomaciji omejujejo na predstavljanje in

zastopanje, pri gospodarski promociji pa na nudenje storitev. Temelji ekonomske di-

plomacije somednarodnopravni, temelji za gospodarsko promocijo pa so programi po-

ve~anja mednarodne konkuren~nosti.

Grafi~na predstavitev trgovinske, poslovne in ekonomske diplomacije
V tem poglavju navedene definicije lahko predstavimo tudi v grafi~ni obliki.
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6 Vir za ta odstavek je bila tabela, pridobljena na Agenciji RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje

investicije.
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Tabela 1: Definicije ekonomske diplomacije

Ekonomska diplomacija Gospodarska promocija

- zunanjepoliti~ni interes, - mikroekonomski interes,

- mednarodni pravni temelji, - programi pove~anja konkuren~nosti,

- predstavljanje in zastopanje. - nudenje storitev.7

III. DR@AVNA PREDSTAVNI[TVA V TUJINI

3.1 Veleposlani{tva in druga diplomatska predstavni{tva

Vloga diplomatskih misij je med drugim tudi spodbujanje prijateljskih odnosov med

dr`avami in razvoj njihovih ekonomskih, kulturnih in znanstvenih odnosov, kar je

399

7 Te so npr. svetovanje podjetjem na ciljnih trgih v tujini, zbiranje in posredovanje zunanjetrgovinskih infor-

macij, organizacija poslovno prodajnih delegacij v tujini in pri tujih kupcih, pomo~ pri sejemskih dejavnostih.

Ve~ o teh dejavnostih je povedano v nadaljevanju naloge, kjer so obravnavane TPO – organizacije za spodbu-

janje trgovine.
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predpisano v 3. ~lenu Dunajske konvencije,8 ki so jo Zdru`eni narodi sprejeli leta 1961,

v veljavo pa je stopila leta 1964.

Diplomacija pomeni vodenje zunanje politike pomirni poti in uporabo uradnih pred-

stavnikov na razli~nih nivojih. Zunanja politika vsebuje poleg politi~nih instrumentov

(diplomacija) tudi ekonomske, voja{ke in psiholo{ke elemente. (glej Muller, 2003)

London (London, 1999: 172) omenja, da Webster definira diplomacijo kot »umetnost

in prakso opravljanja pogajanj med narodi za doseganje medsebojno zadovoljivih od-

nosov«. V poslovnem svetu je po istem viru diplomacija »ve{~e re{evanje razlik med

ljudmi v vseh vrstah korporacijskih in konkuren~nih vpra{anj.«

Moderna gospodarstva so vedno bolj soodvisna in izmenjujejo vedno ve~ blaga in

storitev, izra`eno v dele`u izvoza glede na proizvodnjo. V strukturi zunanje trgovine se

zmanj{uje dele` surovin in kmetijskih proizvodov ter pove~uje dele` industrijskih do-

brin in menjava proizvodov z veliko stopnjo dodane vrednosti. V svetovnem merilu je

opaziti tendenco k vzpostavljanju regionalnih trgovinskih skupin, kljub multilateralnim

naporom k liberalizaciji svetovnega trgovinskega re`ima.

Namultilateralnem nivoju je bil GATT nadome{~en zWTO, torej organizacijo, ki se ne

ukvarja le s trgovanjem z blagom, ampak tudi s storitvami in intelektualno lastnino. Na-

rava industrijske konkurence se je spremenila; vedno manj je poudarka na cenovni

konkurenci in vedno ve~ na sposobnosti uporabe nove tehnologije in ustvarjanju po-

slovnih povezav med mednarodnimi partnerji.

Proces globalizacije se na ekonomskem podro~ju ka`e v integraciji s pomo~jo trgo-

vinskih tokov,9 kapitalskih investicij, prenosa znanja in razvoja institucij. Med proce-

som globalizacije in ekonomsko diplomacijo obstaja bli`nja povezava. Globalizacija je

tudi ena od glavnih razlag za pomembno vlogo dr`avnih institucij pri spodbujanju izvo-

za10. Ta dejstva pomenijo nove izzive tudi za delo diplomatskih predstavni{tev in gos-

podarskih ata{ejev.
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8 Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih in Dunajska konvencija o konzularnih odnosih, kraj in datum

podpisa: Dunaj, 18.04.1961, Objavljeno v Sl. l. SFRJ , Mednarodne pogodbe {t. 2/64, datum uveljavitve v RS:

01.07.1992.

9 Izvoz pomeni gibanje blaga in storitev med razli~nimi dr`avami. V skladu s klasi~no ekonomsko teorijo (Da-

vid Ricardo) prina{a trgovina t.i. komparativne prednosti za obe udele`eni strani in jo je zato treba obravnavati

kot za`eleno aktivnost, saj spodbuja specializacijo, zni`evanje stro{kov in mednarodno delitev dela na svetov-

nem nivoju.

10 V ~lanku »Nacionalna gospodarska predstavni{tva v tujini kot dejavnik obvladovanja prodajnih poti sloven-

skih podjetij« (Na{e gospodarstvo, str. 246) Zupan~i~ v tej zvezi citira deloOhmae in njegove faze procesa, s ka-

terimi se razvijajo~a podjetja postopoma usmerjajo k resni~no globalnemu na~inu poslovanja.
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3.2 Temeljni organizacijski sistemi vodenja ekonomske
diplomacije11

V okvirih dr`avnih uprav je podro~je vodenja ekonomske diplomacije po posamez-

nih dr`avah razli~no sistematizirano.

Te razdelitve lahko opredelimo s petimi temeljnimi organizacijskimi sistemi:

• podro~je ekonomske diplomacije, podro~je ekonomskih odnosov s tujino in mre`a

ekonomskih svetnikov po diplomatsko-konzularnih predstavni{tvih je vodena preko

ministrstva za zunanje zadeve. Tak{en sistem je bil uveljavljen v Sloveniji pred letom

1993, danes so primeri tak{nega modela [vedska, Mad`arska in Hrva{ka;

• podro~je ekonomske diplomacije in mre`a ekonomskih svetnikov je vodena ali koor-

dinirana s strani nacionalnega ministrstva za zunanje zadeve. Podro~je ekonomskih

odnosov s tujino je vodeno na pristojnem gospodarskem ministrstvu. Tak{en sistem

je v veljavi v Sloveniji;

• podro~je ekonomske diplomacije in mre`a ekonomskih svetnikov sta vodena ali

koordinirana s strani nacionalnega ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose s

tujino. Tak{en model uporablja Slova{ka;12

• podro~je ekonomske diplomacije je vodeno prek posebne institucije, ki koordinira

aktivnosti na podro~ju ekonomske diplomacije med ministrstvom za zunanje zadeve

in ministrstvom, pristojnim za ekonomske odnose s tujino - angle{ki model;

• podro~je ekonomske diplomacije in mre`e ekonomskih svetnikov je vodeno ali

koordinirano s strani ministrstva za zunanje zadeve v sodelovanju s pristojno, zelo

mo~no gospodarsko zbornico, ki sodeluje s pristojnimi dr`avnimi organi na podro~ju

gospodarstva. Najbolj znan primer tega modela je avstrijski.

Poleg gospodarskih predstavni{tev v okviru diplomatsko konzularnih predstavni{tev so

poznane {e naslednje organizacijske oblike (povzeto poKonhajzler in Jagodi~, 2001: 3,4):

• gospodarska predstavni{tev v okviru nacionalnih gospodarskih zbornic,

• me{ane gospodarske zbornice,

• pogodbeni zastopniki na osnovi pla~ila po opravljenem delu,

• zastopstva nacionalnih agencij za pospe{evanje tujih neposrednih nalo`b in trgovi-

ne,13
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11 Povzeto po internem gradivu MZZ, Razvoj in koordinacija delovanja mre`e ekonomskih svetnikov na DKP

RS in aktivnosti MZZ RS na podro~ju gospodarskih zadev.

12 Agencij za pospe{evanje trgovine Konhajzler in Jagodi~ ne omenjata in smo jih dodali.

13 Agencij za pospe{evanje trgovine Konhajzler in Jagodi~ ne omenjata in smo jih dodali.
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• turisti~na predstavni{tva v tujini,

• konzorcionalna predstavni{tva v tujini,

• predstavni{tva podjetij z zna~ilnostmi nacionalnih predstavni{tev,

• organizirane oblike partnerskega izvoza,

• organizirane oblike poslovne diaspore,

• ~astni konzuli,

• poslovni sveti oziroma prijateljska zdru`enja.

3.3 Dejavnosti dr`avnih organizacij za spodbujanje trgovine
(TPO) in njihovih ekonomskih predstavni{tev v tujini 14

Veliko dr`av ima v tujini predstavni{tva svojih organizacij za spodbujanje trgovine

(trade promotion organisation – TPO), ki so ustanovljena za pomo~ podjetjem pri med-

narodnem poslovanju. V za~etni fazi so TPO svojo dejavnost gradile predvsem na koor-

dinaciji in organizaciji nacionalnih sejemskih predstavitev ter delovanju mre`e zunanje-

trgovinskih predstavnikov dr`ave. S~asoma so se vse bolj izpostavljale tiste dejavnosti,

na katere se zasebni sektor najbolje odziva in ki glede na vlo`ena sredstva prina{ajo naj-

ve~ konkretnih rezultatov. V skladu s tem kriterijem lahko aktivnosti razvrstimo, kot

sledi:

• svetovanje podjetjem na ciljnih trgih v tujini. Glavna ciljna skupina so predvsem

srednja in mala podjetja. TPO in mre`a trgovinskih predstavnikov jim pomagajo pri

prodoru na tuje trge, iskanju lokalnih partnerjev, kupcev, dobaviteljev, pri prenosu

tehnologije ter v postopkih pred lokalnimi oblastmi,

• zbiranje in posredovanje zunanjetrgovinskih informacij. TPO koordinirajo in

vzdr`ujejo informacijske sisteme, ki posredujejo doma~im podjetjem informacije o

gospodarskem okolju posameznih dr`av, koristnih naslovih, tr`nih prilo`nostih in

javnih nate~ajih. Informacije v sistemu se osve`ujejo dnevno ali najmanj tedensko. Na

sistem se pogosto ve`e tudi program izobra`evanja podjetij o ciljnih trgih in o zuna-

njetrgovinskem poslovanju. Nekatere TPO imajo tudi bogate knji`nice,

• organizacija poslovno prodajnih delegacij v tujini in pri tujih kupcih. Delegacije so

vse bolj sektorsko in ciljno usmerjene. Sodelujo~im podjetjem so vnaprej zagotovljeni

stiki s potencialnimi partnerji. Vse redkeje se organizacija delegacij ve`e na politi~ne

obiske, kadar pa se, je v ve~ini dr`av TPO organizatorka poslovne delegacije (izjeme

so Slovenija, ^e{ka, Tur~ija in Poljska, kjer to po~no reprezentativna zdru`enja gos-
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14 To poglavje je v celoti povzeto po delovnem gradivu Ministrstva za gospodarstvo.
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podarstvenikov). Obseg brezpla~nih storitev se vse bolj {iri in nekatere TPO za po-

membne kupce opravljajo tudi tr`ne raziskave.

• vloga TPO pri sejemskih dejavnostih, ki pa se zmanj{uje. Pozornost se vse bolj pos-

ve~a koordinaciji predstavitev na specializiranih sejmih na oddaljenih velikih tr`i{~ih

(Kitajska, Japonska, Indija, Brazilija, Mehika, Ju`na Afrika). Nekatere TPO imajo svoje

oddelke za organizacijo in izvedbo sejemskih predstavitev v tujini, druge pa se pri

tem povezujejo z organizacijami zasebnega sektorja (zbornice, sektorska zdru`enja)

in se omejijo na vlogo sofinanciranja.

V zadnjih desetih letih so TPO za~ele svoje storitve uporabnikom tudi zara~unavati,

vendar pa so te cene {e vedno precej ni`je od tr`nih. V primeru, da je v posamezni dr`a-

vi katera od dejavnosti na trgu dobro razvita in dostopna tudi malim in srednjim podjet-

jem (na primer izobra`evanje), jo TPO postopoma opu{~a.

V dr`avah, kjer so TPO paradr`avne agencije, so pogosto dejavne tudi kot izvedbene

agencije za dodeljevanje nepovratnih spodbud (Irska, Portugalska, Mad`arska).

Velikost TPO in viri financiranja
TPO se lahko razdeli na majhne, srednje in velike. Majhne imajo 10 do 50 zaposlenih

in letni prora~un od enega do {tiri milijone ameri{kih dolarjev (Malta, Ciper, Estonija, Is-

landija). Srednje velike TPO (^e{ka, Mad`arska, Danska, Gr~ija, Portugalska, [vedska,

Finska, Norve{ka, [vica) imajo sto do petsto zaposlenih in deset do {estdeset milijonov

ameri{kih dolarjev letnega prora~una. Med velikimi TPO so zanimive predvsem iz-

ku{nje Velike Britanije in Nizozemske. V Nem~iji, Franciji, [paniji ter Belgiji so TPO fe-

deralno organizirane, kar pogosto onemogo~a ustrezne primerjave.

Dejavnosti TPO prete`no financira dr`ava. Najve~ji dele` sofinanciranja zasebnega

sektorja je dosegla [vedska, kjer zasebni sektor prispeva skoraj dve tretjini, sledi ji Fin-

ska, kjer zasebni sektor prispeva {tirideset odstotkov prora~una, pri vseh ostalih TPO

pa dele` sredstev, ki jih pridobijo z zara~unavanjem storitev in ~lanarinami, ne dosega

dvajset odstotkov. Ve~ina sredstev dr`ave je namenjena pokrivanju teko~ih stro{kov

TPO, mre`i zunanjetrgovinskih svetnikov in vzdr`evanju informacijskih sistemov. Sofi-

nanciranje konkretnih aktivnosti je predvideno z letnimi programi, ki so najpogosteje

osnova za ustrezno postavko v dr`avnem prora~unu. V ve~ini primerov je za delovanje

TPO pristojno ministrstvo za gospodarstvo (izjema je Danska, kjer je pristojno zunanje

ministrstvo in Nizozemska, kjer obstaja t.i. »konkordat« med zunanjim ministrstvom in

gospodarskim ministrstvom).
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Pravni status TPO
V ve~ini primerov je TPO samostojna pravna oseba, ustanovljena s posebnim zako-

nom oziroma s podzakonskim aktom, ali s pogodbo med ustanovitelji. Integralni del

ministrstev so TPO v Veliki Britaniji, na Cipru in Danskem.

V skandinavskih dr`avah in na Malti so TPO ustanovljeni s pogodbo med dr`avo in

reprezentativnimi organizacijami gospodarstva. Ustanovitelji imenujejo upravni odbor

TPO, v katerem so praviloma tudi predstavniki gospodarstva. Kjer je TPO ustanovljena

z zakonom ali z podzakonskim aktom kot paradr`avna agencija, vlada ali pristojno mi-

nistrstvo pogosto v upravni odbor ali drug nadzorni organ imenuje tudi predstavnike

zasebnega sektorja.

Agencijska oblika organiziranosti TPO je zna~ilna za Irsko, balti{ke dr`ave, ^e{ko,

Mad`arsko in Portugalsko. V teh primerih imajo agencije pogosto {e dodatna poslans-

tva (spodbujanje tujih investicij, regionalnega razvoja, turizma in tehnolo{kega razvoja)

in so organizirane kot neke vrste holdingi na programsko samostojnih podro~jih.

TPO in njihova trgovinska predstavni{tva v tujini
V zadnjih letih so dr`ave ~lanice EU postopno preoblikovale mre`o svojih gospodar-

skih ata{ejev, ki so se posve~ali predvsem bilateralnim ekonomskim odnosom, v mre`o

zunanjetrgovinskih predstavni{tev, ki so vedno bolj namenjene nudenju storitev zaseb-

nemu sektorju.

V ve~ini evropskih dr`av so za delo zunanjetrgovinskih predstavni{tev pristojni TPO

(izjemi sta Ciper in Islandija).15 ^e je le mogo~e, imajo trgovinski predstavniki diplomat-

ski status in so glede protokola in varnosti podrejeni ambasadorju, glede dela pa ma-

ti~nemu TPO. Diplomatskega statusa predstavniki nimajo tam, kjer so predstavni{tva

geografsko lo~ena od diplomatskih predstavni{tev ali pa v dr`avah, kjer so potrebe po

aktivnostih trgovinskega predstavni{tva tak{ne, da bi pogosto prihajalo do kr{itve Du-

najske konvencije (dolo~il o pridobitni dejavnosti). Izjema je italijanski TPO ICE, kjer

predstavniki TPO nimajo diplomatskega statusa (zaradi konkuren~nosti med ministrs-

tvi). Diplomatski status predvsem zni`a stro{ke delovanja predstavni{tev (zaradi

dav~nih oprostitev), zato je razumljivo, da mnoge dr`ave gledajo na omejitve iz Dunaj-

ske konvencije zelo pragmati~no.

[tevilo zunanjetrgovinskih predstavni{tev v tujini je razli~no, pri majhnih TPO od {tiri

do dvajset in pri srednje velikih TPO od petdeset do sto. Zaradi ni`jih stro{kov kot us-

lu`bence trgovinskih predstavni{tev vse bolj zaposlujejo lokalne strokovnjake, tako da
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15 To navedbo iz gradiva Ministrstva za gospodarstvo razumemo, kot da velja za zunanjetrgovinska predstav-

ni{tva TPO v tujini in ne za ekonomska predstavni{tva v tujini v {ir{em smislu.
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v skandinavskih TPO `e presegajo dve tretjini vseh zaposlenih v zunanjetrgovinski

mre`i. V ve~ini primerov obratovalne stro{ke zunanjetrgovinske mre`e financira mini-

strstvo za gospodarstvo, na Cipru in na Danskem pa zunanje ministrstvo. Stro{ki posa-

meznega predstavni{tva v tujini (pla~e, bivanje, pisarna, redno delovanje) zna{ajo od

sto do dvesto tiso~ ameri{kih dolarjev na zaposlenega v predstavni{tvu.

IV. REPUBLIKA SLOVENIJA

4.1 Zakonske podlage za delo predstavni{tev in pospe{evanje
izvoza ter tujih investicij

Delovanje dr`avnih ustanov na podro~ju pospe{evanja izvoza in tujih investicij v Re-

publiki Sloveniji urejajo predvsem naslednji zakoni:

• Zakon o zunanjih zadevah Republike Slovenije16,

• Zakon o dr`avni upravi17 in
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16 Pravna podlaga za delo diplomatskih predstavni{tev na podro~ju gospodarstva je dana v 19. ~lenu tega za-

kona, kjer je med drugim navedeno tudi naslednje: »Diplomatsko predstavni{tvo razvija svojo dejavnost pred-

vsem na politi~nem, gospodarskem, obrambnem, kulturnem, znanstveno-tehni~nem, informacijskem in dru-

gih podro~jih.«

Obseg gospodarskega sodelovanje s posamezno dr`avo sodi na podlagi 14. ~lena citiranega zakonamed krite-

rije za odpiranje in zapiranje diplomatskih predstavni{tev

Dolo~ilo 15. ~lena zakona se nana{a na osebje, zaposleno v predstavni{tvih v tujini. V predstavni{tvih so zapo-

sleni diplomati (v konzulatih kot konzularni funkcionarji), vodje diplomatskih predstavni{tev (in konzulatov)

ter delavci, ki opravljajo spremljajo~a dela. V predstavni{tvih delajo tudi zaposleni, ki jih je minister za zunanje

zadeve na podlagi pisnega sporazuma s predstojniki dr`avnih in drugih organov ter organizacij imenoval za

dolo~en ~as za opravljanje nalog na gospodarskem, obrambnem, kulturnem, znanstvenem, informativnem in

drugih podro~jih. Za ~as, ko ti uslu`benci delajo v predstavni{tvu, so glede svojih dol`nosti in pravic izena~eni

z diplomati, poleg tega pa ravnajo po navodilih organa oziroma organizacije, iz katere so bili napoteni na

delo.V konzulatih lahko opravljajo naloge tudi ~astni konzularni funkcionarji.

17 Zakon o dr`avni predpisuje delovno podro~je ministrstev:

- 30. ~len dolo~a, da Ministrstvo za gospodarstvo opravlja naloge na podro~jih ekonomskega sistema in razvo-

ja, notranjega trga, intelektualne lastnine, tehni~ne zakonodaje in meril, varstva potro{nikov, varstva konku-

rence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja podjetni{kega sektorja in konkuren~nosti, drobnega gospodars-

tva in turizma, tehnolo{kega razvoja, industrijskih projektov in regionalnega razvoja,

- 41. ~len dolo~a, da Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na podro~jih zunanjih zadev dr`ave,
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Zakon o razvoju malega gospodarstva s spremembami18.

Za pospe{evanje izvoza je pomemben tudi zakon, ki ureja organizacijo Gospodarske

zbornice Slovenije

Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije19,

in zakona, ki urejata podro~je delovanja Slovenske izvozne dru`be:

• Zakon o dru`bi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije s spremembami in

dopolnitvami in

• Zakon o poro{tvih Republike Slovenije za zadol`evanje za potrebe financiranja

izvoza.

4.2 Vloga ministrstev na podro~ju pospe{evanja izvoza in tujih
investicij

Slovenska gospodarska politika je usmerjena v pove~anje zunanjetrgovinskega po-

slovanja, saj je dinami~en in uspe{en gospodarski razvoj za majhno gospodarstvo te-

melj gospodarske rasti. Dr`ava sku{a pove~ati izvoz z vzpostavljanjem gospodarskih

predstavni{tev v tujini, katerih naloga je promocija slovenskega gospodarstva. Za pos-

pe{evanje izvoza skrbijo ministrstva, uradi in drugi dr`avni organi ter nevladne ustano-

ve in podjetja, ki so izvozno najbolj aktivna, in imajo v ciljnih dr`avah svoje lastne

predstavnike.

Na podro~ju spodbujanja tujih investicij je Vlada RS leta 2001 sprejela Program vlade

RS za spodbujanje tujih neposrednih investicij v obdobju 2001-2004. Namen programa

je odprava administrativnih ovir za investicije, izbolj{anje ponudbe in dostopnosti indu-

strijskih zemlji{~, finan~ne spodbude za investicije, tr`enje Slovenije kot lokacije za tuje
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konzularne za{~ite, mednarodnih pogodb ter Slovencev v zamejstvu in po svetu.

18 V 4. ~lenu zakona sta med cilji pospe{evanja razvoja malega gospodarstva navedena tudi spodbujanje kon-

kuren~nosti malega gospodarstva zlasti na mednarodnih trgih ter pospe{evanje skupnega nastopa na medna-

rodnih trgih in pri skupnih inovacijah.

19 V 3. ~lenu tega zakona je med aktivnostmi zbornice navedeno tudi to, da organizira aktivnosti na podro~ju

ekonomskih odnosov s tujino, s posebno usmerjenostjo v promocijo blaga in storitev, ekonomsko propagan-

do, organiziranje sejmov, sodelovanje pri razvijanju zunanjetrgovinske mre`e sodelovanje pri pospe{evanju,

zunanjetrgovinskih poslov in gospodarsko sodelovanje z zbornicami podjetij ter ustanovami drugih dr`av;

Sodelovanje z bli`njimi lokalnimi oziroma obmo~nimi zbornicami tujih dr`av in sodelovanje pri nalogah zuna-

njetrgovinske promocije je v 15. c ~lenu zakona dolo~eno med nalogami obmo~nih gospodarskih zbornic.
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neposredne investicije in institucionalna ureditev spodbujanja tujih neposrednih inve-

sticij20. Nacionalna predstavni{tva v tujini naj bi omogo~ala predvsem odpiranje gospo-

darskih mo`nosti ter izkori{~anje usmeritev in prednosti mednarodnega gospodars-

tva.21

4.2.1 Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve preko mre`e (trenutno 49) diplomatsko konzularnih

predstavni{tev RS namednarodni ravni {~iti gospodarske interese RS. V dr`avah, kjer so

interesi in zunanje ekonomske aktivnosti RS {e posebej izrazite, je na diplomatsko kon-

zularnem predstavni{tvu RS imenovan diplomat-ekonomski svetnik, ki prvenstveno

skrbi za podro~je ekonomskih odnosov. Vseh ekonomskih svetnikov je 2022 (od teh jih

17 pokriva bilateralne zadeve, trije pa multilateralne). Ti svetniki imajo diplomatski sta-

tus in so operativno odgovorni posameznim vodjem diplomatsko konzularnih pred-

stavni{tev RS inMinistrstvu za zunanje zadeve pri celoviti promociji in za{~iti slovenskih

gospodarskih interesov v tujini. Posebej izpostavljeno je ekonomsko podro~je, ki je

opredeljeno kot prioriteta delovanja na posameznih generalnih konzulatih Republike

Slovenije (München, New York).

Naloga ekonomskega svetnika, ki deluje v okviru diplomatsko - konzularnih pred-

stavni{tev, je spodbujanje gospodarskih odnosov s pomo~jo presoje tr`nih obetov za

podjetja, iskanja klju~nih stikov, pridobivanje informacij za obiskovalce, pridobivanje

informacij o lokalnih podjetjih, sodelovanja pri re{evanju poslovnih problemov in dru-

gih aktivnosti.

Glede na obstoje~o ureditev, ki se nana{a na pristojnosti posameznih ministrstev, Mi-

nistrstvo za zunanje zadeve pokriva samo tiste segmente ekonomskih odnosov s tujino,

ki so mo~no povezani z vodenjem in oblikovanjem slovenske zunanje politike in ki s

svojimi dimenzijami presegajo okvire bilateralnega in multilateralnega gospodarskega

sodelovanja. Ministrstvo za zunanje zadeve se praviloma pojavlja kot medresorski us-

klajevalec stali{~, kot oblikovalec pozicij pri medresorskih projektih s podro~ja gospo-

darskih odnosov in kot subjekt koordinacije pri operativnem re{evanju ve~jih gospo-

darskih zapletov na mednarodni ravni. Kot tipi~ne primere se lahko navedejo npr. pro-
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20 Tuje neposredne nalo`be – Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije;

http://www.gov.si/tipo/slo/5nalozb/1n.html.

21 Ve~ o tem ter tudi o vlogi slovenskega gospodarstva pri investiranju v tujini je napisano v `e omenjeni nalogi

Raziskovalnega sektorja Podjetni{ke povezave in rast podjetij 54/2001.

22 Spletna stran Ministrstva za zunanje zadeve; http://www.sigov.si/mzz/gospodarst/default.html.
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ces nacionalne koordinacije vklju~evanja Slovenije v OECD, vzpostavljanje temeljev za

hitrej{i razvoj bilateralnega gospodarskega sodelovanja (gospodarsko sodelovanje s Sr-

bijo in ^rno goro), ter re{evanje odprtih bilateralnih vpra{anj in zapletov, kot je npr.

prost promet nafte, naftnih derivatov in nevarnih snovi preko ozemlja Hrva{ke.23

Delovne naloge ekonomskih svetnikov so jasno opredeljene in mednje kot ena iz-

med glavnih nalog sodi sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo (in tudi z GZS) -

zbiranje podatkov o potencialnih poslovnih prilo`nostih za na{e gospodarstvo, podat-

kov o javnih razpisih in drugih informacij, ki lahko koristijo pri intenziviranju gospodar-

skega sodelovanja in uveljavljanju slovenskega gospodarstva na trgu (oz. trgih), kjer so

akreditirani.

Glede na kompleksnost pristojnosti in aktivnosti na diplomatskih predstavni{tvih (te

pristojnosti in podro~ja dela niso izklju~no omejene na podro~je ekonomskih odnosov

s tujino) se delo ekonomskih svetnikov financira iz prora~unske postavke MZZ RS.

Zaposlovanje ekonomskih svetnikov
Ekonomske svetnike na diplomatsko konzularnih predstavni{tvih RS imenuje Mini-

strstvo za zunanje zadeve RS na predlog kadrovske komisije Ministrstva za zunanje za-

deve, odlo~bo o imenovanju podpi{e zunanji minister. Izbor kandidatov opravi kadrov-

ska komisija Ministrstva za zunanje zadeve na podlagi internega razpisa tega

ministrstva.

Priprave kandidatov zamesto ekonomskega svetnika potekajo pod okriljemOddelka

za ekonomske odnose na Ministrstvu za zunanje zadeve. Priprave zajemajo celovit pro-

gram, ki je prilagojen referencam kandidata, s poudarkom na tistih podro~jih, za katera

kandidat nima najbolj{ih referenc. ^e gre za kariernega diplomata, te priprave potekajo

v skladu z navodilom Ministrstva za zunanje zadeve o pripravah minimalno dva mese-

ca, v primeru pogodbene zaposlitve pa morajo biti priprave najmanj trimese~ne.

Priprave poleg dela na Ministrstvu za zunanje zadeve zajemajo celoten sklop dr`avne

uprave s poudarkom na Ministrstvu za gospodarstvo. Kandidat se pripravlja tudi na

Gospodarski zbornici Slovenije in po posameznih podjetjih, za katere je tr`i{~e, kjer bo

kandidat akreditiran, {e posebno pomembno.
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23 Povzeto po internem gradivu MZZ, Razvoj in koordinacija delovanja mre`e ekonomskih svetnikov na DKP

RS in aktivnosti MZZ RS na podro~ju gospodarskih zadev.
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4.2.2 Ministrstvo za gospodarstvo24

Na Ministrstvu za gospodarstvo podro~je ekonomskih odnosov s tujino pokrivajo:

Sektor za bilateralne ekonomske odnose, Sektor za mednarodne pravne zadeve, Sektor

za multilateralne odnose ter Sektor za trgovinsko politiko. Naloga omenjenih sektorjev

je promocija slovenskega gospodarstva na tujih trgih, koordinacija gospodarskega so-

delovanja s tujimi trgi, usklajevanje zahtev na trgu, nadzor izvoza in uvoza blaga, sode-

lovanje z drugimi trgovinskimi organizacijami (WTO, OECD), finan~na podpora, skrb

za vzpostavljanje bilateralnih sporazumov z dr`avami ~lanicami EU in podobno. Za

delo gospodarskih predstavni{tev v tujini je pomembno predvsem delovanje Sektorja

za bilateralne ekonomske odnose.25

Naministrstvu `elijo, da se `e pred vstopom Slovenije v EU okrepi diplomatska mre`a

v tujini, ki bi podpirala internacionalizacijo slovenskih podjetij. Osnovna na~ela pri raz-

voju mre`e bodo: odzivnost na potrebe gospodarstva, fleksibilnost in stro{kovna u~in-

kovitost. Mre`a naj bi pomagala (v neposrednem sodelovanju z gospodarstvom) iskati

prilo`nosti za pove~anje menjave, strate{kih tujih investicij in skupnih vlaganj ter na-

lo`b slovenskih podjetij v tujini in pa promocijo turizma. Do vstopa v EU `elijo okrepiti

mre`o z vsaj desetimi enotami za servisiranje klju~nih in najbolj obetavnih trgov.

V okviru Ministrstva za gospodarstvo delujeta tudi Agencija RS za gospodarsko pro-

mocijo Slovenije in tuje investicije (ve~ o tej agenciji v nadaljevanju naloge) ter Pospe{e-

valni center za malo gospodarstvo, ki uporabnikom zagotavlja posredovanje poslovnih

informacij in promocijo.
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24 Povzeto po njihovi spletni strani http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf.

25 Ta sektor opravlja naloge, ki se nana{ajo na:

- spremljanje gospodarskega sodelovanja Slovenije s posameznimi dr`avami, priprava predlogov za njegovo

krepitev, priprava in zbiranje informacij o gospodarskem polo`aju v teh dr`avah

- koordinacijo gospodarskega sodelovanja,

- pripravo strategije ekonomskih odnosov za posamezne dr`ave,

- pripravo in sklepanje sporazumov o gospodarskem sodelovanju,

- stiki in servisiranje gospodarskega dela diplomatskih predstavni{tev Slovenije v tujini,

- sodelovanje in priprava poslovnih delegacij (skupaj z GZS in Agencijo RS za gospodarsko promocijo Sloveni-

je),

- obmejno gospodarsko sodelovanje,

- pripravo me{anih komisij za gospodarsko sodelovanje,

- organiziranje letnega sre~anja Regional Business Meeting Point (RBMP) na Bledu,

- koordinacijo gospodarskih aktivnosti Pakta stabilnosti.
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4.2.3 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja javne razpise subvencij za

prestrukturiranje proizvodnje in subvencioniranje sejemskih nastopov v tujini. Delo na

podro~ju mednarodnega sodelovanja in ekonomskega sodelovanja usmerja Urad za

kmetijstvo in EU zadeve oz. Slu`ba za mednarodno sodelovanje in EU zadeve - Odde-

lek za mednarodno sodelovanje. Naloga posameznih organizacijskih enot je med dru-

gim tudi promocija slovenskega gospodarstva, sodelovanje z mednarodnimi organiza-

cijami na podro~ju kmetijstva, sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju bilateralnih spo-

razumov in drugih aktov z ministrstvi ter drugimi organizacijami, povezanimi s kmetijs-

tvom, ipd.

4.2.4 Vloga drugih dr`avnih institucij na podro~ju pospe{evanja izvoza in tu-
jih investicij

Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije26

Ta agencija, ki deluje v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, opravlja naloge na po-

dro~ju spodbujanja tujih investicij, pridobiva tuje investitorje s tr`enjem Slovenije kot

lokacije za tuje investicije, izvaja dejavnosti z namenom pove~anja konkuren~nosti slo-

venskega gospodarstva, organizira promocijske dogodke in podobno. Z namenom

pospe{evanja gospodarske dejavnosti po{ilja v tujino svoje poslovno prodajne pred-

stavnike, organizira obiske potencialnih kupcev iz tujine, organizira seminarje in konfe-

rence ter nudi svetovalne storitve, potencialne tuje investitorje pove`e z lokalnimi part-

nerji oblikovala pa je tudi sistem sofinanciranja marketin{kih aktivnosti izvoznikov in

podobno.

Slovenska izvozna dru`ba (SID) 27

Temeljni predpis, ki v RS ureja sistem zavarovanja in financiranja izvoza, je Zakon o

dru`bi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, na podlagi katerega je oktobra

1992 za~ela delovati Slovenska izvozna dru`ba, dru`ba za zavarovanje in financiranje

izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana (SID).

Dolo~ene dejavnosti opravlja za ra~un dr`ave in z garancijami Republike Slovenije za

obveznosti iz teh poslov. Pri tem so za delovanje omenjenega sistema in SID pomembni

410

26 Tuje neposredne nalo`be – Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije;

http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf.

27 Povzeto po stre`niku Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje

http://evropa.gov.si/evropomocnik/question/54-10/.
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tudi kasneje sprejeti predpisi o gospodarskih dru`bah in vrednostnih papirjih, ob tem

pa {e posebej Zakon o poro{tvih Republike Slovenije za zadol`evanje za potrebe finan-

ciranja izvoza, ki je SID omogo~il najemanje finan~nih virov za financiranje izvoza z ga-

rancijami Republike Slovenije, predpisi v zvezi z dr`avno pomo~jo, predpisi, ki veljajo

za poslovanje bank in zavarovalnic, zlasti pa tudi novi Zakon o zavarovalni{tvu (Ur.l.

RS, {t. 13/2000), ki je med drugim predvidel kon~ni rok, do katerega mora SID v skladu

s pravili EU na tem podro~ju svoje zavarovalni{ko poslovanje prilagoditi njegovim do-

lo~ilom.

Direkcija RS za poslovno informacijsko sredi{~e - Trade Point Slovenia 28

Direkcija RS za poslovno informacijsko sredi{~e je organ v sestavi Ministrstva za infor-

macijsko dru`bo. Direkcija izvaja naloge, vezane na mednarodno sodelovanje na po-

dro~ju elektronskega poslovanja. Sodeluje v mednarodnih projektih, katerih cilj je vpe-

ljevanje, standardizacija in promocija elementov informacijske dru`be na podro~ju gos-

podarstva. Direkcija se zavzema tudi za poenostavitev in deregulacijo trgovskih po-

stopkov pri mednarodni trgovini in za dolo~itev problemov na podro~ju mednarodne

trgovine.29

Vloga Gospodarske zbornice Slovenije30

Gospodarska zbornica se je na podro~ju mednarodnega sodelovanja usmerila v

spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva ter v spodbujanje gospo-

darskega sodelovanja z jugovzhodno Evropo in Rusijo.

Oddelek za mednarodno sodelovanje GZS je usmerjen v pospe{evanje mednarodne-

ga sodelovanja, informiranje o poslovanju s posameznimi tr`i{~i, svetovanje in pomo~

pri nastopih na zunanjih tr`i{~ih, spodbujanje izvoza, povezovanje slovenskih in tujih

podjetij pri iskanju poslovnih mo`nosti, organizacijo in vodenje poslovnih konferenc,

organizacijo in vodenje gospodarskih delegacij ter organizacijo in izvedbo posvetov in

seminarjev.

Gospodarska zbornica Slovenije je ustanovila poslovno informacijsko sredi{~e »Info-

link«, ki izdeluje tr`ne raziskave in izdaja ~lanke na temo gospodarskega povezovanja,

uporabnikom zagotavlja statisti~ne podatke in kontaktne naslove ter omogo~a poslov-

ne prilo`nosti. »Infolink« omogo~a hitre in u~inkovite poslovne povezave v doma~em in

tujem poslovnem okolju. Svoja {tiri predstavni{tva je Gospodarska zbornica Slovenije

411

28 Trade Point Slovenia - Direkcija RS za poslovno informacijsko sredi{~e; http://www.tradepoint.si/sl.

29 Trade Point Slovenia – Predlog ustanovitve nacionalnega telesa za poenostavitev mednarodnih trgovskih

postopkov; http://www.tradepoint.si/slo/projekti/sloveniapro/informacije/doc002.asp.

30 GZS Portal; http://www.gzs.si/Nivol.asp?Idpm=8.
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odprla v Beogradu, Sarajevu in Pri{tini ter predstavni{tvo v Bruslju - t.i. Splo{no gospo-

darsko – raziskovalno predstavni{tvo Slovenije.

V. PODROBNEJ[I PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH

5.1 Avstrija

Podro~je mednarodne trgovine in ekonomskih predstavnikov v tujini je omenjeno `e

v avstrijski ustavi, vendar le v povezavi s pristojnostmi na nivoju zveze. Na podlagi 2.

odstavka 10. ~lena ustave so v pristojnosti zvezne zakonodajne in izvr{ilne oblasti med

drugim tudi zunanje zadeve, vklju~no s politi~nim in ekonomskim predstavljanjem ter

mednarodna trgovina (glej spletno stran).

V Zakonu o ministrstvih (Bundesministeriengesetz, 1986) ni posebnih dolo~b, ki bi

konkretneje opredeljevale dol`nosti posameznih ministrstev v zvezi z ustanavljanjem

gospodarskih predstavni{tev v tujini.

V 31. ~lenu Zakona o Gospodarski zbornici (Wirtschaftskammergesetz, 1998) je med

drugim dolo~eno, da med njene naloge sodi predvsem svetovanje in informiranje ~la-

nov v zunanjetrgovinskih zadevah (doma in na tujem), pa tudi spodbujanje zunanje tr-

govine in povezav z drugimi dr`avami, {e posebej prek ustanavljanja zunanjetrgovin-

ske organizacije (Ausenwirtschaftsorganisation).

Gospodarska zbornica Avstrije – gospodarski oddelki veleposlani{tev
Pri organiziranosti gospodarskih predstavni{tev Republike Avstrije v tujini je pomem-

bno dejstvo, zaradi katerega se njihova ureditev razlikuje od drugih obravnavanih

dr`av, namre~ da je dr`ava z zakonom o gospodarskih zbornicah prenesla na Gospo-

darsko zbornico Avstrije (WKÖ - Wirtschaftskammer Österreich) vsa pooblastila, ki se

nana{ajo na zunanjo trgovino. Tako so gospodarski oddelki avstrijskih veleposlani{tev

hkrati tudi predstavni{tva Gospodarske zbornice Avstrije in delujejo v interesu njenih

~lanic in celotne dr`ave na tujem trgu. Za spodbujanje zunanje trgovine skrbi posebna

organizacijska enota avstrijske gospodarske zbornice (AWO – Aussenwirtschaft Öster-

rich). Gre za razvejano paleto storitev, pri katerih ima pomembno vlogo 70 avstrijskih

trgovinskih pisarn (Aussenhandelsstellen) po vsem svetu. Posamezna pisarna lahko

pokriva ve~ dr`av (glej spletno stran).

Gospodarska zbornica Avstrije zastopa interese avstrijskega gospodarstva. Skupaj z

regionalnimi gospodarskimi zbornicami iz vseh devetih zveznih de`elah sestavlja orga-

nizacijo gospodarskih zbornic, katere ~lanice so vsa avstrijska podjetja in tako zdru`uje
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dvesto petdeset tiso~ ~lanov iz razli~nih podro~ij obrti, industrije, trgovine, prometa, tu-

rizma, ban~ni{tva in zavarovalni{tva (glej spletno stran).

Poleg {tevilnih nalog, ki jih opravlja Gospodarska zbornica Avstrije, velja omeniti tudi

izvajanje dolo~enih nalog dr`avnih institucij, za kar je dobila pooblastilo na podlagi za-

kona. Pomembnost zunanje trgovine za majhno narodno gospodarstvo, kot je avstrij-

sko, se ka`e v izredno obse`nih storitvah oddelka gospodarske zbornice, ki je zadol`en

za to podro~je.

Predstavni{tva gospodarskih zbornic imajo diplomatski status, ker so hkrati tudi gos-

podarski oddelek avstrijskih veleposlani{tev in generalnih konzulatov. Vodja predstav-

ni{tva je hkrati tudi trgovinski svetnik avstrijskega veleposlani{tva. Naloga zunanjetrgo-

vinskih predstavni{tev je podpiranje vsakega avstrijskega podjetja (ne glede na njegovo

velikost) z vsemi kontakti, znanjem tr`enja in poznavanjem trga v vsaki situaciji. Zuna-

njetrgovinska predstavni{tva pomagajo zmanj{evati poslovno tveganje, ne smejo pa iz-

peljati poslov v imenu podjetja. Varovanje tajnosti o poslih je njihovo najvi{je vodilo.

V za~etku leta 1995 je Avstrija postala ~lanica Evropske unije, gospodarska zbornica

pa je ustanovila poseben oddelek za evropsko integracijo in trgovinsko politiko ter od-

prla svoje predstavni{tvo tudi v Bruslju.

Zunanjetrgovinska mre`a Gospodarske zbornice Avstrije
Pravna podlaga za delo zvezne gospodarske zbornice je Zakon o gospodarskih zbor-

nicah (Wirschaftskammergesetz), ki predstavlja pravni okvir za delo zbornic na vseh

nivojih, za njihovo medsebojno sodelovanje in za obvezno ~lanstvo v zbornici, dolo~a

pa tudi pravila o dolo~itvi ~lanskih prispevkov.

Mre`a zunanjetrgovinskih predstavni{tev Gospodarske zbornice Avstrije se financira

iz rednih ~lanarin, ~lanstvo v zbornici je po zakonu obvezno. Po zadnjih razpolo`ljivih

podatkih je bilo za financiranje te mre`e namenjenih 750 milijonov ATS.31
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31 Ti podatki in nadaljnje besedilo je bilo povzeto predvsem po delovnem gradivu, ki je bilo pridobljeno od

Gospodarske zbornice Slovenije. Mala podjetja, ki malo ali sploh ne izva`ajo, niso zadovoljna s financiranjem

zunanjetrgovinske mre`e iz rednih ~lanarin. Gospodarska zbornica Avstrije utemeljuje to ureditev z ekonom-

skimi argumenti (na ra~un zunanje trgovinske mre`e se pove~uje avstrijski izvoz, kar prina{a Avstriji vi{ji BDP

ter tako vi{jo splo{no kupnomo~ v dr`avi). V preteklosti se je tamre`a financirala kot dajatev v vi{ini dolo~ene-

ga odstotka od izvoza/uvoza, kar je u~inkovalo kot neke vrste dodatna carinska stopnja. Tak{na obremenitev

med podjetji ni povzro~alo negodovanja, saj je bila tako reko~ neopazna. Tak{no financiranje je v EU prepove-

dano, saj je v nasprotju s pravili o prostem pretoku blaga. S pristopom Avstrije k EU se je sistem financiranja

gospodarske zbornice zato moral spremeniti.
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Na podro~ju financiranja zunanjetrgovinske mre`e se obetajo dolo~ene spremembe.

Redne ~lanarine in njihov prispevek za delo zunanje trgovinske mre`e naj bi se zni`ale,

zato pa naj bi se v ve~ji meri zara~unavale storitve. Trenutno so vse storitve zunanjetrgo-

vinskih predstavni{tev za avstrijska podjetja brezpla~ne. Obstaja tudi mo`nost, da bodo

zahtevali del sredstev za financiranje zunanje trgovinske mre`e od dr`ave, saj so njen

poobla{~enec na podro~ju spodbujanja zunanje trgovine. Trenutno razmerje med

sredstvi, pridobljenimi z prispevki ~lanov, in med sredstvi pridobljenimi s tr`enjem sto-

ritev, je 85%:15%.

Dejavnosti predstavni{tev so naslednje:

• posredovanje informacij (o gospodarskem okolju, poslovnih partnerjih, sejmih in

drugih informacij),

• pomo~ (pri organizaciji gospodarskih delegacij, konferenc, poslovnih sre~anj in dru-

ga pomo~),

• svetovanje in pomo~ potencialnim investitorjem v dr`avi predstavni{tva,

• prenos dr`avnih nalog glede vpra{anj zunanje trgovine na gospodarsko zbornico ozi-

roma njena zunanjetrgovinska predstavni{tva.32

Kadrovska politika
Vodilne delavce predstavni{tev (trgovinskega svetnika in njegovega asistenta) izbira

Gospodarska zbornica Avstrije. Izbor kandidata za trgovinskega svetnika se opravlja po

to~kovnem sistemu. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: znanje dveh tujih je-

zikov, dipl. ekonomist ali pravnik, opraviti mora dolo~ene teste ter zadostiti drugim kri-

terijem (delovne izku{nje ipd.).

Zagotovljen je nevtralen izbor kandidata, tako da je izbran tisti kandidat, ki zbere naj-

ve~je {tevilo to~k (s tem je izklju~eno kadrovanje »po zvezah in poznanstvih«). Zanimivo

je, da je eden od pogojev tudi, da kandidat opravlja »kariero trgovinskega svetnika«, kar

pomeni, da se je {olal in bival v tujini kot predstavnik gospodarske zbornice po dolo~e-

nem programu. Predhodna stopnja trgovinskega svetnika je asistent. Trgovinski svetnik

ima diplomatski status in se imenuje za obdobje sedmih let.

Obi~ajne sestave gospodarskih oddelkov v tujini so:

• mala predstavni{tva (manj pomembna tr`i{~a): trgovinski svetnik in dva administra-

tivna delavca,

• srednje velika predstavni{tva: trgovinski svetnik, asistent trgovinskega svetnika (se

imenuje za 3-4 leta, obi~ajno zna lokalni jezik), »uslu`benec, zadol`en za tr`enje« –
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32 Na gospodarsko zbornico so v Avstriji prenesene tudi nekatere druge dr`avne naloge, npr. socialna

partnerstva.
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(angl. marketing officer - lokalni uslu`benec, ki posreduje pri poslovnih partnerjih,

skrbi za kontakte ipd.) ter dva do trije administrativni delavci,

• velika predstavni{tva (Berlin, New York): trgovinski svetnik, asistenti, »uslu`benec,

zadol`en za tr`enje« in trije do {tirje administrativni delavci.

In{titut za pospe{evanje gospodarstva33

Pri Gospodarski zbornici Avstrije in pri vseh regionalnih zbornicah deluje In{titut za pos-

pe{evanje gospodarstva (WIFI), katerega naloga je utrjevanje konkuren~nosti avstrijskega

gospodarstva. Podjetjem nudijo {olanje, svetovanje, pomo~ pri organizaciji prireditev v tuji-

ni (pribli`no 120 udele`b na sejmih po vsem svetu v obliki skupinskih razstav), kot tudi ak-

tualne informacije in publikacije. Z ve~ kot 21.700 razli~nimi seminarji in 287.000 udele`en-

ci je WIFI Avstrija najve~ja izobra`evalna ustanova, razli~ne dejavnosti izvaja skupaj s stro-

kovnimi zdru`enji Gospodarske zbornice Avstrije, opravlja primerjavemed podjetji in stori-

tve svetovanja na podro~ju vodenja podjetij, tehnologije, inovacij in ekologije. WIFI doma

in v tujini podpira avstrijska podjetja na podro~ju pospe{evanja prodaje in njihovih javnih

predstavitev. V ta namen organizirajo 120 sejmov z avstrijsko udele`bo letno.34 Podpirajo

pa tudi avstrijska podjetja, ki samostojno nastopajo na sejmih v tujini.

ABA (Austrian Business Agency)
Austrian Business Agency (ABA) je svetovalna dru`ba, s katero upravlja vlada in spa-

da pod pristojnost Zveznega ministrstva za gospodarstvo in delo (Bundesministerium

für Wirtschaft und Arbeit). Njena naloga je zagotavljanje brezpla~ne podpore tujim gos-

podarskim subjektom, ki imajo namen investirati v Avstriji. ABA ima dve podru`nici v

tujini, in sicer v ZDA in na Japonskem. Pomaga tudi pri urejanju razli~nih formalnosti v

zvezi s tujimi investicijami, pri svojem delu pa tesno sodeluje z doma~imi podjetji v vseh

zveznih de`elah (glej spletno stran).

5.2 ^e{ka republika35

Ekonomski ata{eji v okviru diplomatskih predstavni{tev
Za zunanjo ekonomsko politiko, zunanjo trgovino in spodbujanje izvoza je na podla-

gi Zakona o ustanovitvi ministrstev in drugih osrednjih dr`avnih uradov dr`avne
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33 Povzeto po spletni strani Gospodarske zbornice Avstrije v sloven{~ini, http://www.austriantrade.si/GZA.htm.

34 V Sloveniji npr.sodeluje na sejmu Alpe Adria Kulinarika v Ljubljani in na sejmu MOS v Celju.

35 Uporabljeni viri za ^e{ko republiko so bili zelo razli~ni in {tevilni. Najve~ informacij je bilo povzetih iz pub-

likacije »Doing Business in the Czech Republic, 2002/2003«. Celoten seznam uporabljenih virov je razviden

med literaturo in viri na koncu naloge.
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uprave 2/1969 z dopolnitvami odgovorno Ministrstvo za industrijo in trgovino, ki koor-

dinira zunanjetrgovinsko politiko ter v okviru te tudi izvozno politiko in promocijo iz-

voza. Pri njegovem delu na navedenih podro~jih mu pomagajo Ministrstvo za zunanje

zadeve, Ministrstvo za finance in drugi dr`avni organi. Ministrstvo za industrijo in trgo-

vino je odgovorno tudi za koordinacijo zunanje trgovinske politike in sklepanje eko-

nomskih sporazumov v okviru mednarodnih organizacij (EU, EFTA, WTO) ter drugih

integracijskih skupin.

^e{ka republika ima mre`o 103 ekonomskih svetnikov v 66 dr`avah, ki delujejo v

okviru trgovinskih oddelkov v okviru veleposlani{tev ^e{ke republike, generalnih

konzulatov in konzulatov. Novi trgovinski oddelki se ustanavljajo ob odobritvi dveh

ministrstev (za zunanje zadeve in industrijo in trgovino). Ti oddelki so izjemno po-

membni, {e posebej v oddaljenih in »eksoti~nih« de`elah. Zbirajo poslovne in pravne

informacije ter pomagajo pri prodoru ~e{kih proizvodov na tuje trge. Osebje trgovin-

skih oddelkov je zaposleno pri Ministrstvu za zunanje zadeve in je tudi na njegovi

pla~ilni listi, metodolo{ke usmeritve za njihovo delo pa daje tudi Ministrstvo za indu-

strijo in trgovino.

Kandidate za trgovinske svetnike obe ministrstvi pridobivata s pomo~jo internih raz-

pisov. Ekonomske ata{eje izbira Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z Ministrstvom za

industrijo in trgovino. V ocenjevalni komisiji so trije ~lani iz vsakega ministrstva, v pri-

meru, da dogovor ni dose`en, pa nazadnje o kandidatu odlo~i ~e{ki veleposlanik v

dr`avi, za katero je ata{e izbran. V tujino ekonomske svetnike napoti Ministrstvo za zu-

nanje zadeve. Ti svetniki so uslu`benci Ministrstva za zunanje zadeve in so prete`no fi-

nancirani iz prora~una tega ministrstva (prispevek Ministrstva za industrijo in trgovino

pri financiranju je v vi{ini 30%).

Metodolo{ko trgovinske svetnike nadzira Ministrstvo za industrijo in trgovino preko

t.i. »in{trukcijskih pisem«, regionalnih posvetovanj in podobno. Enkrat letno so poklica-

ni tudi domov na ^e{ko, kjer se sre~ajo s predstavniki obeh ministrstev. V preteklosti je

bilo nekaj nesporazumov o razmejitvi odgovornosti med obema ministrstvoma. Posle-

dica tega je bil podpis sporazuma o sodelovanju med ministrstvoma. Na podlagi tega

sporazuma je bila imenovana tudi delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov obeh

ministrstev, ki ji sopredsedujeta namestnika obeh ministrov.

5.2.1 Druge dr`avne institucije za pospe{evanje izvoza in tujih investicij

^e{ka agencija za pospe{evanje izvoza
(CzechTrade - ^eská agentura na podporu obchodu) je neprofitna organizacija Mini-

strstva za industrijo in trgovino. Ustanovljena je bila zDekretomMinistrstva za industri-
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jo in trgovino iz leta 199736, da bi spodbujala mednarodno trgovinsko in industrijsko so-

delovanje. Ministrstvo za industrijo in trgovino jo vodi in tudi financira. Osebje na vi{jih

polo`ajih se pridobiva preko javnih razpisov, druge uslu`bence pa ^e{ka agencija za

pospe{evanje izvoza zaposluje sama. Poslanstvo te agencije je nuditi informacije, sveto-

vanje in storitve za podporo ~e{kim izvoznikom. Programi in storitve agencije so osno-

vane na sodobnih principih promocije izvoza in so prete`no usmerjeni v dr`ave EU.

^e{ka agencija za pospe{evanje izvoza ima v tujini 22 predstavni{tev. Odlo~itve o od-

prtju novih predstavni{tev sprejema Ministrstvo za industrijo in trgovino.

Agencija pomaga tako doma~im, kot tujim dru`bam. Njeno delo lahko razdelimo na

naslednja podro~ja:

• publikacije o tujih trgih, teritorialne in tr`ne (prodajne) informacije,

• individualne storitve, zagotovljene v skladu z zahtevami podjetij,

• izobra`evanje in svetovanje, osredoto~eno na izbolj{anje poklicnih znanj,

• subvencije tr`nim (prodajnim) programom za podjetja z manj kot 250 zaposlenimi.

Najbolj pomembne storitve za tuje stranke so predvsem informiranje o ^e{ki republi-

ki ter iskanje primernih ~e{kih dobaviteljev. Te storitve so brezpla~ne.

Trgovinski predstavniki, ki so zaposleni v ^e{ki agenciji za spodbujanje izvoza, ima-

jo v 60% primerov diplomatski status (tam, kjer so na isti lokaciji kot diplomatsko kon-

zularno predstavni{tvo in kjer je to ugodno zaradi dav~nih razlogov), ostali imajo samo-

stojne pisarne. Celoten prora~un ^e{ke agencije za pospe{evanje izvoza je po zadnjih

razpolo`ljivih podatkih zna{al {est milijonov ameri{kih dolarjev, od ~esar so pribli`no

polovico porabili za delovanje predstavni{tev. O delovanju trgovinskih predstavni{tev

obstaja med agencijo in ministrom za zunanje zadeve poseben sporazum.

^e{ka dr`avna agencija za promocijo neposrednih nalo`b
CzechInvest – ^eská agentura pro zahrani~ni investice je bila ustanovljena z Odlo-

kom 786/1992 Ministrstva za industrijo in trgovino, njene aktivnosti in principi orga-

niziranja pa so bile predpisane z Odlokom 258/1993 Ministrstva za industrijo in trgo-

vino. Ustanovitelj agencije je Ministrstvo za industrijo in trgovino, ki jo vodi in tudi fi-

nancira. Zaposlovanje poteka na enak na~in kot pri ^e{ki agenciji za pospe{evanje iz-

voza. Osebje na vi{jih polo`ajih se pridobiva preko javnih razpisov, ostalo osebje pa

zaposluje CzechInvest. V tujini ima 8 predstavni{tev. Odlo~itev o odprtju novih pred-

stavni{tev sprejema Ministrstvo za industrijo in trgovino.

417
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CzechInvest je bila ustanovljena, da bi se pospe{il pritok tujih neposrednih nalo`b

preko promocije lastne dr`ave pri potencialnih investitorjih po svetu in za nudenje po-

mo~i tujim investitorjem pri ustanavljanju in {iritvi proizvodnje na ^e{kem.37 Soustano-

vitev s strani ~e{ke vlade in PHARE programa EU daje CzechInvestu obele`je polvladne

organizacije, ki deluje pod pokroviteljstvom Ministrstva za industrijo in trgovino. Vse

storitve CzechInvesta so brezpla~ne.

Uprava ~e{kih sredi{~
Uprava ~e{kih sredi{~ (Administration of the Czech Centres ACC – Správa ~eských

center), katere sestavni del so tudi t.i. ^e{ka sredi{~a v posameznih dr`avah (Czech

Centres - CC), je posebna organizacija, ki jo je ustanovilo, jo vodi in financira Ministrstvo

za zunanje zadeve. Pravno podlago za delo Uprave in ^e{kih sredi{~ predstavljata Za-

kon 576/1990 o ureditvi upravljanja s prora~unskimi sredstvi dr`ave in mest

(pre~i{~eno besedilo) in Odlok Ministrstva za zunanje zadeve 5/1994, ki je Upravo

~e{kih sredi{~ dolo~il kot naslednika Administracije kulturnih sredi{~ v tujini, ki je bila

ustanovljena z Odlokom Ministrstva za zunanje zadeve 8/1993. Uprava ^e{kih sredi{~

ima tudi svoj statut,38 v katerem so opredeljene njene bistvene aktivnosti, pristojnosti

organov uprave, postopek ustanavljanja sredi{~ v tujini ter njihovo financiranje (sklad-

no z zakonom o prora~unu v okviru Ministrstva za zunanje zadeve).

Ministrstvo za zunanje zadeve odlo~a o zaposlovanju (na osnovi internih razpisov) in

tudi o ustanovitvi novih ^e{kih sredi{~ v tujini. Namen ^e{kih sredi{~ je pritegniti zani-

manje tujcev s posredovanjem informacij tuji javnosti in ustvarjanjem ugodne podobe

dr`ave v tujini. Poudarek njihovega delovanja je predvsem na projektih s podro~ja kul-

ture in izobra`evanja, gospodarstva in turizma. Trenutno obstaja 17 sredi{~ v 15 dr`a-

vah, s 161 zaposlenimi (od tega je 43 zaposlenih imenovanih, drugi pa so ve~inoma lo-

kalni uslu`benci). Storitve nudijo tako doma~im (priprava predstavitev doma~ih dru`b

v tujini, zagotavljanje informacij), kot tujim strankam (splo{ne informacije o ^e{ki re-

publiki, posredni{tvo pri kontaktih s ~e{kimi institucijami in organizacijami). Zaposleni

v teh sredi{~ih nimajo diplomatskega statusa.
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37 Euromoney oziroma njegova revija Corporate Location je to agencijo razglasila za najbolj{o evropsko inve-

sticijsko agencijo v letu 2001. Pomemben podatek je, da je za vsako krono iz prora~una zagotovila 360 kron

(podatek se nana{a na leto 2000) neposrednih tujih nalo`b, kar pomeni 34,4 milijona ameri{kih dolarjev na

vsakega zaposlenega. Vir: Finance, {t. 222, 20. 11 2002, str. 16.

38 The statute of the Administration of Czech Centres.
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5.2.2 Finan~ne institucije za podporo izvozu

Izvozna jamstvena in zavarovalna dru`ba
Izvozna jamstvena in zavarovalna dru`ba (Exportní Garancní a Pojistovaci Spolec-

nost) je bila ustanovljena leta 1992 za podporo izvoznikom v obliki kreditnega zavaro-

vanja, ki je obi~ajno v razvitih industrijskih dr`avah. Z neodvisnostjo ^e{ke je bila spre-

menjena v javno dru`bo z omejeno odgovornostjo. Lastnik je v celoti dr`ava, delni~arji

pa so posamezna ministrstva (za finance, za industrijo in trgovino, za zunanje zadeve in

za kmetijstvo). Zakonska podlaga za njeno delo je vrsta pravnih aktov, kot so: Zakon

363/1999 o zavarovalnicah z dopolnili, Zakon 58/1995 o zavarovanju in financira-

nju izvoza z dr`avno podporo, Zakon 166/1993 o vrhovni nadzorni upravi in drugi

pravni akti (npr Dekret Ministrstva za finance 217/1995).

^e{ka izvozna banka
^e{ka izvozna banka (Ceska Exportni Banka) je bila ustanovljena na podlagi Zakona

o bankah 21/1992, namen njenega delovanja pa je bil dolo~en z Zakonom 58/1995, in

sicer kot spodbujanje izvoza s pomo~jo dr`avnega financiranja pomo~i, skladno s po-

goji, ki so bili dogovorjeni v okviru OECD39. Izvozna banka dopolnjuje doma~e komer-

cialno ban~ni{tvo pri dolgoro~nem financiranju in tveganjih, ki za druge banke niso ve~

sprejemljiva, v obliki dr`avnih garancij in subvencioniranih obresti. Lastnik banke je

dr`ava, ki jo zastopajo {tiri ministrstva (za finance, industrijo in trgovino, za zunanje za-

deve in za kmetijstvo) ter Izvozna jamstvena in zavarovalna dru`ba.

Druge (nevladne) organizacije za podporo izvozu
Izvoz spodbuja tudi nevladni sektor, ki ga predstavljata predvsem dve instituciji, in si-

cer Zveza industrije in transporta ter Gospodarska zbornica ^e{ke republike.

Gospodarska zbornica ^e{ke republike na podro~ju podpore izvozu organizira aktiv-

nosti, ki se nana{ajo na: izobra`evanje in delavnice za podporo razvoju ekonomskega

sodelovanja med ~e{kimi in tujimi dru`bami, organizacijo kontaktnih sestankov med

tujimi poslovne`i in potencialnimi partnerji v ^e{ki republiki, pripravo spremljajo~ih

dogodkov med sejmi in razstavami ter podporo uvajanju in razvoju u~inkovitih metod

in tehnologij pri mednarodni trgovini.

Zveza industrije in transporta (The Confederation of Industry) je delodajalska zveza,

ki med drugim sodeluje tudi v dolo~enih mednarodnih aktivnostih in organizacijah s ci-

ljem podpore izvozu.
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39 ^e{ka je nasledila ~lanstvo v tej organizaciji od prej{nje dr`ave – ^ehoslova{ke.
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5.3 Finska

5.3.1 Ekonomski ata{eji – vloga vladnih institucij

Na Finskem podro~je ekonomskih odnosov s tujino na vladnem nivoju urejata Mini-

strstvo za zunanje zadeve ter Ministrstvo za trgovino in industrijo.

Diplomatska predstavni{tva Ministrstva za zunanje zadeve nimajo posebne vloge v

procesu promocije podjetij in ekonomskih odnosov s tujino.40 Prisotna so pri vzpostav-

ljanju stikov, distribuciji informacij, izobra`evanju ter v pogajanjih med razli~nimi trgo-

vinskimi partnerji, vendar za to na konzularnih predstavni{tvih ni predvideno posebno

delovno mesto (glej spletno stran).

Ministrstvo za trgovino in industrijo skrbi za razvoj in konkuren~nost finskega gos-

podarstva, poleg tega pa sodeluje pri pogajanjih in dogovorih na podro~jumednarodne

trgovinske politike. Ministrstvo je odgovorno za promocijo izvoza in ima v tujini 47

predstavni{tev.

5.3.2 Finska organizacija za spodbujanje trgovine - FINPRO

Vodilna vloga v usmerjanju finskega gospodarstva v smeri odprtega in globalnega so-

delovanja ter konkuren~nosti na mednarodnem nivoju je prvenstveno v rokah FINPRO

(Finnland Trade Promotion Organization). FINPRO je zasebno zdru`enje v lasti finske

industrije, ustanovljeno pa je bilo leta 1916. Dr`ava financira 61% dejavnosti tega

zdru`enja, zasebni sektor 5%, 34% sredstev pa pridobijo z zara~unavanjem storitev. V

okviru FINPRO deluje 51 predstavni{tev v 39 dr`avah, zaposlenih ima 360 oseb, od

tega 220 na predstavni{tvih v tujini (glej spletno stran).

Osrednja naloga trgovinskih predstavnikov, ki delujejo v okviru FINPRO, je svetova-

nje finskim podjetjem pri njihovem nastopanju na tujih trgih ter zbiranje in posredova-

nje zunanjetrgovinskih informacij, ki so {e posebej pomembna za majhna podjetja. V

ve~ini primerov imajo trgovinski predstavniki {e vedno diplomatski status, ki so ga ime-

li v okviru diplomatskih konzularnih predstavni{tev. FINPRO deluje preko mre`e trgo-

vinskih zdru`enj, predvsem na tistih podro~jih, kjer imajo finska podjetja konkuren~no

prednost.
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40 Od za~etka {estdesetih let, ko so ustanovili prva trgovinska predstavni{tva, so le-ta administrativno sodila v

Ministrstvo za zunanje zadeve (zastopanje interesov finskega gospodarstva na podro~ju ekonomije inmanage-

menta), operativno pa je bil zanje pristojen FINPRO (glej v nadaljevanju). V devetdesetih letih so po {tiriletni

razpravi trgovinska predstavni{tva tudi uradno pre{la pod okrilje FINPRO.
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V predstavni{tvih FINPRO v tujini je zaposleno predvsem doma~e prebivalstvo, le

manj{i dele` pa je Fincev, zaposlenih v tujini oz. s stalnim prebivali{~em v tujini.

5.3.3 Gospodarska zbornica

Zborni~ni sistem je na Finskem organiziran nekoliko druga~e kot v drugih dr`avah,

saj je osrednja trgovska zbornica, ki skupaj z 21 zbornicami oblikuje Finsko trgovsko

zbornico, usmerjena le v organizacijo in sodelovanje na notranjemu trgu.

5.3.4 Druge institucije za pospe{evanje izvoza in tujih investicij

Druge dr`avne institucije za pospe{evanje izvoza in tujih investicij so {e: TEKES – Na-

cionalna tehnolo{ka agencija, FINNVERA – Agencija za nalo`be in izvoz, INNOFIN -

Fondacija za finske investicije, SITRA – Finski nacionalni sklad za raziskave in razvoj,

MEK - Finska turisti~na zveza in FINNFACT – Finska informacijskamre`a (povzeto po

spletnih straneh).

Nacionalna tehnolo{ka agencija - TEKES financira raziskave in razvojne projekte pod-

jetij in univerz na podro~ju gospodarstva. Agencijo financira Ministrstvo za trgovino in

industrijo, razvojni in raziskovalni projekti pa so prav tako financirani iz prora~una.

TEKES ima poleg 15 predstavni{tev doma {e 4 predstavni{tva v tujini, ki delujejo neod-

visno, v sodelovanju s finskimi diplomatskimi predstavni{tvi. Namen centrov TEKES na

Finskem je tudi pospe{evanje mednarodne trgovine.

SITRA – Finski nacionalni sklad za raziskave in razvoj (The Finnish National Fund

for Research and Development) je neodvisna javna ustanova, katere delovanje nadzira

finski parlament. Njen namen je promocija finskih gospodarskih zmo`nosti na tujih tr-

gih, spodbujanje raziskav, podpiranje inovacijskih projektov, organiziranje izobra`eva-

nja in zagotavljanje sredstev.

INNOFIN – Fondacija za finske investicije (Foundation for Finnish Inventions) pod-

pira zasebne investitorje, da postanejo konkuren~ni, tako na finskem kot na mednarod-

nem trgu. Financira jo Ministrstvo za trgovino in industrijo. Glavno poslanstvo fondacije

je razvoj, spoznavanje inovacij in nove tehnologije. Poleg ocenjevanja, promocije,

za{~ite strank, razvoja storitev ter izdelkov, INNOFIN nudi tudi finan~no pomo~, po-

mo~ pri tr`enju in reklamiranju novosti, pomo~ pri iskanju poslovnih partnerjev doma

ali v tujini, pravno pomo~ ali svetovanje ter dajanje licenc in informacij o novostih.

Finska turisti~na zveza - MEK (Finnland Tourist Board) zastopa finska turisti~na

predstavni{tva v tujini. Tudi MEK deluje v okviru Ministrstva za trgovino in industrijo.

Predstavni{tva so financirana iz prora~una, del sredstev pa prispevajo turisti~na podjet-

ja. MEK tesno sodeluje z drugimi predstavni{tvi na podro~ju turizma, predvsem s skup-
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nimi raziskovalnimi projekti. Delovanje MEK usmerja centralna pisarna na Finskem, na

tujem pa deluje 12 predstavni{tev, ki se nahajajo predvsem v Evropi (glej spletno stran).

Agencija za nalo`be in izvoz - FINNVERA (The Finnland's Official Export Credit

Agency) zagotavlja finan~ne storitve predvsem na podro~ju zavarovanja izvoznih kredi-

tov. Deluje v 17 pisarnah na Finskem. Podjetjem, ki se sku{ajo vklju~iti oziroma `e kon-

kurirajo na mednarodnem trgu, posreduje informacije o kreditni sposobnosti in o po-

krivanju izvoznega tveganja. FINNEVRA sku{a zagotoviti uspe{ne transakcije, pri svoji

poslovni politiki podpira okolju prijazne projekte (glej spletno stran).

Finska informacijskamre`a - FINNFACT je zasebna institucija, ki zagotavlja neodvisne

informacije ter deluje kot povezovalni ~len med tujimi mediji in finsko industrijo o do-

gajanjih na mednarodnem trgu. Njena naloga je posredovati javnosti informacije o fin-

ski industriji, dru`bah in o poslovnem utripu. Oblikovano ima mre`o doma~ih in med-

narodnih stikov ter predstavlja vez v odnosu med mednarodnimi mediji in finskimi

podjetji. Ciljna skupina so novinarji doma~ih in mednarodnih ~asopisov, revij s po-

dro~ja financ in trgovanja, TV, radia in drugih medijev. FINNFACT vsako leto organizira

»dneve odprtih vrat«, ki so namenjeni promociji finskega gospodarstva. Mre`a deluje

neodvisno in ni v lasti dr`ave, njene dejavnosti pa financirajo podjetja (glej spletno

stran).

5.4 Irska

5.4.1 Zunanjetrgovinska mre`a

Na podro~ju zunanjetrgovinskega poslovanja na Irskem delujejo tri paralelne

mre`e41:

• mre`a ekonomskih svetnikov, pod okriljem Ministrstva za zunanje zadeve. Mesto

ekonomskega svetnika je vklju~eno v vsako diplomatsko konzularno predstavni{tvo

z vsaj tremi diplomati;

• mre`a trgovskih predstavnikov v okviru Ministrstva za podjetni{tvo, trgovino in zapo-

slovanje (DETE- Department of Entrprise Trade and Employment);42

• mre`a predstavnikov Irske razvojne agencije (IDA).
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41 Dopis Ministrstva za gospodarstvo

42 Gre za predstavni{tvo dveh dr`avnih agencij Enterprise Ireland, ki deluje v okviru FORFÁS in Irske razvojne

agencije – IDA. Ve~ o navedenih institucijah je navedeno v nadaljevanju.
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Institucije, ki imajo dolo~en pomen za pospe{evanje zunanjetrgovinskega poslova-

nja, delujejo pod okriljem Ministrstva za podjetni{tvo, trgovino in zaposlovanje, Mini-

strstva za kmetijstvo, prehrano in razvoj pode`elja, Ministrstva za turizem, {port in re-

kreacijo, dolo~eno vlogo pa ima tudi Ministrstvo za zunanje zadeve s svojimi ekonom-

skimi svetniki na diplomatsko-konzularnih predstavni{tvih.

Ve~ina irskih gospodarskih predstavni{tev ima praviloma svoje prostore v t.i. »Irski

hi{i« (Ireland House), kar olaj{uje sodelovanje, saj so tu zbrana vsa irska predstavni{tva

v posamezni dr`avi, obenem pa zmanj{uje tudi stro{ke.

5.4.2 Pravne podlage za spodbujanje izvoza

Delovanje irskega zunanjetrgovinskega poslovanja ureja Zakon o industrijskem raz-

voju iz leta 1986 in 1993, ki ga vsebinsko dopolnjuje Zakon o Enterprise Ireland (Enter-

prise Ireland Act) iz leta 1998. Zakon med drugim opredeljuje vlogo in cilje gospodar-

skih predstavni{tev v tujini in naloge posamezne ustanove. Njegov namen je promocija,

pomo~ in razvoj gospodarskega trga ter neposrednih investicij. Dopolnitev zakona iz

leta 1993 v drugem odstavku med drugim dolo~a na~in delovanja in vlogo gospodar-

skih predstavni{tev FORFÁSA (Dr`avnega politi~nega in svetovalnega odbora za pod-

jetni{tvo, trgovino, znanost, tehnologijo in inovacije) in IDE (Irske razvojne agencije).

Pravno podlago za podro~je spodbujanja izvoza v dolo~eni meri predstavljajo tudi

nekateri starej{i zakoni, ki se nana{ajo na gospodarstvo, in sicer so to:

• Zakon o pospe{evanju (promociji) izvoza (4/1959), ki dolo~a vlogo in delovanje Od-

bora za pospe{evanje izvoza (Córas Tráchtála) v okviru Ministrstva za industrijo. Na-

loga odbora je podpora aktivnostim, povezanim s podporo izvozu, pomo~ gospodar-

skim predstavni{tvom doma in v tujini ter svetovanje ministru z namenom pospe{eva-

nja izvoza,

• Zakon o delovanju ministrstev in sekretariatov (1956), ki dolo~a vlogo irskih ministr-

stev. Funkcija ministrstev je med drugim tudi skrb za kulturno, socialno in ekonomsko

blaginjo ljudi. Zakon dolo~a vlogo in podro~je dela diplomatov, med katerimi so tudi

svetovalci na podro~ju ekonomije.

5.4.3 Vloga Ministrstva za podjetni{tvo, trgovino in zaposlovanje

V okviru Ministrstva za podjetni{tvo, trgovino delujeta poleg FORFÁS predvsem na-

slednji irski dr`avni agenciji: Enterprise Ireland (EI) in Irska razvojna agencija (IDA).

Klju~ni dejavniki, ki spodbujajo tuje investicije, so ugoden dav~ni re`im, poceni in viso-

ko kvalificirana delovna sila, dolo~itev vladne razvojne strategije in prednostnih nalog,

poenostavljeni postopki ustanavljanja podjetja in pridobivanja dovoljenj, razvita infra-
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struktura, logistika in finan~no okolje. (@logar, Darja in Milenkovi~, Vlado{a

(2001):13-16)

FORFÁS - odbor za podjetni{tvo, trgovino, znanost, tehnologijo in inovacije
Namen Dr`avnega politi~nega in svetovalnega odbora za podjetni{tvo, trgovino, zna-

nost, tehnologijo in inovacije - FORFÁS je pomo~ vladi na podro~ju pospe{evanja raz-

voja industrije in trgovanja znotraj in zunaj dr`ave. Vladi med drugim zagotavlja infor-

macije o politiki Enterprise Ireland in IDA, sodeluje z DETE in IDA z namenom pos-

pe{evanja investicij, znanosti in tehnologije, svetuje razli~nim ministrstvom na po-

dro~ju gospodarstva, sku{a pospe{iti koordinacijo med IDA, EI in drugimi

gospodarskimi predstavni{tvi.

Enterprise Ireland
Enterprise Ireland (EI) je najva`nej{a institucija, ki je zadol`ena za gospodarsko pro-

mocijo irskih podjetij v tujini. Gre za posebno agencijo v okviru FORFÁSA, ki je bila us-

tanovljena s prestrukturiranjem Dr`avne agencije za spodbujanje izvoza (Trade Board),

zaradi potrebe po tehnolo{kem razvoju in dodatnem izobra`evanjem podjetnikov. Nje-

ne glavne naloge so: razvoj sposobnosti irskega podjetni{tva, podpiranje inovacij, pod-

piranje razvoja podjetni{tva, vzpostavljanje novih poslovnih partnerstev, informiranje

mednarodne javnosti, pomo~ tujim podjetjem pri iskanju dobaviteljev in partnerjev na

Irskem, zagotavljanje sredstev in storitev irskemu gospodarstvu, pomo~ podjetjem na

za~etku njihovega poslovanja ter povezovanje akademske znanosti in industrije z na-

menom pospe{evanja tehnolo{kih inovacij (glej spletno stran).

EI irskim podjetjem pomaga tudi z neposredno finan~no pomo~jo, tako da zagotovi

do polovice vsote za za~etne zagonske stro{ke, od katere je nadaljnja polovica (torej ~e-

trtina celotnega zneska) nepovratna pomo~, druga polovica (~etrtina) pa posojilo z

ugodnimi pogoji. Finan~no pomo~ lahko podjetja vrnejo tudi v obliki svojih delnic. EI je

financirana predvsem iz prora~una, delno iz lastnih prihodkov iz udele`be na kapital-

skem trgu (dividende, prodaja delnic), dolo~ena vsota pa prihaja iz delnega zara~una-

vanja svojih storitev. EI ima na Irskem 13, drugod po svetu pa {e 30 predstavni{tev. Slo-

venijo pokriva preko predstavni{tva na Dunaju. Kadrovanje je v rokah predstavnikov

EI, v primeru neuspe{nosti pa vlogo prevzamejo predstavniki DETE (glej spletno stran).

Irska razvojna agencija (IDA)
Irska je bila zelo uspe{na pri privabljanju tujih neposrednih investicij, in sicer s po-

mo~jo Irske razvojne agencije (IDA) pod okriljem DETE. IDA te`i k pridobivanju med-

narodnih projektov, ki s pomo~jo investicij na Irskem prina{ajo stabilnost ter dobi~ek.

Klju~ni faktorji, s katerimi sku{a IDA privabiti tuje predstavnike, so nizek davek na do-
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bi~ek (10%), poceni, vendar visoko kvalificirana delovna sila, dolo~itev razvojne strate-

gije in prednostnih sektorjev (informacijska tehnologija, in`eniring, telekomunikacije,

farmacija, kemija, elektronsko trgovanje), poenostavljeni postopki ustanavljanja podje-

tij in pridobivanja potrebnih dovoljenj, odli~na infrastruktura, logistika in finan~no oko-

lje. IDA ima po svetu 15 predstavni{tev (glej spletno stran).

Predstavni{tva v tujini se delno financirajo iz prora~unskih sredstev, hkrati pa pred-

stavni{tva tudi sama ustvarjajo lastne/trajne prihodke iz kapitalske udele`be (dividen-

de, prodaja delnic) in z zara~unavanjem nekaterih storitev. Manj{i del prihodkov IDE pa

izvira iz lastni{tva zemlji{~ in nepremi~nin, ki jih oddajajo v najem (glej spletno stran).

5.4.4 Agencije s podro~ja pospe{evanja izvoza v okviru drugih ministrstev

V okviru Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in razvoj pode`elja med drugim deluje

tudi Agencija za prehrano (Bord Bia), katere naloga je zastopati irski prehrambeni trg

doma in na tujem ter povezovati distributerje prehrambenih izdelkov z obstoje~imi in

potencialnimi kupci. Bord Bia posreduje informacije o izvozu, proizvodnji, standardih

kvalitete, ureditvi podro~ja zdravstva in o kontroli, pa tudi o novih mo`nostih trgovanja

na tujih trgih (glej spletno stran).

Vloga Agencije za turizem (Bord Fáilte) Ministrstva za turizem, {port in rekreacijo je

zastopanje in promocija irskega turizma, kar pomeni: razvoj proizvodov, tr`enje do-

ma~e turisti~ne ponudbe, raziskava trga in strate{ko planiranje, iskanje prednosti irske-

ga turizma, razvoj posebnih panog turizma, kot so {portni turizem, festivali in kulturni

dogodki, oblikovanje predpisov za registracijo turisti~nih objektov in koordinacija de-

lovanja regionalne turisti~ne zveze (glej spletno stran).

Glavna naloga Ministrstva za pomorstvo in naravne vire oz. Agencije za ribolov (BIM)

je razvoj podro~ja ribolova (ribi{tva, vzgoje in prodaje rib), obenem pa je BIM usmerjen

v trajnostni razvoj ribi{tva z investicijami, tehnolo{kimi inovacijami ter novimi tr`i{~i

(glej spletno stran).
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5.5 Mad`arska43

5.5.1 Ekonomski ata{eji v okviru diplomatskih predstavni{tev

Na Mad`arskem si pristojnosti glede dela ekonomskih ata{ejev delita Ministrstvo za

zunanje zadeve in Ministrstvo za gospodarstvo in promet, in to na podlagi ve~ih prav-

nih aktov, kot je razvidno iz nadaljevanja:

Vladni dekret 152/1994 (XI.17) o obveznostih in pristojnostih Ministrstva za
zunanje zadeve
V 2. ~lenu dekreta je predpisano, da minister za zunanje zadeve koordinira izjave o

zunanjih ekonomskih interesihMad`arske in aktivnosti ~lanov vlade na tem podro~ju.

Na podlagi dolo~b 5. in 5a ~lena tega dekreta minister za zunanje zadeve usmerja aktiv-

nosti, ki se nana{ajo na gospodarsko diplomacijo in v sodelovanju z drugimiministrstvi raz-

vija zunanjo ekonomsko politiko. Skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo in promet razvija

sistemna podro~ju trgovine in dr`avne podpore njenemu razvoju. Sodeluje tudi pri odlo~a-

nju o regulaciji in politiki subvencij na podro~ju dr`avnega spodbujanja investicij.

Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in pro-

met nadzoruje doma~i institucionalni sistem razvoja trgovine in spodbujanja investicij

ter usmerja zunanjetrgovinsko politiko.

Vladni dekret 3/2000 (1.18)
S tem dekretom je bil dopolnjen Vladni dekret 152/1994 (XI.17). Zunanjemuministrs-

tvu so se pristojnosti na podro~ju zunanjih ekonomskih odnosov raz{irile {e z naslednji-

mi nalogami:

• vodenje predstavnikov Republike Mad`arske v tujini,

• priprava (skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo in promet) predpisov in podpora si-

stemu pospe{evanju izvoza,

• nadzor (skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo in promet) institucij, ki so vklju~ene v

pospe{evanje izvoza in tujih investicij.

Znotraj Ministrstva za zunanje zadeve je bil za podro~je zunanje trgovine in njenega

spodbujanja ustanovljen poseben oddelek – Ekonomski odnosi s tujino.
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43 Osnovni vir je bil dopis mad`arskega veleposlani{tva. Navedeni zakoni in podzakonski akti so po navedbi

veleposlani{tva dostopni le v mad`arskem jeziku. Vladni dekret 152/1994 (XI.17) o obveznostih in pristojno-

stih Ministrstva za zunanje zadeve je dostopen tudi v angle{kem jeziku na spletni strani:

http://www.kum.hu/Archivum/Torvenytar/law/dec152_94.htm.
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Vladni dekret 171/2002 (VIII.9) o dol`nostih in pristojnostih Ministrstva za
gospodarstvo in promet
Navedeni dekret na podro~ju spodbujanja izvoza in delu predstavni{tev v tujini do-

lo~a naslednje pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo in promet:

• priprava osnov in strategije za pospe{evanje investicij in sodelovanje pri pripravi

predpisov ter sistema spodbud,

• nadzor (skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve) institucij, ki so vklju~ene v aktivno-

sti pospe{evanje investicij in izvoza ter sodelovanje pri upravljanju predstavni{tev v

tujini, da bi se dosegli zastavljeni cilji.

Dolo~itev ciljev ekonomskega razvoja, ki zagotavlja finan~no podporo investitorjem,

je urejena v Dekretu ministra za gospodarstvo in promet 1/2001 (I.5), podrobna uredi-

tev pa je predpisana v Dekretu Ministrstva za zunanje zadeve 7/2001 (IV.5).

Organizacija mad`arske komercialne in ekonomske predstavni{ke mre`e v tujini je

bila preoblikovana v dveh fazah:

• Vladni dekret 2086/1977 (IV.3.) o integraciji mad`arskih trgovinskih predstavni{kih

pisarn v diplomatsko in konzularna predstavni{ko strukturo je razdelil delo teh pi-

sarn na dva dela. Pristojnosti trgovinskega ata{eja obsegajo bilateralno trgovinske in

ekonomske odnose med ustreznimi dr`avnimi organi, medtem ko se neposredni po-

slovni sporazumi urejajo preko komercialnih storitev, ki jih zagotavlja t.i. »Trade Ser-

vices« - trgovinska mre`a Mad`arska agencija za spodbujanje trgovine in investicij

(The Hungarian Investment and Trade Development Agency - ITDH).

• Na podlagi Vladnega dekreta 2322/2000 (XII.21) o izbolj{anju institucionalne struk-

ture spodbujanja trgovine in tujih investicij doma in v tujini Ministrstvo za zunanje za-

deve in Ministrstvo za gospodarstvo in promet sporazumno, v skladu z predpisi o nju-

nih dol`nostih in pristojnostih, skrbita za pogoje dela »Trade Services«. Ukrepi, ki se

nana{ajo na delovanje »Trade services« predstavljajo del pisnega dogovora, ki sta ga

podpisali obe ministrstvi in ITDH 4.2.2002.

5.5.2 Druge dr`avne institucije za pospe{evanje izvoza in tujih investicij

Mad`arska agencija za spodbujanje trgovine in investicij
Mad`arska agencija za spodbujanje trgovine in investicij (ITDH) je bila ustanovljena

leta 1993 in deluje kot neprofitna organizacija v lasti Ministrstva za gospodarstvo in pro-

met (50%) in Ministrstva za zunanje zadeve (50%). ITDH ima naslednje zna~ilnosti: os-

novana je na evropskem vzorcu in modelu, ima obse`no doma~o in mednarodno

mre`o (34 pisarn v 29 dr`avah in 14 regionalnih pisarn na Mad`arskem), osredo-
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to~ena je na pospe{evanje izvoza in investicij, zagotavlja informacije in svetovalni

servis.

Pravno podlago za njeno delo predstavljajo naslednji pravni akti:

• Vladni dekret 2322/2000 (XII.21) o izbolj{anju institucionalne strukture za razvoj

trgovinskih in investicijskih spodbud doma in v tujini,

• Zakon CLVI o neprofitnih organizacijah iz leta 1997,

• Sprememba (19.7.2002) zakona XXXIX iz leta 1995 o prodaji dr`avnega podjetni{ke-

ga premo`enja,

• Vladni dekret 3/2000 (I.18) in

• Vladni dekret 171/2002 (VIII.9).

Kmetijsko prodajno sredi{~e
Pospe{evanje izvoza hrane in kmetijskih proizvodov opravlja posebna dr`avna orga-

nizacija in sicer Kmetijsko prodajno sredi{~eMinistrstva za kmetijstvo in regionalni raz-

voj, katere aktivnost je urejena z Dekretom Ministrstva za kmetijstvo in regionalni raz-

voj 50/2002 (V.25).

5.5.3 Druge institucije z javnim mandatom na podro~ju trgovine in promoci-
je investicij

Mad`arska izvozna kreditna zavarovalnica
Mad`arska izvozna kreditna zavarovalnica (MEHIB) je bila ustanovljena v letu 1994

kot dru`ba z omejeno odgovornostjo in je v celoti v lasti dr`ave. Lastni{ke pravice ure-

sni~uje v imenu dr`avne strani Mad`arska privatizacijska in dr`avna holding dru`ba. Ta

dru`ba posluje na podlagi ve~krat dopolnjenega Zakona XLII iz leta 1994 in Vladnega

dekreta 84/1998 (V.6.), kot tudi na podlagi Zakona o zavarovalnicah. Njen cilj je raz-

pr{itev finan~nih tveganj pri izvozu in doma~ih transakcijah, spodbujanje in razvijanje

zunanje ekonomskih odnosov, s posebnim poudarkom na izvozu mad`arskega blaga

in storitev, okrepitev mednarodne konkuren~nosti izvoznikov in izbolj{anje dostopno-

sti kreditov za izvoznike.

Mad`arska izvozno-uvozna banka
Mad`arska izvozno-uvozna banka (Eximbank) je bila ustanovljena leta 1995, da bi

pospe{evala in pomagala pri trgovinskih odnosih s tujino, {e posebno pri izvozu ma-

d`arskega blaga in storitev. Banka je raz{irila svoje poslovanje v letu 2001 s financira-

njem tujih investicij. Pove~ala je kapital s priklju~itvijo »Corvinus International Invest-

ment«, ki je v lasti Eximbank, MEHIB, Ministrstva za gospodarstvo in transport in Mini-

strstva za izobra`evanje.
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Corvinus International Investment
Dru`ba »Corvinus International Investment« je posredno v dr`avni lasti in je za~ela z

delom leta 1997.44 Ustanovljena je bila za spodbujanje izvoza mad`arskega kapitala v

Srednjo in Vzhodno Evropo, okrepitev poslovnih povezav in regionalno integracijo

tako na profitno orientirani, komercialni osnovi, v obliki kapitalskih nalo`b in drugih

posebnih storitev (svetovanje, informiranje) (glej spletno stran).

5.6 Portugalska

5.6.1 Ustava in ekonomski odnosi s tujino

Podro~je ekonomskih odnosov s tujino je na Portugalskem posredno obravnavano

celo na ustavnem nivoju:

• V 81. ~lenu ustave je med drugim navedena naslednja dol`nost dr`ave: »razvoj eko-

nomskih odnosov z vsemi ljudmi, tako da se vedno {~iti nacionalna neodvisnost in in-

teresi Portugalske ter njenega celotnega gospodarstva«,

• 86. ~len med drugim dolo~a, da bo dr`ava »spodbujala poslovno aktivnost posebno

malih in srednjih podjetij in nadzorovala izpolnjevanje pravnih obveznosti, posebno

tistih poslov, ki se nana{ajo na splo{ni gospodarski interes«,

• 87. ~len predpisuje, da se ekonomske aktivnosti in investicije tujih fizi~nih ali pravnih

oseb urejajo z zakonom, ki zagotavlja, da prispevajo k razvoju dr`ave in varovanju na-

cionalne neodvisnosti in interesov delavcev,

• v 99. ~lenu so navedeni cilji trgovinske politike, med katerimi je tudi »razvoj in razpr{i-

tev (diverzifikacija) zunanjih ekonomskih odnosov«,

• v 100. ~lenu je med cilji industrijske politike navedena tudi integracija portugalskega

gospodarstva s svetovnim gospodarstvom,

• v 199. ~lenu je med upravnimi pristojnostmi vlade navedeno tudi »izvajanje vseh ak-

tivnosti in vseh sporazumov, ki so potrebni za spodbujanje ekonomskega in dru`be-

nega razvoja ter izpolnjevanje potreb dru`be.« (glej spletno stran)
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44 Njene ustanoviteljice soMad`arska razvojna banka. (MBF), Ministrstvo za gospodarstvo in transport, Nacio-

nalni odbor za tehnolo{ki razvoj (OMFB), Mad`arska izvozno-uvozna banka. (Eximbank) in Mad`arska izvoz-

na kreditna zavarovalnica (MEHIB).
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5.6.2 Diplomatska mre`a

Trenutno {teje portugalska diplomatska mre`a 67 veleposlani{tev in 65 konzulatov.

Gospodarska predstavni{tva v tujini so lo~ena od veleposlani{tev in je njihovo delo po-

polnoma neodvisno od dela veleposlani{tev.45

Gospodarska predstavni{tva v tujini - Agencija za tuje nalo`be, trgovino in
turizem
Agencija za tuje nalo`be, trgovino in turizem (ICEP Portugal - Investimento, Comercio

e Turismo) je paradr`avna agencija z upravno in finan~no avtonomijo, ki deluje pod

za{~ito (okriljem) gospodarskega ministrstva. Ustanovljena je bila z Zakonodajnim de-

kretom DL 321/95. Od leta 1949 so se njene pristojnosti {irile. V sedanjem ~asu je njena

naloga promocija Portugalske in njenih gospodarskih interesov v tujini. Osredoto~ena

je na pet podro~ij: promocija portugalskega izvoza, promocija notranjih neposrednih

investicij, podpora internacionalizaciji portugalskih gospodarskih dru`b, promocija

Portugalske kot turisti~ne destinacije in promocija portugalskega globalnega imid`a

(glej spletno stran).

Agencija ima 6 regionalnih pisarn v najbolj industrializiranih podro~jih in 49 gospo-

darskih predstavni{tev v 48 dr`avah.46 Njegov cilj je zadovoljiti potrebe: portugalskih

dru`b in poslovne`ev, ki so aktivni v tujini; tujih gospodarskih dru`b, ki i{~ejo prostor

na Portugalskem; dru`b, ki i{~ejo partnerje za skupne nalo`be; posameznih turisti~nih

in potovalnih operaterjev in trgovinskih ter poslovnih medijev.

In{titut za mala in srednja podjetja
Ta in{titut opravlja razli~ne storitve in sicer: promocijo izvoza in uvoza, pomo~ pri na-

vezovanju poslovnih stikov, nudenje informacij o tr`nih prilo`nostih ipd.

Portugalska agencija za investicije (API - Agencia Portuguesa para Investi-
mento),
Z zakonodajnim dekretom 225/200247 je bila ustanovljena Portugalska agencija za in-

vesticije (API - Agencia Portuguesa para Investimento), katere glavna naloga je spodbu-

janje mehanizmov za va`nej{e investicijske projekte doma~ega ali mednarodnega izvo-
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45 Veleposlani{tvo RS na Portugalskem.

46 ICEP Portugal ima na primer delegacijo na Dunaju, ki pokriva tudi Slovenijo, Hrva{ko, Bolgarijo in Romuni-

jo. Direktor te agencije je hkrati tudi ekonomski ata{e pri veleposlani{tvu.

47 Spletna stran Agencia Portuguesa para Investimento. Zakon je v portugal{~ini dostopen na stre`niku Mini-

strstva za gospodarstvo.
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ra. Agencija je javna institucija, ki posluje na podlagi Zakonodajnega dekreta 558/99.ra. Agencija je javna institucija, ki posluje na podlagi Zakonodajnega dekreta 558/99.

Podlaga za njeno delo je tudi v 24. ~lenu Zakonodajnega dekreta 222/96, ki opredeljuje

pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo (glej spletno stran).

Za obmo~je severne Portugalske obstaja posebna agencija za spodbujanje neposred-

nih tujih investicij AINP, Northern Portugal Investment Agency, ki je bila ustanovljena

leta 1999 (glej spletno stran).

Predvideva se sprememba sistema gospodarskih predstavni{tev v tujini. Po novem

naj bi gospodarska predstavni{tva ICEP zaprli in njihove predstavnike (v prvi fazi naj bi

bilo 17 tak{nih primerov) integrirali v veleposlani{tva in konzulate. Delegati ICEP bodo

pridobili diplomatski naziv gospodarskega svetnika, neposredno pa bodo podrejeni

vodji misije (veleposlaniku, generalnemu konzulu). Poro~ali naj bi Ministrstvu za zuna-

nje zadeve, Ministrstvu za gospodarstvo in ICEP.48

5.6 [vica

5.7.1 Pravni akti s podro~ja spodbujanja izvoza

Zvezna ustava (Bundesverfassung, 1999) v prvem odstavku 101. ~lena dolo~a, da

zveza {~iti interese {vicarskega gospodarstva v tujini. V dveh uredbah o organizaciji mi-

nistrstev, in sicer zunanjega ministrstva49 in ministrstva za gospodarstvo,50 pa ni najti

dolo~b, ki bi se neposredno nana{ale na konkretne naloge v zvezi s spodbujanjem

izvoza.

Pravno podlago za pospe{evanje izvoza predstavlja Zakon o pospe{evanju izvoza iz

leta 2000 (Bundesgesetz über die Förderung des Exports). S tem zakonom je bil kot tra-

dicionalni zvezni pospe{evalec izvoza dolo~en [vicarski center za pospe{evanje trgovi-

ne (poznan kot OSEC)51, poslovna {vicarska mre`a, katere naloga je pomo~majhnim in

srednjevelikim podjetjem iz [vice in Lichtensteina pri njihovi ve~ji internacionalizaciji.

V zakonu je med drugim dolo~eno, da zveza spodbuja izvoz {vicarskega gospodarstva

z lastnimi aktivnostmi, {e posebej z anga`iranjem izpostav (Aussenstellen) v tujini, pa

tudi s finan~no pomo~jo in nadomestili za pravne osebe, ki so poobla{~ene za spodbu-

janje izvoza. Pri tem zlasti skrbi za interese {vicarskih malih in srednjevelikih podjetij.
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48 Povzeto po depe{i B.Benka, veleposlanika RS na Portugalskem.

49 Organisationsverordnung für das Eidgenossische Department für auswärtige Angelegenheiten, povzeto po

spletni strani.

50 Organisationsverordnung für das Eidgenossische Volkswirtschaftsdepartment, povzeto po spletni strani.

51 Izvorno gre za zasebno zdru`enje, ustanovljeno leta 1927, ki ima danes preko 2000 dru`b ~lanic.
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Dr`avni sekretariat za ekonomske zadeve (SECO)52 lahko pooblasti za spodbujanje

izvoza posamezne pravne osebe. Pooblastila lahko trajajo najve~ {tiri leta. Poobla{~enci

za spodbujanje izvoza morajo svojo dejavnost izvajati smotrno in z minimalnimi stro{ki,

pri ~emermorajo izpostave v tujini usposobiti za u~inkovito delo. Odlo~be SECO se lah-

ko izpodbijajo pri posebni Prito`beni komisiji (Rekurskommission). Zvezni parlament s

posebno odlo~bo odobrava najvi{ji znesek dodeljenih sredstev finan~nih pomo~i in na-

domestil po tem zakonu za {tiriletno obdobje.

Dr`ava zagotavlja sredstva za vse subjekte, ki pomagajo pri pospe{evanju izvoza s

kvalitetnimi informacijami in svetovanjem.

5.7.2 Diplomatska predstavni{tva in spodbujanje izvoza

V obrazlo`itvi predloga Zakona o spodbujanju izvoza je med drugim nekoliko po-

drobneje opisana vloga posameznih subjektov pri spodbujanju izvoza. Veleposla-

ni{tva in konzulati so navedeni kot klju~ni akterji pri spodbujanju zunanje trgovine,

saj lahko na licu mesta prispevajo k izbolj{anju okvirnih pogojev {vicarskih izvoznih

podjetij v tujini. Poro~ajo o gospodarskih vpra{anjih, pridobivajo in ocenjujejo infor-

macije o mo`nostih izvoza ter pogojih za dostop na posamezne trge, poleg tega pa

tudi sodelujejo pri razre{evanju problemov s podro~ja trgovinske politike. Pomem-

bna je njihova vloga pri posredovanju stikov med posameznimi gospodarskimi sub-

jekti, podpirajo pa tudi nekatere druge aktivnosti na kraju samem (organiziranje

sejmov).

Ministrstvo za zunanje zadeve pomaga pri spodbujanju gospodarskih odnosov s tuji-

no s tem, da zagotavlja osebje, ki se ukvarja s tem podro~jem, ter daje na razpolago po-

trebno infrastrukturo.

Trgovinske slu`be (Handelsdienste) pri diplomatskih predstavni{tvih v tujini vodi

osebje iz mati~ne dr`ave, ki se ob~asno menja; na pomembnej{ih trgih podpirajo delo

tega osebja tudi lokalni sodelavci za podro~je trgovine; gre za doma~ine, ki poznajo je-

zik in lokalne razmere ter tako predstavljajo most za izvozno gospodarstvo [vice.

5.7.3 [vicarski center za pospe{evanje trgovine (OSEC)

OSEC zagotavlja pomo~ v obliki naslednjih storitev: zagotavljanje najnovej{ih in av-

tenti~nih informacij ter nasvetov strokovnjakov, nudenje podpornih storitev, kot so

tr`ne analize, ocenjevanje proizvodov in sodelovanje z dru`bami. V povezavi z pol-
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52 SECO je administrativna enota znotraj ministrstva za gospodarstvo.
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vladnima organizacijama Swiss Tourism in Presence Switzerland 53 prav tako pospe{uje

{vicarski turizem.

Aktivnosti OSEC so povezane z »Business Network Switzerland«, poslovno mre`o, v

kateri OSEC deluje kot koordinator tako znotraj kot zunaj dr`ave v okviru tripartitnega

okvira – dogovora med Ministrstvom za zunanje zadeve in Dr`avnim sekretariatom za

ekonomske zadeve (SECO). Pospe{evanje izvoza poteka preko omre`ja doma~ih part-

nerjev (to so kantonalne gospodarske zbornice in poslovna zdru`enja, organizirana po

panogah) in s tujimi partnerji (to so {vicarska veleposlani{tva in na ve~jih trgih tudi tako

imenovana »[vicarska poslovna sredi{~a«).

5.7.4 Trgovinske zbornice

[vicarska podjetja v tujini pogosto ustanavljajo posebne trgovinske zbornice (Han-

delskammern) – zlasti v dr`avah, kjer je {vicarska gospodarska prisotnost majhna. Te

zbornice dopolnjujejo delo predstavni{tev v tujini. Ta predstavni{tva lahko nekatere na-

loge tudi delegirajo na posebne trgovinske zbornice, za kar slednje pridobijo dolo~ena

denarna sredstva. Obstajajo pa tudi bilateralne trgovinske zbornice kot pravi posredni-

ki med [vico in ciljno dr`avo. Za spodbujanje izvoza so pomembna tudi gospodarska

zdru`enja in pano`ne organizacije.

5.7.5 [vicarska poslovna sredi{~a

[vicarska poslovna sredi{~a so bila ustanovljena na 13 pomembnej{ih svetovnih

tr`i{~ih. Organizirana so pri veleposlani{tvu ali konzulatu, v~asih pa tudi pri {vicarski tr-

govinski zbornici v posamezni dr`avi. Njihova naloga je, da posredujejo pri navezova-

nju poslovnih stikov in zagotavljajo koristne informacije, in sicer tako za {vicarska, kot

tudi za tuja podjetja.

5.7.6 Druge institucije za pospe{evanje izvoza

Poleg teh poglavitnih institucij obstajajo {e drugi pomembni instrumenti in institucije

za pospe{evanje poslov v tujini, kot so:

• [vicarska zavarovalnica za zavarovanje izvoznih tveganj (ERG),

• [vicarska organizacija za pospe{evanje investicij (SOFI),

• [vicarski program pospe{evanja uvoza (SIPPO),
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• Bilateralne in regionalne mednarodne trgovinske zbornice (obi~ajno brez neposred-

ne podpore s strani dr`ave).

[vicarska zavarovalnica za zavarovanje izvoznih tveganj
[vicarska zavarovalnica za zavarovanje izvoznih tveganj - Swiss ERG (Export Risk

Guarantee) je institucija, ki izvoznikom olaj{a sklenitev pogodbe s kupcem v dr`avi,

kjer bi lahko negotove politi~ne ali gospodarske razmere ogrozile pla~ilo. ERG je prav-

no neodvisen sklad {vicarske vlade. Njegovi prihodki in izdatki niso vklju~eni v vladne

finan~ne ra~une (glej spletno stran)

Podlago z njeno delo predstavljajo naslednji pravni akti54:

• zvezni Zakon o zavarovanju izvoznih tveganj iz leta 1958 z dopolnitvami,

• Odlok zvezne vlade o zavarovanju izvoznih tveganj iz leta 1998,

• Odlok ministrstva za gospodarstvo o dolo~itvi valut za dodatno pokritje naklju~nega

valutnega tveganja,

• Odlok ministrstva za gospodarstvo o obdav~enju z minimalno takso za zavarovanje

izvoznega tveganja.

[vicarska organizacija za pospe{evanje investicij (SOFI)
SOFI je bila ustanovljena na podlagi inciative SECO v sodelovanju z KPMG55. Njena

naloga je promocija investicij iz [vice in dr`av ~lanic OECD v dr`ave v razvoju in tranzi-

ciji ter omogo~anje prenosa kapitala, tehnolo{kega znanja in managerskega

know-how. SOFI ima sporazume z ve~ kot 60 dr`avami.56

SOFI upravlja tudi poseben sklad (Start-up Fund), ki ga je ustanovil SECO. Sklad je na-

menjen promociji investicij v dr`avah v razvoju in v dr`avah v tranziciji preko delitve

stro{kov in tveganja z investitorjem (glej spletno stran).

[vicarski uvozni program (SIPPO)
[vicarski uvozni program (The Swiss Import Promotion Programme) ima za cilj spod-

bujati izvoz iz rasto~ih trgov in trgov v tranziciji v [vico in Evropsko unijo (glej spletno

stran).
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54 Ti pravni akti so dostopni v angle{kem jeziku na spletni strani ERG.

55 KPMG je multinacionalna konzultantska dru`ba s preko 100,000 zaposlenimi v 150 dr`avah. Vir: Spletna

stran {vicarske podru`nice KPMG.

56 Zaposleni predstavljajo multidisciplinarno in multieti~no skupino preko dvajsetih specialistov, ki govorijo

16 jezikov, vklju~no s kitaj{~ino, ru{~ino, arab{~ino in vsemi velikimi zahodno in vzhodno evropskimi jeziki.
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VI. ZAKLJU^EK

Iz primerjalnega pregleda po posameznih dr`avah lahko ugotovimo, da je podro~je

gospodarskih predstavni{tev v tujini po posameznih dr`avah dokaj razli~no urejeno.

Ve~ina med njimi ima poleg ekonomskih ata{ejev ali drugih predstavnikov, zadol`enih

za podro~je gospodarstva, pri diplomatsko konzularnih predstavni{tvih tudi zunanjetr-

govinsko mre`o drugih institucij. Navadno so to agencije za pospe{evanje izvoza in/ali

spodbujanje tujih investicij.

Obstoje~e mre`e ekonomskih predstavni{tev lahko zbirno prika`emo v naslednji

tabeli:

Tabela 2: Mre`e ekonomskih predstavni{tev v tujini

Veleposlani{tva

(pristojna

ministrstva)

Agencija (izvoz

investicije)

Druge institucije

Avstrija Predstavniki gospo-

darske zbornice

Gospodarska

zbornica

(pooblastilo dr`ave)

^e{ka

Republika

Trgovinski oddelki

v 66 dr`avah

(MZZ+MG)

Czech Trade 22 pred-

stavni{tev v tujini

CzechInvest 8 pred-

stavni{tev

^e{ka sredi{~a

17 sredi{~ v 15

dr`avah

Finska 47 predstavni{tev

(MG)

FINPRO 51 predstav-

ni{tev (39 dr`av)

TEKES 4 predstav-

ni{tva

MEK 12 predstav-

ni{tev

Irska Mre`a ekonomskih

svetnikov (MZZ)

Enterprise Irland 30

predstavni{tev

IDA 15 predstav-

ni{tev

Mad`arska Trgovinski ata{eji

(MZZ+MG)

ITDH 34 pisarn (29

dr`av)

Portugalska - ICEP 49 predstav-

ni{tev (48 dr`av)
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Najve~ razli~nih zunanjetrgovinskih (gospodarskih) mre` imata ^e{ka republika in

Finska, kjer poleg predstavnikov pri diplomatsko konzularnih predstavni{tvih obstajajo

{e tri mre`e drugih institucij. Ve~ina dr`av ima dve mre`i, ureditev v Avstriji pa je med

prou~evanimi dr`avami prava posebnost, saj ima ta dr`ava samo eno samomre`o, v ka-

tero je povezala gospodarsko zbornico in diplomatska predstavni{tva.

Pristojnost nad delom ekonomskih ata{ejev si v tak{ni ali druga~ni obliki v ve~ini

prou~evanih dr`av delita ministrstvi, pristojni za zunanje zadeve in gospodarstvo. Na tej

relaciji o~itno prihaja v velikem {tevilu dr`av do te`av glede ustrezne razmejitve pristoj-

nosti. Pristojnosti obeh ministrstev so navadno dolo~eni v pravnih aktih, ki opredeljuje-

jo delovna podro~ja ministrstev, v nekaterih primerih pa je bilo treba sprejeti tudi for-

malne sporazume med obema ministrstvoma, ki so te pristojnosti {e podrobneje

opredelili.

Zunanjetrgovinska predstavni{tva agencij in drugih institucij za spodbujanje izvoza

so vezana na ministrstvo pristojno za gospodarstvo. Lahko bi rekli (skladno z opredeli-

tvijo podano v uvodu), da so ta predstavni{tva, za razliko od mre`e ekonomskih ata{e-

jev pri diplomatskih predstavni{tvih, nosilci gospodarske promocije mati~ne dr`ave.

Diplomatski status na podlagi Dunajske konvencije prina{a nekatere ugodnosti (npr.

dav~ne in imuniteta), pa tudi dolo~ene omejitve (prepoved sklepanja konkretnih po-

slov). Prednosti in slabosti ekonomske diplomacije so po drugi strani slabosti in pred-

nosti nosilcev gospodarske promocije.

Glede na podatke iz dela literature in opravljenih pogovorih s predstavniki pristojnih

institucij v RS bi lahko trdili, da podro~je zunanjetrgovinskih predstavni{tev {e ni ureje-

no tako, da bi se lahko reklo, da je dovolj u~inkovito. Iz prikaza izbranih (in tudi drugih)

dr`av bi tudi te`ko ugotovili, kateri model je najbolj u~inkovit in {e te`e, kateri je prime-

ren za Republiko Slovenijo. To tudi ni bil namen te naloge. Iskanje ustreznega modela,

ki bi bil najbolj primeren za majhno, izvozno usmerjeno gospodarstvo kot celoto in po-

samezne skupine gospodarskih dru`b, in njegove izvedbe v praksi, je v rokah pristojnih

dr`avnih organov in Gospodarske zbornice Slovenije.
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NADZOR NAD ZAVAROVALNICAMI*

I. UVOD

Naro~nik je `elel, da pripravimo pregled ureditve nadzora nad zavarovalnicami za

vsaj za tri dr`ave, ki so ~lanice EU. Poudarek naj bi bil dan zlasti naboru ukrepov za

sankcioniranje.

Nadzor1 lahko glede na skupine nadzorovanih finan~nih institucij razdelimo na tri

podro~ja (segmente): ban~ni{tvo, trg vrednostnih papirjev in zavarovalni{tvo. Urejanje

(regulacija) finan~nih institucij pomeni ustvarjanje primarnih in sekundarnih pravil. Pri-

marna pravila so del zakonodaje, ki jo sprejemajo nacionalni parlamenti, sekundarna

pravila pa lahko oblikujejo in izvajajo nadzorne institucije. Del nadzora predstavlja tudi

uveljavitev (enforcement) teh pravil tako ex ante (v naprej) z kontrolnimi pregledi, kot

tudi ex post (za nazaj) s sankcijami nad finan~nimi institucijami in njenimi vodilnimi us-

lu`benci.

Nadzor zavarovalnic je povezan z nadzorom drugim finan~nih institucij, tako zaradi

povezanosti in soodvisnosti institucij finan~nega trga (najve~ja je pri t.i. finan~nih kon-

glomeratih), kot tudi zato, ker je v nekaterih dr`avah uveljavljen sistem enotnega nad-

zora in obstaja ena sama nadzorna institucija, ki je pristojna za nadzor vseh treh navede-

nih finan~nih podro~ij.

Vire, ki so bili uporabljeni pri pripravi naloge, lahko razdelimo v tri skupine. Prvo

skupino virov prestavljajo gradiva, ki teoreti~no opredeljujejo nadzor, v drugo skupino

lahko uvrstimo gradiva mednarodnih zdru`enj finan~nih nadzornikov, v tretji pa so za-

koni, ki urejajo podro~je zavarovalni{tva po posameznih dr`avah. Podrobneje so prika-

zane ureditve nadzora v Zdru`enem kraljestvu, Nem~iji in na Danskem. Za Finsko je

predstavljena ureditev, ki je bila v veljavi leta 1995, zelo na kratko pa so prikazani deli

ureditev v Italiji in na Portugalskem. Izbor dr`av je bil naklju~en, odvisen predvsem od

tega, katere zakone nam je uspelo pridobiti.

Skladno s tremi skupinami virov je sestavljena tudi naloga. V nadaljevanju uvoda je

predstavljen eden odmo`nih vidikov vsebine nadzora in sankcij nad finan~nimi institu-
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*Mag. Igor Zobavnik; pripravljeno: 17.10.2002, objavljeno: 18.10.2002

1 Angle{ka strokovna besedila poznajo mnogo izrazov, ki se v sloven{~ino pogosto vsa prevajajo z »nadzor«,

kot so: supervision (nadzor), surveillance (nadzorovanje v {ir{em smislu), monitorning (spremljanje stanja),

control (kontrola), inspection (in{pekcija), oversight (nadzorstvo) in survey (pregled).
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cijami. Prvi del naloge obravnava teoreti~ne in prakti~ne modele nadzora finan~nih in-

stitucij. V drugem delu je navedeno nekaj splo{nih dejstev o nadzoru zavarovalnic v EU.

Tretji del naloge prikazuje na~ela nadzora mednarodnega zdru`enja nadzornikov zava-

rovalnic, ~etrti in najbolj ob{irni del naloge pa je namenjen pregledu po posameznih

dr`avah.

Dolo~ena na~ela nadzora so univerzalna in zato veljajo za vse segmente finan~nega

trga. Mednarodna organizacija komisij za vrednostne papirje (International Organiza-

tion of Securities Commissions - IOSCO)2 kot svetovno strokovno zdru`enje nadzorni-

kov kapitalskih trgov meni, da mora u~inkoviti nadzor v naj{ir{em smislu (oversight)

vsebovati naslednje elemente:

• identifikacijo ustreznih ciljev ureditve,

• vzpostavitev mehanizma za dosego teh ciljev,

• opazovanje (monitornig), ~e so bili ti cilji dose`eni,

• uveljavitev prisile in popravnih dejanj (korekcije), kadar pri nadzorovani instituciji

obstaja kr{enje ureditve ali premajhna usklajenost z zahtevami nadzorne (regulativ-

ne) institucije.

IOSCO v zvezi z uveljavitvijo pravil navaja, da mora imeti nadzorna institucija

mo`nost, da pri svojem delu lahko uporabi naslednji nabor mo`nih sankcij:

• graja (javna kritika),

• denarne sankcije,

• ukrepi popravnih dejanj in zahteva za neodvisen pregled,

• omejitev poslovnih aktivnosti,

• priprava posebnih poro~il,

• za~asen ali trajni odvzem dovoljenja za poslovanje,

• zahteva sodi{~u za pripravo sodnih odredb

• drugi (neformalni) mehanizmi (sodelovanje in koordinacija).

II. MODELI NADZORA FINAN^NIH INSTITUCIJ

V svetu ne obstaja enoten model ali prakti~no izvajanje nadzora finan~nega trga. Di

Giorgio in Di Noia3 navajata, da obstajajo {tirje razli~ni modeli nadzora:
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2 Gradivo Supervisory framework for markets.

3 Financial Regulation and Supervision in the Euro Area: A Four Peak Proposal. Komentar posameznih mode-

lov deloma izhaja tudi iz drugih virov.
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• institucionalni nadzor; gre za nadzor po posameznih skupinah finan~nih institucij

ali finan~nih trgov, ki predstavlja klasi~no obliko nadzora. Ta model je v praksi pre-

vladujo~. Vsako skupino finan~nih institucij nadzoruje posebna nadzorna institucija.

Ta nadzoruje posami~ne finan~ne institucije in segmente finan~nega trga ob postop-

ku izdaje dovoljenj za poslovanje finan~ne institucije (licenciranje) in opazuje (moni-

toring) njeno poslovno aktivnost (pregledi, in{pekcije). Ta model je najbolj u~inkovit

v primerih, ko obstajajo finan~ne institucije podobnega tipa, ki delujejo le na enem od

treh tradicionalnih segmentov finan~nega trga. Slabost tega modela pride do izraza v

primeru, ~e posamezne finan~ne institucije delujejo na razli~nih segmentih finan~ne-

ga trga, njegova pomanjkljivost pa je tudi v tem, da se pri postopku nadzora upo{teva

le enega od mo`nih ciljev nadzora, za katere pa velja, da so lahko med seboj

konfliktni,

•model nadzora po posameznih ciljih predpostavlja, da posamezne finan~ne posred-

nike in segmente finan~nega trga nadzoruje ve~ nadzornih institucij in je vsaka od

njih zadol`ena za dolo~en cilj (cilji so npr. stabilnost, transparentnost in konku-

ren~nost finan~nega trga), ne glede na pravno obliko finan~nega posrednika in vrsto

aktivnosti, ki jih opravlja. Tak{en sistem nadzora je bil uveljavljen npr. v Avstraliji. Za

razliko od klasi~nega modela, lahko ta model vodi do podvajanja dela nadzora in do

pomanjkanja (ali celo odsotnosti) drugih delov nadzora. Nadzor na podlagi tega mo-

dela je lahko tudi dra`ji kot nadzor v klasi~nemmodelu, ker morajo finan~ne instituci-

je posameznim nadzornim institucijam posredovati razli~na poro~ila, ki pogosto vse-

bujejo identi~ne ali podobne informacije. Do pomanjkanja nadzora v tem modelu

lahko pride, ~e dolo~ena podro~ja odgovornosti in pristojnosti med posameznimi

nadzornimi institucijami niso jasno definirana (razmejena),

• funkcionalni nadzor ali nadzor aktivnosti finan~ne institucije je zasnovan na eko-

nomskih funkcijah teh institucij v finan~nem sistemu, ki so na dolgi rok stabilnej{e,

kot so same finan~ne institucije, ki te funkcije izvajajo.4 V temmodelu bi morala vsako

od skupin finan~nih storitev nadzorovati dolo~ena nadzorna institucija ne glede na

to, katera finan~na institucija to storitev nudi (opravlja). Prednost tega pristopa je v
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4 Di Georgio in Di Noia citirata Merton in Bodie (1995), ki sta identificirala {est osnovnih funkcij finan~nega si-

stema: (1) zagotavljanje pla~ilnega prometa, (2) zagotavljanje mehanizma za zdru`evanje sredstev in za raz-

pr{itev nalo`b (portfelja), (3) zagotavljanje poti za prenos ekonomskih virov v ~asu, preko meja in med posa-

meznimi panogami, (4) zagotavljanje upravljanja s tveganji, (5) zagotavljanje informacij o ceni in pomo~ pri

koordinaciji decentraliziranega sprejemanja odlo~itev v razli~nih gospodarskih sektorjih, (6) zmanj{evanje

te`av v poslih, pri katerih ima ena stranka informacije, ki jih druga nima (ali kadar ena stranka deluje kot agent

druge).
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tem, da se za enake posle uporablja enaka pravila, ne glede na pravno obliko fi-

nan~ne institucije, ki opravlja te posle. Po posameznih skupinah poslov se specializi-

rajo tudi nadzorne institucije, kar pomeni mo`nost dokaj atraktivnih re{itev pri ureja-

nju finan~nega sistema. Ta model ima svoje slabosti v prekrivanju nadzora ve~ nad-

zornih institucij nad eno finan~no institucijo ter v mo`nosti prevelike delitve pristoj-

nosti med posameznimi nadzornimi institucijami,

• nadzor ene same institucije je model, pri katerem je za celotno podro~je nadzora

vseh finan~nih institucij in vseh segmentov finan~nega trga pristojna samo ena nad-

zorna institucija. Tak{en centraliziran model nadzora naj bi bil teoreti~no tipi~en za

za~etne stopnje razvoja posameznega finan~nega sistema. Praksa pa o~itno ni sledila

teoriji, saj se je ta model najprej uveljavil v Skandinaviji (Danska, Norve{ka in [ved-

ska), pred kratkim pa so ga prevzeli tudi v Zdru`enem kraljestvu. Prednosti tega mo-

dela so v zmanj{anju stro{kov nadzora zaradi ekonomije obsega in v la`jem in zato

lahko tudi bolj{em sodelovanju z nacionalnimi parlamenti in udele`enci na fi-

nan~nem trgu. Uspe{nost tega modela je v veliki meri odvisna od notranje organizaci-

je nadzorne institucije. V primeru, da obse`no podro~je pristojnosti in specializacije

ni dobro dolo~eno in koordinirano, obstaja nevarnost upo~asnitve procesa sprejema-

nja odlo~itev. Pri temmodelu obstaja tudi ve~mo`nosti za pojav protislovij med posa-

meznimi odlo~itvami nadzorne institucije, kadar se ta soo~i s potrebo po odlo~anju o

nasprotujo~ih si ciljih. Delno se to te`avo lahko re{i z ustrezno notranjo organizacijo

nadzorne institucije in upo{tevanjem notranje delitve dela po ciljih nadzora. V prime-

ru konfliktov se mora na koncu z odlo~itvijo najvi{jega pristojnega organa nadzorne

institucije dati prednost dolo~enemu cilju.

III. SPLO[NO O NADZORU (ZAVAROVALNIC) NA PODRO^JU EU

Pogodba o EU ne govori o nadzoru finan~nih institucij in to podro~je prepu{~a pravni

ureditvi v posameznih dr`avah.5 Na obmo~ju EU se pomen zavarovalnih dru`b kot fi-
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5 Di Georgio in Di Noia opozarjata na dejstvo, da ob enotnem finan~nem trgu na obmo~ju EU ni mehanizma

za zagotavljanje enake ravni nadzora, kar lahko na kratek rok povzro~i, da so bolj konkuren~ne tiste finan~ne

institucije, kjer je raven (in cena) njihovega nadzora ni`ja, na dolgi rok pa so te institucije manj varne. V prime-

ru te`av finan~nih institucij so predvideni le nacionalni ukrepi, posledice pa so (zaradi enotnega trga) lahko

ob~utne na nivoju celotne EU. Zato menita, da je na srednji rok pri~akovati ustanovitev EU institucij(e) za nad-

zor finan~nih institucij.
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nan~nih posrednikov pove~uje, njihove storitve pa so neposredno povezane z investi-

cijskimi skladi in borzo ter drugimi finan~nimi institucijami.

Nadzor v posameznih dr`avah temelji na razli~nih predstavljenihmodelih, prevladuje

pa tradicionalni institucionalni model. V Avstriji in na Irskem (tu se predvidevajo spre-

membe) je nadzor zavarovalnic v rokah izvr{ilne oblasti; enoten nadzornik za vse fi-

nan~ne institucije je v veljavi na Danskem, [vedskem in v Zdru`enem kraljestvu (od leta

1997); poseben nadzornik za zavarovalnice pa je uveljavljen v Belgiji, Nem~iji, Gr~iji,

Italiji, Luxembourgu, Franciji, [paniji, na Nizozemskem, Portugalskem in Finskem (do

pred kratkim je bilo za to podro~je pristojnoMinistrstvo za socialne zadeve in zdravje).

IV. MEDNARODNO ZDRU@ENJE NADZORNIKOV ZAVAROVALNIC
IN NJIHOVA NA^ELA NADZORA

4.1 Mednarodno zdru`enje nadzornikov zavarovalnic (Interna-
tional Association of Insurance Supervisors – IAIS) - na~ela

V prej{njem poglavju je bilo omenjeno, da obstajajo razmi{ljanja, da bo potrebna do-

lo~ena harmonizacija zakonodaje o nadzoru zavarovalnic na nivoju EU. Ta proces de-

jansko poteka, vendar na {ir{em, svetovnem nivoju. Mednarodno zdru`enje nadzorni-

kov zavarovalnic (International Association of Insurance Supervisors - IAIS), ki deluje

na svetovnem nivoju, je leta 2000 sprejelo 17 temeljnih na~el zavarovalni{tva.6

Namen teh na~el je, da bi zavarovalni nadzorniki sodelovali in izbolj{ali nadzor nad

zavarovalnicami na doma~em in mednarodnem nivoju in s tem zagotavljali ve~jo u~in-

kovitost, pravi~nost, varnost in stabilnost zavarovalnega trga, v korist in za{~ito lastni-

kov zavarovalnih polic.

V nadaljevanju bomo prikazali prvo (organizacija zavarovalnega nadzornika), dva-

najsto (finan~no poro~anje), trinajsto (in{pekcija na sede`u nadzorovane institucije) in

{tirinajsto (sankcije) temeljno na~elo zavarovalni{tva.

4.1.1 Organizacija zavarovalne nadzorne institucije

Prvo na~elo pravi, da mora nadzorna institucija biti organizirana tako, da je sposobna

izvr{evati svoj osnovni cilj, to je vzdr`evanje pravi~nega, varnega in stabilnega zavaro-

valni{kega trga v korist in za{~ito imetnikov zavarovalnih polic. Nadzorna institucija
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mora biti vedno sposobna uresni~evati ta cilj u~inkovito, v skladu z osnovnimi zavaro-

valnimi na~eli. Posebej mora:

• biti neodvisna in odgovorna pri izvajanju svojih funkcij in mo~i,

• imeti ustrezne pristojnosti, zakonsko za{~ito in finan~na sredstva za izvajanje svojih

funkcij in opravljanje svojih pristojnosti,

• sprejemati jasen, transparenten in konsistenten regulativen in nadzoren proces,

• jasno definirati odgovornost za sprejemanje odlo~itev in

• zaposlovati, izobra`evati in ohranjati dovolj osebja za uresni~evanje svojih visokih

poklicnih standardov, ki upo{tevajo tudi ustrezne standarde glede zaupnosti

podatkov.

4.1.2 Finan~no poro~anje

Dvanajsto temeljno na~elo se nana{a na finan~no poro~anje zavarovalnic. Za nadzor-

no institucijo je pomembno, da dobi informacije, ki jih potrebuje v ustrezni obliki in si

ustvari mnenje o finan~ni mo~i vsake zavarovalnice, ki je v njeni pristojnosti. Informaci-

je, ki so potrebne za pregled in analize, so pridobljene iz rednih finan~nih in statisti~nih

poro~il in iz dodatnih informacij, pridobljenih na podlagi posebnih zahtev, in{pekcije

na sede`u zavarovalnice in na podlagi stika z aktuarji in zunanjimi revizorji.

Dolo~en mora biti postopek za:

• dolo~itev namena in frekvence dostave zahtevanih poro~il zavarovalnic, vklju~no s

finan~nimi, statisti~nimi in aktuarskimi poro~ili ter drugimi informacijami,

• dolo~itev ra~unovodskih zahtev za pripravo finan~nih poro~il zavarovalnic,

• zagotovitev, da so zunanji revizorji sprejemljivi za zavarovalnice,

• dolo~itev standardov za pripravo tehni~nih predpisov ali politike in drugih obvezno-

sti mora biti vklju~ena v finan~na poro~ila,

Pri tem mora obstajati razlika med:

• standardi, ki se uporabljajo za poro~ila in izra~une pripravljene za razkritje podatkov

lastnikom polic in investitorjem in tistimi, ki so pripravljeni za nadzornike

zavarovalnic,

• finan~nimi poro~ili in izra~uni, ki so pripravljeni za dru`be, ki so registrirane na pod-

lagi doma~e zakonodaje in za podru`nice, ki so registrirane na podlagi tuje

zakonodaje.

4.1.3 In{pekcija na sede`u nadzorovane institucije

Trinajsto na~elo se nana{a na nadzor na sede`u (on-site) zavarovalnice. Nadzorna in-

stitucija mora biti sposobna:
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• izvr{evati in{pekcijo na sede`u z namenom pregledovanja poslov in zadev, ki se ti~e-

jo dru`be, vklju~no tudi in{pekcijo poslovnih knjig, zapisov, ra~unov in druge doku-

mentacije. Ta je lahko omejena na delovanje doma~ih dru`b ali pa na podlagi dogo-

vora s posameznim drugim nadzornikom, vklju~uje tudi tuje pravne ureditve na pod-

lagi katerih posluje zavarovalnica in

• zahtevati in prejeti vsako informacijo od dru`be, ki ji je bilo dano dovoljenje za poslo-

vanje, ne glede na to ali je ta informacija posebna (specifi~na) za posamezno dru`bo

ali pa jo je zahtevala od vseh dru`b.

4.1.4 Sankcije

[tirinajsto temeljno na~elo zavarovalni{tva se nana{a na sankcije v postopku nadzora

in se glasi:

Zavarovalni nadzorniki morajo imeti pooblastilo (mo~)7, da izvede popravne ukrepe

kjer se ugotovijo te`ave pri poslovanju dru`b z dovoljenjem za poslovanje. Institucija, ki

nadzira zavarovalnice mora imeti na razpolago nabor mo`nih ukrepov z namenom, da

se uporabijo ustrezne sankcije za posamezne te`ave.

Zakonodaja mora dolo~iti pooblastila, ki so na voljo nadzornim institucijam in lahko

vklju~ujejo:

• pooblastilo za omejitev poslovnih aktivnosti dru`be, na primer z zadr`anjem dovolje-

nja za nove aktivnosti ali pripojitve drugih dru`b,

• pooblastilo za ukaz dru`bi, da kon~a s prakso, ki je nevarna ali nezdrava ter za uved-

bo dejanj za popravo nevarne ali nezdrave poslovne prakse, in

• mo`nost za uvedbo drugih sankcij proti dru`bi ali spremembo njenega poslovanja,

npr. s preklicem dovoljenja za poslovanje dru`be ali uvedbo popravnih ukrepov, ~e

dru`ba kr{i zavarovalne zakone.

4.2 Smernice IAIS za razvijajo~a se tr`na gospodarstva

IAIS je sprejela tudi posebne smernice za urejanje zavarovalni{tva in zavarovalni nad-

zor, ki veljajo za t.i. razvijajo~a se tr`na gospodarstva (emarging market economies).8
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7 V originalnem besedilu je uporabljen izraz »power«.

8 Guidance on Insurance Regulation and Supervision for Emerging Market Economies.
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4.2.1 Ustanovitev nadzorne institucije

Med temi smernicami je tudi del, ki se nana{a na ustanovitev institucije, ki ima nad-

zorno vlogo in vlogo prisile.

Nadzorna institucija naj bi na podlagi teh smernic morala imeti:

• pooblastilo za izdajanje dovoljenj zavarovalnim dru`bam, uporabo razumne regulati-

ve, izvajanje konsolidiranega nadzora, pridobivanje neodvisne in preverjene rele-

vantne informacije, vklju~evanje v popravna dejanja, izvr{evanje prenosa nalo`b

(portfelja) in uporabljanje sankcij za zavarovalne dru`be, ki ne sledijo priporo~ilom

in prepovedim nadzornikov (to so: omejevanje poslovne aktivnosti dru`be, poziv

dru`bi, da preneha s prakso, ki je nevarna in nezdrava, ter izvedba dejanj za odprav-

ljanje nevarne ali nezdrave poslovne prakse z mo`nostjo uveljavitve drugih sankcij za

zavarovalnico ali na katerakoli njena poslovna dejanja),

• neodvisnost pri svojem vsakdanjem izvajanju nadzora, tako od politi~ne oblasti, kot

tudi od dru`b, ki jih nadzoruje, in odgovornost za uporabo svojih pooblastil in sred-

stev pri uresni~evanju jasno definiranih ciljev,

• {iroko in zadostno znanje in izku{nje s podro~ja aktuarskih znanj in pogodbenega

prava,

• zanesljiv in stabilen vir financiranja, ki varuje njihovo neodvisnost in u~inkovitost,

• pristojnosti (mo~) in dovolj sredstev za sodelovanje in izmenjavo informacij z drugimi

organi, tako doma kot tudi v tujini, in za konsolidirani nadzor,

• mo`nost uveljavitve sistema zaposlovanja, ki bo omogo~al zaposlovanje, izobra`eva-

nje in ohranjanje strokovno kvalificiranega osebja.

Isto~asnomora biti nadzorna institucija zavezana k dosledni poklicni mol~e~nosti. Pri

tem mora zakonodaja izklju~iti vsako arbitrarno intervencijo s strani administracije.

Samo v primerih, ki so dolo~eni v zakonu, se sme nadzorna institucija vme{avati v po-

dro~je vodenja zavarovalne dru`be; uprava dru`be je edina odgovorna za sprejemanje

odlo~itev znotraj okvirja svojega mandata, dobljenega od lastnikov zavarovalnice. Nad-

zorna institucija mora vzpostaviti dobro sodelovanje in koordinacijo z drugimi dr`avni-

mi organi.

4.2.2 Stalni nadzor

V zvezi s stalnim nadzorom je v usmeritvah IAIS v poglavju o preudarnem nadzoru in

regulativnih ukrepih posebno podpoglavje o stalnem nadzoru.V njem je napisano, da

se mora zavarovalni nadzor opravljati nad celotnim poslovanjem zavarovalnic in mora
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vklju~evati razli~ne vidike, kot so moralni, pravni, tehni~ni in finan~ni. Nadzorna insti-

tucija mora posebej zagotoviti, da zavarovalna dru`ba izpolnjuje zahteve iz predpisov s

podro~ja zavarovalni{tva. Nadzorna institucija mora zagotoviti, da zavarovalna dru`ba:

• izpolnjuje pogodbene obveznosti do zavarovancev (pravni nadzor) in

• da je ves ~as v zdravem finan~nem polo`aju in izpolnjuje svoje finan~ne obveznosti

(nadzor solventnosti).

Da bi dosegala navedene cilje, mora zavarovalna nadzorna institucija pregledovati ne

samo trenutni finan~ni polo`aj zavarovalnice, ampak tudi pogoje njenega delovanja, ki

dolo~ajo njen prihodnji finan~ni polo`aj.

Za izvajanje preventivnega nadzora so bistvenega pomena stalni stiki z vodilnimi v

zavarovalnicah, ki omogo~ajo razumevanje poslovanja posamezne zavarovalnice. Ti

stiki morajo biti sredstvo neodvisnega in zanesljivega preverjanja informacij, ki se pri-

dobijo v obliki rednega poro~anja nadzorni instituciji ali preko procesa razkritja podat-

kov javnosti. In{pekcija na sede`u zavarovalnice je posebej pomembna, ker nadzorni

instituciji omogo~a, da ocenjuje u~inkovitost vodstva zavarovalnice in usklajenost nji-

hovega dela z nadzornimi standardi. Ti stiki so pomembni {e zlasti na tistih trgih, kjer

obstajajo slabosti v ra~unovodskem sistemu in sistemu poro~anja nadzorni instituciji in

{kodujejo u~inkovitosti t.i. »off-site« in{pekcije, to je nadzora, ki se dela na podlagi po-

ro~il zavarovalnic na sede`u nadzorne institucije.

Obe vrsti in{pekcije (na sede`u in izven sede`a dru`be) naj v na~elu opravlja ista ose-

ba ali skupina nadzornikov, tako da se zagotavlja racionalna uporaba pridobljenih in-

formacij in nadzornih pristojnosti.

In{pekcija na sede`u dru`be mora obsegati vse dejavnike, ki lahko prej ali slej vpliva-

jo na poslovanje zavarovalnice in na njen finan~ni polo`aj; to je nadzor nad prodajno

mre`o, ocenitev poslovne politike, sledenje zahtevkom in rezultatom, izlo~anje tvega-

nja, administrativna organizacija, finan~no upravljanje, u~inkovitost pozavarovanja,

notranji nadzor in podobno. Ta opazovanja so bistvenega pomena pri ocenjevanju tako

ve{~ine, kot tudi u~inkovitosti vodstva zavarovalnice in njene kapitalske ustreznosti.

Dolo~eno oporo postopku nadzora predstavlja tudi delo zunanjega revizorja ali aktuar-

ja, a to samo v primeru, ~e obstaja dobro razvit revizijski in aktuarski poklic in kjer so re-

vizorji in aktuarji popolnoma odgovorni.
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V. PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH

5.1 Zdru`eno kraljestvo

Podro~je nadzora je urejeno v Zakonu o finan~nih storitvah in trgu (Financial Services

and Markets Act), ki je bil nazadnje dopolnjen leta 2000. Leta 1997 je bil ustanovljen

Urad za finan~ne storitve (Financial Service Authority - FSA), ki je zadol`en za nadzor

vseh finan~nih institucij. Urad ima pet temeljnih nalog:

• izdajanje dovoljenj za poslovanje udele`encem na finan~nem trgu,

• preudaren nadzor bank, zavarovalnic, dru`b na podro~ju vrednostnih papirjev in

upraviteljev skladov,

• preiskovanje,

• uveljavljanje predpisov in

• kaznovanje udele`encev na finan~nem trgu.

Disciplinski ukrepi zoper finan~ne institucije, ki jih nadzoruje FSA, so urejeni v XIV.

poglavju zakona. FSA je dano pooblastilo za objavo javnih izjav (ugotovitev) zoper fi-

nan~ne institucije in za nalo`itev denarnih kazni v primeru kr{enja pravil.

Zakon v 205. ~lenu daje FSA pooblastilo za javno izjavo (public statement) zaradi

kr{enja zahtev, ki izhajajo iz zakona ali iz pooblastil FSA. V 206. ~lenu je FSA dano

pooblastilo, da nalo`i nadzorovanim institucijam pla~ilo finan~ne kazni, kadar te ne iz-

polnjujejo predpisanih zahtev. FSA ne more nadzorovani pravni osebi hkrati nalo`iti

denarne kazni in ji odvzeti dovoljenje za opravljanje poslov. Na podlagi 207. ~lena za-

kona lahko FSA izdaja opozorilna obvestila (warning notice), kadar predlaga javno izja-

vo zaradi domnevne kr{itve ali pla~ilo denarne kazni. Opozorilno obvestilo mora vse-

bovati stali{~e, ki ga bo predlagala FSA, ali vsoto predlagane kazni. Finan~na institucija

ima mo`nost ugovora v skladu z 387. ~lenom zakona.

^e se FSA po izdaji opozorilnega obvestila in zasli{anju predstavnikov finan~ne insti-

tucije, po preteku ustreznega obdobja odlo~i, da nadaljuje postopek z javno izjavo ali

kaznijo, mora o tem izdati odlo~itveno obvestilo (decision note) v skladu z 388. ~lenom

zakona. Prav takomora dolo~iti pogoje za predlaganje javne izjave in vi{ino predlagane

kazni (obe se lahko spremenita na podlagi zasli{anja predstavnikov finan~ne instituci-

je). Finan~na institucija ima pravico prito`be na sodi{~u v skladu z dolo~bami IX. po-

glavja zakona. V ~asu, ko ima oseba pravico do prito`be, FSA ne sme nadaljevati po-

stopka v zvezi s tem primerom. V 210. ~lenu je predpisano, damora FSA pripraviti in ob-

javiti smernice o svoji politiki, ki se nana{a na pogoje in vi{ino kazni in svoje smernice

tudi v praksi upo{tevati.
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Zbiranje podatkov in preiskavo finan~nih institucij ureja XI. poglavje. FSA ima poob-

lastilo, da zahteva informacije tudi na ad-hoc osnovi. Neposredovanje zahtevanih po-

datkov je lahko potrjeno (certified) na sodi{~u in se obravnava, kot da je kr{ilec

odsoten.

Nobeno od pooblastil nadzorne institucije se ne sme uporabiti za javno razkritje do-

kumentov, ki so zavarovani na podlagi 413. ~lena zakona (gre za pravno svetovanje

med pravnim strokovnjakom in stranko). Dokumente lahko nadzorna institucija zahte-

va tudi od biv{ih oseb z dovoljenjem za poslovanje in pravih oseb, ki so povezane s fi-

nan~no institucijo.

Prekr{ki in kazniva dejanja (offences) so predpisani v XXVII. poglavju zakona. Zava-

jajo~a poro~ila (izjave) ali poslovanje, ki naj bi prepri~ala stranko, da sklene zavaroval-

no pogodbo, sta dolo~eni kot kaznivi dejanji. Fizi~na oseba je lahko obsojena za ob-

dobje do sedmih let zapora, na denarno kazen ali oboje. Za ostala zavajajo~a dejanja

(po slovenski terminologiji bi bili to prekr{ki) je prepisana najvi{ja mo`na denarna ka-

zen v vi{ini 5000 angle{kih funtov.

V zvezi s kaznovanjem finan~ne institucije ima FSA na voljo naslednji nabor sankcij9:

• umik dovoljenja za poslovanje dru`be,

• discipliniranje finan~ne dru`be in njenih zaposlenih z javnimi izjavami in z izreka-

njem denarnih kazni;

• nalo`itev denarne kazni – globe (penalties) za zlorabo na finan~nem trgu,

• zaprositev za sodne naloge,

• preganjanje (prosecute) razli~nih kaznivih dejanj in prestopkov (offences); in

-zahteva, da se vrne denar kot kompenzacija za stranke.

5.1.1 Na~ela, ki jih pri svojem delu uporablja FSA

FSA pri svojem delu uporablja na~ela, ki izhajajo iz zakonodaje, FSA pa jih tudi sama

razvija. Iz teh na~el se da razbrati, da pri svojem delu FSA upo{teva pomen celotnega fi-

nan~nega sektorja v nacionalnem in mednarodnem okviru.

Ta na~ela so naslednja:

• u~inkovitost in ekonomi~nost, ki se nana{a na na~in razdeljevanja sredstev namenje-

nih za delo FSA. Cilj je uporaba najbolj u~inkovitih in ekonomi~nih ukrepov, pri ~e-

mer se FSA posvetuje glede pristojbine, ki je vir njenega prora~una,
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• vloga managerjev; vi{ji managerji finan~ne dru`be so odgovorni za poslovne aktiv-

nosti dru`be in da je njeno poslovanje usklajeno s predpisi. To na~elo pomeni, da so

vi{ji managerji odgovorni za upravljanje s tveganjem in za notranji nadzor v finan~ni

instituciji (in ne FSA),

• sorazmernost; omejitve, nalo`ene finan~ni instituciji in finan~nemu trgu, morajo biti v

sorazmerju s pri~akovanimi koristmi za potro{nike. Pri presojanju o tem je potrebno

upo{tevati stro{ke, ki nastanejo za finan~ne dru`be in njihove stranke. Ena od osnov-

nih tehnik je uporaba cost-benefit analize stro{kov in koristi pri ukrepih FSA,

• inovativnost; FSA naj bi spodbujala finan~ne inovacije, na primer z izogibanjem nera-

zumnih omejitev za vstop na finan~ni trg ali z neomejevanjem obstoje~ih tr`nih ude-

le`encev pri uvajanju novih finan~nih proizvodov in storitev,

•mednarodni zna~aj finan~nih storitev in trgov in za`elenost ohranjanja konku-

ren~nega polo`aja Zdru`enega kraljestva; zaradi mednarodne mobilnosti velikega

dela finan~nih poslov se upo{teva u~inek na finan~ni trg Zdru`enega kraljestva, na

potro{nike ter na prekomorske de`ele in se izogiba poslab{evanju konkuren~nega

polo`aja. To na~elo vklju~uje tudi sodelovanje s prekomorskimi nadzorniki finan~nih

institucij pri odlo~anju o mednarodnih standardih,

• konkuren~nost; pri uresni~evanju tega na~ela se je potrebno izogibati nepotrebnemu

izkrivljanju ali postavljanju ovir konkurenci. Na~elo vklju~uje tudi izogibanje nepo-

trebnemu omejevanju finan~nih institucij pri vstopu na finan~ni trg ali pri njihovi po-

slovni {iritvi. Ocena konkuren~nosti in inovativnosti predstavlja klju~no vlogo pri

cost-benefit analizi. Na podlagi zakona imata poleg FSA {e dve drugi instituciji (Pisar-

na za po{teno trgovanje - Office of Fair Trading in Komisija za konkurenco - Competi-

tion Commission) pomembno vlogo pri pregledu u~inka nadzornih pravil in nadzor-

ne prakse na konkuren~nost finan~nega sektorja (glej spletno stran).

5.2 Danska

Podro~je nadzora nad zavarovalnicami je pravno urejeno v Zakonu o zavarovalnicah

(zakon {t. 696 iz 15. julija 2001), v katerem pa niso vklju~eni pokojninski skladi. Za nad-

zor je pristojen Danski urad za finan~ni nadzor (za del nadzora pa tudi Danski urad za

gospodarske dru`be). Ministrstvo za ekonomske zadeve izda usmeritve, ki se nana{ajo

na aktivnosti urada in njegovo sodelovanje z zavarovalnimi nadzorniki iz drugih dr`av.

Minister za ekonomske zadeve lahko prenese svoja pooblastila na podlagi tega zakona

na Danski urad za finan~ni nadzor. Minister lahko dolo~i pravila, ki se nana{ajo na pra-

vico do prito`be, vklju~no z pravili, kdaj ta ni mo`na.
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Danski urad za finan~ni nadzor lahko za~ne izredno revizijo zavarovalne dru`be. Za-

varovalna dru`ba je lahko napotena, da pla~a izvedbo tak{ne revizije. Danski urad za fi-

nan~ni nadzor dolo~i vi{ino pristojbine za tak{no revizijo.

Odlo~itve, ki jih sprejme Danski urad za finan~ni nadzor ali Danski urad za gospodar-

ske dru`be v skladu s tem zakonom ali podzakonskimi akti, ki so izdani na podlagi tega

zakona, se lahko izpodbijajo pri Danski komisiji za prito`be na podro~ju trgovine in

gospodarskih dru`b najkasneje v {tirih mesecih po tem, ko je bila fizi~ni ali pravni osebi

sporo~ena odlo~itev Danskega urada za finan~ni nadzor.

V zakonu je za podro~je `ivljenjskih zavarovanj predpisano, da Danski urad za fi-

nan~ni nadzor lahko napoti zavarovalnico, da izvede potrebne ukrepe v roku, ki ga do-

lo~i urad, ~e:

• se dru`ba ne podredi dolo~bam tega zakona ali aktu o ustanovitvi,

• poslovanje dru`be odstopa od temeljnih na~el njenega poslovanja,

• Danski urad za finan~ni nadzor ugotovi, da so sredstva dru`be niso nalo`ena v skladu

s predpisanimi na~eli ali ne dovolj varno,

• se poseben sklad, ustanovljen za pokrivanje tehni~nih dolo~b, ne poka`e dovolj

varen.

V primeru, da predpisani ukrepi niso izvedeni v dolo~enem roku in se za to opustitev

domneva, da so ogro`eni interesi lastnikov polic, so lahko nalo`be zavarovalnice v

skladu s tem zakonom dane v upravljanje drugi pravni osebi.

Danski urad za finan~ni nadzor lahko napoti zavarovalnico (razen tiste, ki se ukvarja z

`ivljenjskimi zavarovanji), da ustrezno ukrepa v roku, ki ga dolo~i urad, ~e:

• zavarovalnica ni zagotovila dovolj sredstev, da bi pokrila svoje obveznosti,

• ~e po mnenju urada sredstva dru`be niso varno nalo`ena in

• ~e obstajajo nekatere druge okoli{~ine.

^e predpisani ukrepi niso izvedeni v predpisanem roku in se domneva, da to ogro`a

interes zavarovancev, urad lahko odlo~i, da gre zavarovalnica v ste~aj. V primeru, da

dru`ba zavaruje na podro~ju zavarovanja industrijskih nesre~, urad lahko zavarovalnici

vzame dovoljenje za opravljanje teh zavarovanj, potem ko je portfelj zavarovalnih po-

godb dan v upravljanje Nacionalni upravi za industrijske po{kodbe.

Danski urad za finan~ni nadzor lahko umakne dovoljenje zavarovalnici v celoti ali de-

loma, ~e:

• dru`ba ni izvedla ukrepov, ki so vsebovani v obnovitvenem na~rtu (249. ~len tega za-

kona - gre za kapitalsko ustreznost), v rokih, ki jih dolo~i urad,

• ~e dru`ba ni~ ve~ ne izpolnjuje pogojev za pridobitev dovoljenja ali
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• ~e dru`ba v znatnem obsegu na more izpolnjevati svojih obveznosti.

Ob odvzemu dovoljenja za poslovanje se Danski urad za finan~ni nadzor odlo~i, ali

bo zavarovalnica prenesla premo`enje na druge zavarovalnice ali pa bo druga~e po-

sku{ala likvidirati svoj portfelj zavarovalnih pogodb. Pri zavarovalnicah, ki se ukvarjajo

z `ivljenjskim zavarovanjem, se urad lahko odlo~i, da se portfelj zavarovalnih pogodb

da v upravljanje.

Kazenske dolo~be so predpisane v 29. poglavju zakona. Prekr{ki na podro~ju zavaro-

valni{tva niso predmet ve~jih kazni na podlagi danskega civilnega prava. Osebe, ki kr{i-

jo zakon v delu, ki se nana{a na predlo`itev vlog in letnih poro~il (finan~nih izkazov),

Danski urad za finan~ni nadzor ali Danski urad za gospodarske dru`be lahko kaznuje z

denarno kaznijo.

Zastopniki ali drugi, ki so poklicno vklju~eni v pripravo in izvr{evanje zavarovalnih

pogodb in dajejo neto~na ali zavajajo~a poro~ila, morajo pla~ati denarno kazen ali pa

so priprti za obdobje do {tirih mesecev. Tak{ne kazni so predvidene tudi za druge fi-

zi~ne osebe, ~e njihova kr{itev ne zahteva stro`je kazni na podlagi kazenskega

zakonika.

Na podlagi podzakonskega akta, ki ga izda Minister za ekonomske zadeve ali Danski

urad za gospodarske dru`be na podlagi tega zakona, se lahko denarno kaznuje vsako

kr{itev pravil na podro~ju zavarovalni{tva.

5.3 Finska

Prikazana ureditev prikazuje stanje leta 1995.10 Finska specifi~nost je bila v tem, da so

bile zasebne zavarovalnice, ki vklju~ujejo pokojninsko zavarovanje in nezgodno zava-

rovanje, vklju~ene v sistem socialnega zavarovanja. To je tudi eden od razlogov, da je

bila odgovornost za nadzor zavarovalnih institucij zaupana Ministrstvu za socialne za-

deve in zdravje. Na Finskem je leta 1995 obstajalo 54 zavarovalnic in sicer: 7 pokojnin-

skih, 12 zavarovalnic, ki so se ukvarjale z posli `ivljenjskega zavarovanja in 35 zavaro-

valnic, ki so se ukvarjale z drugimi zavarovanji (ne z `ivljenjskimi).

Zakon o zavarovalni{tvu daje ministrstvu pooblastila, da lahko opozori zavarovalnico

o kr{itvi predpisov, da bi le-ta kr{itve odpravila znotraj predpisanega roka; ali pa da za-

varovalnici prepove nadaljevati poslovanja na tem podro~ju v naslednjih primerih: ~e

poslovanje zavarovalne dru`be ni bilo usklajeno s predpisi, dovoljenjem za poslovanje,
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aktom o svoji ustanovitvi, s podzakonskimi akti, ki jih izda ministrstvo na podlagi zako-

na, ~e dru`ba uporablja postopke, ki niso v skladu z dobrimi zavarovalnimi obi~aji ali je

bilo ugotovljeno, da je zavarovalnica zlorabila svoj polo`aj.

Ministrstvo nadzoruje tudi finan~no poslovanje zavarovalnic. Finan~ni nadzor vklju-

~uje ocenjevanje solventnosti dru`be in napovedovanje zadostnosti njenih rezerv in

premo`enja. Znotraj ministrstva obstaja poseben oddelek, zadol`en za podro~je zava-

rovalni{tva, ki se deli {e na manj{e enote.

Na podlagi zakonodaje se lahko nadzor zavarovalnic razdeli na dve podro~ji: prvo

predstavlja priprava podzakonskih aktov in navodil za zavarovalnice, drugo pa nadzor

v o`jem pomenu, ki se deli na predhodni nadzor in stalno opazovanje (monitoring).

Predhodni nadzor se nana{a na navodila, ki jih izdaja ministrstvo in na postopke izdaje

dovoljenj, ki jih morajo zavarovalne dru`be upo{tevati pri svojem delovanju. Stalno

opazovanje se nana{a na legalnost poslovanja dru`b in na vrednotenje njihovega fi-

nan~nega stanja (solventnost, pregled njihovih finan~nih poro~il in na dobro zavaroval-

no prakso).

Predhodni nadzor mora med drugim upo{tevati naslednje vidike:

• zagotavljanje koristi zavarovancem,

• usklajen razvoj zavarovalnih poslov,

• dolo~anje mej prevzemanja tveganja,

• prepre~itev dejanj, ki so tuja zavarovalni{tvu,

zagotavljanje konkuren~nosti.

Namen stalnega opazovanje je zagotoviti, da je zavarovalna institucija sposobna po-

ravnavati svoje obveznosti skladno z zakonodajo in dobro zavarovalno prakso. Zavaro-

valnice morajo ministrstvu predlo`iti zaklju~ne ra~une in poro~ila o svojih aktivnostih,

kot je dolo~eno v zakonu o zavarovalnicah in v podzakonskih aktih ministrstva in druga

poro~ila, ki se jih zahteva posebej in so potrebna za nadzor, ki ga izvaja ministrstvo.

Z letom 1999 naj bi se sistem nadzora spremenil in naj bi nadzor zavarovalnic za~ela

izvajati posebna nadzorna institucija.

5.4 Portugalska

Pravna podlaga za nadzor zavarovalnic je delno podana v Zakonskem dekretu

289/2001, na podlagi katerega deluje Zavarovalni in{titut (Instituto de seguros de Portu-

gal). V zakonskem dekretu so opisane pristojnosti tega in{tituta, ki se nana{ajo na nad-

zor nad zavarovalnicami.

Pristojnosti ISP so naslednje:

456

456



• regulira, opravlja in{pekcije in nadzoruje posle zavarovanja, pozavarovanja, zavaro-

valnega posredni{tva in pokojninskih skladov, kot tudi s temi posli povezane

aktivnosti,

• pomaga vladi in ministrstvu za finance na podlagi njihove zahteve ali na svojo pobu-

do pri definiranju smernic politike na podro~ju zavarovalni{tva, vklju~no z aktivnost-

mi, ki so povezane s komplementarnimi posli zavarovanja, pozavarovanja, zavaro-

valnega posredni{tva in pokojninskih skladov,

• izvr{evanje politike na podro~ju zavarovalni{tva in nadzor nad njenimi u~inki,

• povezovanje s tujimi nadzorniki, posebno iz dr`av ~lanic EU,

• povezovanje z drugimi portugalskimi organi, {e posebno z nadzorniki finan~nih

institucij.

5.5 Italija

Italijanske zavarovalnice nadzoruje In{titut za nadzor nad zasebnimi zavarovalnicami

(Instituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private - ISVAP), ki nadzoruje tako zavaroval-

nice, kot tudi zavarovalne posrednike. Nadzor obsega tehni~no, finan~no in ra~uno-

vodsko upravljanje zavarovalnic, usklajenost poslovanja z zakoni in podzakonskimi

akti.

Pri izvajanju svojih nalog lahko ISVAP zahteva , da pravne osebe, ki jih nadzoruje, ob-

javljajo razli~ne podatke in informacije. In{titut lahko opravlja in{pekcije na sede`u za-

varovalnice, opravlja preiskave in lahko odpokli~e pravne predstavnike zavarovalnice,

njenega direktorja in predsednika komisije notranjih revizorjev. ^e je potrebno, dolo~i

tudi predstavnika revizorske dru`be, ki revidira bilanco zavarovalnice.

5.6 Nem~ija

Podro~je nadzora nad zavarovalnicami je urejeno v Zakonu o nadzoru zavaroval-

ni{kih podjetij (Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG). S tem zakonom je bila ustanov-

ljen posebni Zvezni urad za nadzor zavarovalnic.

Dol`nosti in pooblastila Zveznega urada za nadzor zavarovalnic so urejene v ~lenih

81 do 89 zakona, prav tako pa tudi obveznosti pravnega in finan~nega nadzora. Drugi

odstavek 81. ~lena zakona dolo~a, da lahko Zvezni urad za nadzor zavarovalnic izdaja

odredbe, ki so ustrezne in potrebne za prepre~itev kakr{nihkoli nepravilnosti.

Zvezni urad za nadzor zavarovalnic lahko prepove zavarovalnicam ali zavarovalnim

posrednikom sklepanje pogodb, bodisi na splo{no ali za posamezne vrste poslov in da-

janje posebnih podpor lastnikom zavarovalnih polic, v tak{ni ali druga~ni obliki. V ne-
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katerih primerih Zvezni urad za nadzor zavarovalnic lahko prenese svoja pooblastila na

posebnega predstavnika, ki je primeren za izvajanje njenih pooblastil in stro{ke v zvezi

s tem nalo`i zavarovalnici.

V 83. ~lenu zakona so Zveznemu uradu za nadzor zavarovalnic dana naslednja

pooblastila:

• da zahteva od zavarovalnice, ~lana uprave, drugega manegmenta, direktorja ali ose-

be, ki nadzoruje podjetje, da ji da informacije o vseh poslovnih zadevah in vse poslov-

ne dokumente, kot {e posebej splo{ne zavarovalne pogoje, tarifo, obrazce in druge ti-

skane dokumente, ki jih zavarovalnica uporablja pri poslovanju z lastniki polic, kot

tudi pogodbe med zavarovalnico in zunanjimi izvajalci,

• zahtevati od zavarovalnice, ki se jo pregleduje, in od oseb iz prej{njega odstavka, da

zagotavljajo informacije in preskrbijo dokumente, ki se nana{ajo na poslovanje, in so

relevantne za dodatni nadzor,

• da izvr{uje in{pekcijo poslovnih aktivnosti zavarovalnice tudi brez posebnega razlo-

ga, znotraj okvira dodatnega nadzora,

• da izvaja tudi in{pekcijo na podlagi zakona, ki ureja gospodarske dru`be in pridobiva

informacije, ki jih zahteva,

• da po{ilja na sestanke nadzornega sveta ali skup{~ino delni~arjev ali na sestanke vr-

hovnih predstavnikov predstavnike, ki jim mora biti dana pravica do besede, ~e jo

zahtevajo,

• zahtevati, da se sestanki iz prej{njega odstavka skli~ejo in da se dolo~ene zadeve uvr-

stijo na dnevni red in se o njih odlo~a.

Sankcije so urejene v 93. ~lenu zakona. Zvezni urad za nadzor zavarovalnic lahko za-

gotovi spo{tovanje predpisov s sodnim nalogom, dopustnim znotraj okvira danih

pooblastil, z uporabo sankcij v skladu z dolo~bami Zakona o upravni izvr`bi (Verwal-

tung-Vollstreckungsgesetz), ki omogo~a sankcije v vseh primerih neusklajenosti. Prav

tako lahko uvede sankcije proti zavarovalnicam, ki so javne pravne osebe, ustanovljene

na podlagi javnega prava. Administrativna kazen je mo`na do zneska 250.000 EUR.

Poglavje IX je namenjeno prekr{kom in administrativnim kaznim. Kazen za napa~ne

izkaze opredeljuje 134. ~len. Za fizi~no osebo je predpisana denarna ali zaporna kazen

do treh let. Administrativne prekr{ke dolo~a 144.~len in se nana{ajo na direktorja, ~lana

uprave, poobla{~enega agenta in ste~ajnega upravitelja zavarovalnice. Na{teti so mo`ni

prekr{ki po posameznih ~lenih zakona. Predvidene kazni so do 150.000 EUR za skupi-

no ve~jih prekr{kov in do vi{ine 50.000 EUR za druge skupine prekr{kov.
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VI. ZAKJU^EK

Zavarovalni nadzorniki v svetu in dr`avah ~lanicah EU imajo na voljo nabor sankcij,

ki jih uporabljajo pri uveljavitvi predpisov in zagotavljanju varnosti zavarovancev po

na~elu sorazmernosti z prekr{kom. Prva skupina ukrepov se nana{a na javno kritiko za-

varovalnice. Gre za neke vrste moralno sankcijo, ki je v razvitih tr`nih sistemih zaradi

mo~ne konkurence lahko zelo uspe{na. Pomembna skupina ukrepov so tudi tako ime-

novana popravna dejanja, ki zavarovalnici omogo~ijo naknadno uskladitev nepravilno-

sti. Zelo u~inkovit mehanizem prisile imajo v rokah tiste nadzorne institucije, ki lahko

zavarovalnicam ter odgovornim osebam izrekajo tudi denarne kazni zaradi neizpolnje-

vanja predpisanih zahtev. Omejevanje poslovanja zavarovalnice, za~asen ali trajni od-

vzem dovoljenja pa pomenijo skrajne ukrepe pri sankcioniranju zavarovalnic.
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PRIOBALNI PAS*

I. UVOD

Namen naloge je ugotovitev {irine priobalnega pasu v dr`avni lasti oziroma s statu-

som javnega dobrega v Avstriji, Italiji, Finski, [vedski, Franciji, Nem~iji, Kanadi, [vici,

Veliki Britaniji in Avstraliji. Ugotovili naj bi, kako navedene dr`ave zakonsko urejajo

vpra{anja zagotovitve prostega pristopa do obal rek, jezer in morij, ter kako urejajo

vpra{anja zasebne lastnine zemlji{~ v neposredni bli`ini vodnih povr{in; kako je v prak-

si urejeno vpra{anje javnih pla` in kak{ni so pogoji za pridobitev koncesije za upravlja-

nje z njimi, pa tudi morebitne omejitve, ko gre za dostop k pla`am in za kori{~enje spre-

hajalnih poti ob obali.

Informacije za izdelavo te naloge smo pridobili predvsem iz svetovnega spleta, delo-

ma pa tudi iz strokovne literature. Upo{tevali smo tudi opredelitve javnega dobra iz na-

loge Raziskovalnega sektorja z naslovom Javno dobro v evropski in slovenski zakono-

daji.1 Pri iskanju podatkov za nalogo smo ugotovili, da gre prete`no za okoljevarstveno

temo, in da priobalna zemlji{~a v drugih pravnih sistemih niso opredeljena tako, kot so

pri nas. Za posamezne dr`ave smo zbrali podatke, ki so zajeti iz razli~nih zakonov in

drugih predpisov.

Turizem in rekreacija predstavljata le del aktivnosti, ki se odvijajo na obalah. Ob

(morskih) obalah `ivi veliko prebivalstva (npr. 20% prebivalstva Evropske unije). V raz-

vitih dr`avah, ki so obravnavane v pri~ujo~i nalogi, se na tem podro~ju prepletajo urba-

na in industrijska obmo~ja s obmo~ji, ki so pomembna za turizem in kmetijstvo ali za ri-

bolov. Obala ima lahko tudi strate{ki voja{ki pomen. Dr`ave, ki jih je izbral naro~nik,

le`ijo ob oceanih (v zmernem podnebju ali subtrobskem podnebju), ob Baltskem mor-

ju in v Sredozemlju. Obravnavane morske obale so zelo razli~ne in to ne le zaradi geo-

grafske lege. Pomeben dejavnik razli~nosti je tudi proces plimovanja, ki je v oceanih ve-

liko izrazitej{i kot v zaprtih morjih. To pomeni, da obstaja mnogo razli~nih tipov obal-

nega zemlji{~a `e zaradi naravnih danosti, tako po velikosti kot tudi pojavnih oblikah,

kar se odra`a tudi v pravnih ureditvah posameznih dr`av. Za dve obravanavani dr`avi

([vica in Avstrija) pa je zna~ilno, da nimata morske obale.
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V nadaljevanju prikazujemo pregled po posameznih dr`avah, ki smo jih smiselno

zdru`ili po oceanih in morjih, torej nekako po naravni danosti, in sicer: dr`ave ob ocea-

nih, dr`ave ob Baltskem morju in dr`ave ob Sredozemskemmorju. Ob tem so pri posa-

mezni dr`avi prikazane tudi ureditve obre`ij kontinentalnih vodnih povr{in. Na koncu

smo prikazali {e pravno ureditev v obeh dr`avah ([vici in Avstriji), ki nimata morske

obale.

Na koncu je prikazan {e prakti~ni model zakona o obalnih obmo~jih, ki je bil priprav-

ljen, da se dr`avam, ~lanicam Sveta Evrope, pomaga pri pripravi njihove lastne zakono-

daje na tem podro~ju. Pri tem naj bi bili v dolo~eni meri upo{tevani skupni standardi. V

prakti~nemmodelu zakona se nahajajo tudi dolo~be o {irini varovanega obalnega pasu

in o prostem dostopu do obale.

II. PRIKAZ PRAVNE UREDITVE PO POSAMEZNIH DR`AVAH

2.1 Dr`ave ob oceanih

2.1.1. Velika Britanija

V britanskih sistemskih delih s podro~ja upravnega prava bi zaman iskali poglavje o

javnem dobru. Pravni re`im kategorije, ki bi po analogiji ustrezalo pojmu javno dobro,

ureja stvarno pravo. Le-to pa na [kotskem {e vedno temelji na fevdalnem pravnem si-

stemu. (Virant, 1994: 70)

Morski obalni pas
V Veliki Britaniji ni natan~ne pravne definicije obalnega pasu, ampak obstaja nasled-

nja delitev obalnega zemlji{~a in voda na tri dele: kopno (terra firma), obre`je (foresho-

re) in morsko dno (sea bed). Ta delitev odra`a lastni{ko lo~nico v zemlji{~u. Kopno se

za~ne pri najvi{jem vodostaju, morsko dno pri najni`jem, vmes pa je obre`je (UK Coa-

stal Zone Law Notes).

Lastninska pravica do obre`ja in morskega dna pripada kroni (t.j. britanski kraljici ali

kralju), kar za podro~je Anglije inWellsa, za razliko od [kotske, ni bilo sodno dolo~eno.

Lastnina krone je osnovana bolj na privilegiju kot na fevdalni pravici do posesti in vklju-

~uje pravico dajanja v zakup in koncesij.

Kronski dr`avni poobla{~enec (The Crown Estate Commissioner) je v lasti krone ob-

dr`al celotno morsko dno in ve~ino obre`ja. ^eprav je mo`no odstraniti absolutnost

kronske lastnine, se to v praksi redko dogaja, temve~ se ta obmo~ja daje v zakup za ob-
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dobje do 150 let. Koncesije se dajejo za manj{a dela. Prihodki kronskega dr`avnega

poobla{~enca zna{ajo okoli 26 milijonov funtov letno.

»V skladu z britanskim 'common law' ne obstaja pravica do kopanja v morju in pra-

vica javnosti do dostopa preko zasebnega obre`ja za te namene. Obre`je ni javna ce-

sta. Prav tako ni javna pravica do streljanja ptic.« (UK Coastal Zone Law Notes)

Ob plimi velja absolutna pravica do plovbe po vodi (~eprav to ne pomeni nujno pra-

vice do pristajanja ali izplutja). Obre`nih obmo~ij ni dovoljeno ograditi. Celotno obre`je

je v lasti krone (dr`ave), razen ~e bilo je v preteklosti prodano ali odsvojeno. Vendar

hkrati velja, da ne obstaja pravna pravica dostopa do obre`ja s kopnega.

Glede dostopa do pla`e in obre`ja velja, da imajo pla`e svojega lastnika. V praksi je si-

cer do ve~ine mo`en javni dostop, pogosto le zaradi nezmo`nosti njene prepre~itve.

Vendar pravno gledano ne obstaja pravica pre~kanja zasebnega zemlji{~a, da bi se

pri{lo do pla`e. V primeru, da je pla`a zaprta za javnost, mora biti postavljen znak ali

ograja, ki prepre~ujeta dostop. (Navigation Law and Access to the Water)

Pristop do rek, jezer in kanalov
Po angle{ki zakonodaji in zakonodaji Wellsa ne obstaja splo{na pravica posamezni-

ka, ki bi imela zna~aj pravice na posesti, ki pripada drugemu, in tako ne obstaja javna

pravica dostopa do premo`enja, ki pripada drugemu. Lastnik zemlje je v tej pravni ure-

ditvi tudi lastnik vode do nami{ljene sredinske ~rte. »Common law« obravnava glede kr-

{enja posesti vodno povr{ino na enak na~in kot zemlji{~e. Lastnik zemlje lahko ustavi

ljudi, ki potujejo po njegovi vodni poti, prepove hojo po svoji zemlji brez dovoljenja in

tudi prepove ribolov s svojega zemlji{~a. Obre`ni lastnik lahko sicer pokloni re~no pro-

go javnosti, a taki primeri so v praksi dokaj redki.

Po drugi strani tudi prost pristop do zemlji{~a okoli vode ne daje nujno pravice dosto-

pa do vode ali ribarjenja, ~olnarjenja ali plavanja. Tako ne obstajajo splo{na pravila za

dostop do re~nih obre`ij in obre`nih stez – vse pripadajo nekomu in lastnik zemlje lah-

ko odlo~i o dovoljenju do pristopa. Obre`ne steze ob kanalih ali obre`je plovne reke pa

so v pravnem smislu del vodne poti.

Zakon o varovanju obale (Coast Protection Act) iz leta 1949 se nana{a na za{~ito obale

pred erozijo in delovanjem vode. Za dolo~ena dela na obalnem podro~ju je potrebno

pridobiti dovoljenje pristojnih oblasti (UK Coastal Zone Law Notes).

Pravni akti, ki predvidevajo la`ji dostop do obre`ja (pla`)
Zakonodajalec je posku{al nekoliko ubla`iti tradicionalno dokaj omejevalno pravno

ureditev dostopa do obre`ja in pla`.

462

462



Tako je v Zakonu o vodah (Water Act) iz leta 1989 vklju~ena v drugem odstavku 8. ~le-

na zelo na~elna dolo~ba o prizadevanju pristojnih oblasti za javni dostop do gozdov,

gora, barij, goljav, sipin, pe~in, obre`ja in drugih prostorov naravne lepote.

Pomemben korak v smeri svobodnej{ega dostopa predstavlja sprejem Zakona o po-

de`elju in pravicah do prehoda (Countryside and Rights of Way Act) iz leta 2000. V 3.

~lenu zakona je dano pooblastilo Dr`avnemu sekretarju (Secretary of State) za Anglijo

in Dr`avnemu zboru za Wells, da lahko s podzakonskim aktom (order) definirata obal-

no zemlji{~e kot t.i. odprto pokrajino (open country). Pri tem pojem obalno zemlji{~e

(coastal land) obsega tako obre`je (foreshore), kot tudi sosednja zemlji{~a, kot so pe~i-

ne, bre`ine, zapornice, sipine, pla`e ali ravnine.

Ta ureditev pa se bo za~ela v praksi predvidoma izvajati {ele leta 2005. Pode`elska

agencija mora namre~ pred tem pripraviti ustrezen zemljevid za Anglijo (zunaj Londo-

na) in Pode`elski svet zaWells zemljevid zaWells. Na teh zemljevidihmorajo biti razvid-

ne odprte pokrajine in registrirana skupna zemlja (registred common land). Pri tem pa

obstaja mo`nost, da se vsakdo, ki ima interes na dolo~enem zemlji{~u, lahko {e prito`i

(Law of the Land).

[kotska
»Na splo{no re~eno je na [kotskem dovolj obmo~ij za neformalno rekreacijo in {port

vendar je do nekaterih obmo~ij te`ko zagotoviti dostop. Tveganje in hrup lahko pripe-

ljeta do konflikta interesov med rekreacijo in {portom ter komercialno aktivnostjo. To

se ureja z lokalnimi sporazumi.« (Scotland Coast)

Spremembe dostopa so predvidene tudi na [kotskem. V pripravi je [kotski zakonik o

dostopu na prostem (Outdoor Access Code). V njem bodo posku{ali po eni strani zago-

toviti dostop do zemlji{~a in vode za rekreativne namene ter pre~kanje, ob za{~iti za-

sebnosti posameznikov in za{~iti potreb lastnikov zemlji{~a, pa tudi ob upo{tevanju

omejitev zaradi potreb ohranjanja okolja (Looking After North East).

2.1.2 Kanada

V tej dr`avi velja na zvezni ravni Zakon o vodah (Water Act), ki predstavlja osnovo za

pravno urejanje upravljanja z vodnimi viri. Zakon ne vsebuje posebnih dolo~b o {irini

priobalnega pasu, dostopu do vode, koncesijah za izkori{~anje pla` in o drugih podob-

nih temah v zvezi z nalogo. V zakonu o teritorialnih ozemljih2 pa je dolo~eno, da se pas

zemlji{~a v {irini cca 33 metrov (100 feet) od srednjega nivoja vode oziroma od meje

med posameznimi na{tetimi teritorialnimi ozemlji, zadr`i za krono (Crown). To pome-
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ni, da ga teritorialna ozemlja ne smejo dajati v konces Sue Nichols in David Monahan

ijo.3 V Zakonu o varstvu okolja (Canadian Environmental Protection Act, 1999) tudi ni

najti posebnih dolo~b o priobalnih zemlji{~ih.

V kriti~nem prispevku Sue Nichols in David Monahan z naslovom “Nejasne lo~nice v

morju negotovosti” je pojasnjeno dejansko stanje v tej dr`avi v zvezi z obalnimi ob-

mo~ji. Med drugim je zapisano, da je na obalnem obmo~ju, tudi zelo blizu obale, veliko

zgrajenih stavb, kar pomeni, da bi morebitna uvedba restriktivne zakonodaje povzro~i-

la precej to`b in od{kodnin. Provinca New Brunswick je sku{ala razviti politiko obalne-

ga obmo~ja. Opredelila je pojem obalnega orisa (coastal feature), kamor spadajo tudi

pla`e, zemlji{~e med nivojema plime in oseke, sipine in drugo. Ta politika naj bi omejila

vsak nov razvoj v obmo~ju znotraj 30-meterskega pasu obalnega orisa, za razvoj v

500-meterskem pasu obalnega orisa pa zahteva oceno vpliva na okolje. Kasneje se je iz-

kazalo, da je to~na dolo~itev teh meja zelo te`avna. Poleg tega pa so s to politiko tudi

zelo omejene pravice lastnikov in vrednost njihovih zemlji{~ se je zmanj{ala brez pred-

videne od{kodnine, kar povzro~a {tevilne spore (Nichols in Monahan, svetovni splet).

V nadaljevanju predstavljamo ureditev v provinci Québec.

Provinca Québec
Med predpisi, ki v Québecu urejajo uporabo vodnega pasu, velja omeniti Civilni za-

konik Québeca (Civil code of Québec, 1865) in Uredbo o javnih vodah. Prvi v 918. ~le-

nu dolo~a, da deli ozemlja, katerega lastniki niso niti pravne niti fizi~ne osebe, niso pa

tudi prene{eni v za~asno uporabo, pripadajo dr`avi in predstavljajo del njene oblasti

(domain). Domneva se, da ima dr`ava na njih originarno lastninsko pravico. Pri tem ve-

lja pojasniti, da javna lastnina (public property) pomeni zemlji{~a, ki so v lasti vseh treh

nivojev javne uprave ali z njihove strani poobla{~enih organizacij.

Uredba o javnih vodah (Public Water Regulation, 1998) pa v prvem ~lenu, med defini-

cijami, dolo~a, da “javna voda” pomeni javno dobro, ki se nahaja na dnu oziroma v stru-

gi morja, vodnega toka ali jezera, vklju~no z obalo in pobo~ji, to~neje s pasom zem-

lji{~a, omejenim s spodnjim in zgornjim nivojem vode, ne upo{tevajo~ poplave (vodno

javno dobro).

Za celovitej{i pregled ureditve dostopa do voda v provinci Québec pa smo uporabili

podatke iz Vodi~a za razvijanje vodnih teles v Québecu za rekreacijo, turizem in de-

di{~ino,4 ki ga je izdal vladni urad te province, imenovan Tourisme Québec. V tej publi-

kaciji so med drugim zbrani mnogi koristni podatki in povezave v zvezi z lastninskimi
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re`imi, dostopom do voda in z opravljanjem razli~nih dejavnosti na obalah rek in jezer.

Tako je navedeno, da je pri pridobivanju mo`nosti za dostop do voda in njihovem ko-

ri{~enju za rekreacijske namene, ~esto mogo~e naleteti na upiranje lokalnega prebi-

valstva, ki si pa~ `eli po eni strani {e naprej gospodariti na svojem ozemlju, po drugi

strani pa dajejo prednost intenzivni gospodarski dejavnosti pred varstvom okolja in re-

kreacijo. Vendar pa je na~rtno delo na podro~ju ozave{~anja lokalnega prebivalstva in

lokalnih oblasti pripeljalo do mnogih primerov ponovne vzpostavitve javnega dostopa

do vodnega telesa, pri ~emer so odlo~ali tudi motivi pri~akovanega dobi~ka. Sicer pa

naravne znamenitosti na javnih zemlji{~ih upravlja Ministrstvo za naravne vire

Québeca, ki podeljuje zemlji{ke pravice in z nadzorom ter tehni~nimi sredstvi podpira

kvaliteten razvoj. Med na~eli za razvijanje trajnostnega turizma pa je tudi na~elo, da

mora biti javni dostop do voda pogojen z ohranjanjem kvalitete voda, varstvom okolja

in obzirnostjo do lokalnih prebivalcev. Ob~ina lahko zahteva od lastnika zemlji{~a, da

odstopi del zemlji{~a, ki se nato, skupaj z drugimi zemlji{~i, integrira v park. V zameno

dobi lastnik bodisi denarno nadomestilo ali pa drugo zemlji{~e.

V parku ob reki Mille-Îles (Parc de la riviere des Mille-Îles) deluje organizacija po ime-

nu Éco-Nature z zaposlenimi delavci in prostovoljci. Njeni partnerji so razli~na dr`avna

in provincialna ministrstva ter druge organizacije in zasebne dru`be, pa tudi zasebni

lastniki zemlji{~ ob vodi, s katerimi so bili sklenjeni sporazumi o varovanju obmo~ja.

Navedena organizacija med drugim kupuje zemlji{~a, da bi jih zavarovala pred urbani-

zacijo, ali pa jih {~iti na drug na~in.

Re~no omre`je reke Magog (Réseau riverain de la riviere Magog) upravlja Odbor za

higieno in ureditev rek Magog in Saint-François (CHARMES)5 Za~el je delo kot svetoval-

no telo za zadeve, povezane z okoljem, sedaj pa razvija in upravlja mre`o rekreativnih

poti, namenjenih sprehodom, kolesarjenju in smu~arskemu teku. Skupna dol`ina teh

poti, ki se vzdr`ujejo celo leto, je 20 kilometrov. Glavne naloge odbora so {e: na~rtova-

nje in urejanje lesenih hi{ic ob obali, ki so odprte celo leto in slu`ijo za razli~ne dejavno-

sti (izposoja ~olnov, gostinska dejavnost, majhne trgovine, ipd), celoletno organiziranje

raznih dejavnosti, povezanih z reko, organiziranje okroglih miz uporabnikov reke z na-

menom zbiranja koristnih informacij in predlogov s tem v zvezi, ipd.

Podobno velja tudi za nekatere druge reke in jezera v tej provinci. Obstajajo sporazu-

mi med organizacijami, ki na splo{no skrbijo za dolo~ena obmo~ja, in zasebnimi pod-

jetji, kar omogo~a izvajanje {tevilnih {portnih in drugih aktivnosti na obalah. Ministrstvo

za naravne vire podeljuje tem organizacijam pravico, da kupujejo zemlji{~a. Dolo~en

del zemlji{~ mora vedno ostati dostopen javnosti. S tem v zvezi se uporablja izraz ob-
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5 Comité d´hygiene et d´aménagement des rivieres Magog et Saint-François.
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mo~je prostega dostopa (public access area), ki obsega javne pla`e, prostore za piknike,

zemlji{~a za parkiranje ipd.

2.1.3 Avstralija

Izhajajo~ iz angle{kega pravnega sistema »common law« in kolonialne tradicije je kro-

na lastnica morskega dna (sea bed) in obale (foreshore). V Avstraliji obstaja ustavna de-

litev pristojnosti nad morskim delom obalnega podro~ja (offshore) med zvezno (com-

monwealth) vlado in guvernerji posameznih dr`av ter Severnega teritorija (Preece: 8).

Tako obstaja razli~na pravna ureditev po posameznih zveznih de`elah in teritorijih, ki

jih je skupaj osem. Zaradi podobnosti ureditev (gledano iz evropske perspektive) smo

izbrali le eno in sicer ureditev v Queenlandu (to je podro~je na severovzhodu dr`ave,

glavno mesto je Brisbane), ki je tudi turisti~no precej razvito.

V Queenlandu je last krone, za razliko od drugih avstralskih dr`av, tudi {e sprehajalni

pas. Tudi ta ureditev pa se po mnenju nekaterih ka`e za nezadostno, da bi prepre~ila

gradnjo na podro~jih, ki so podvr`ena dinamiki erozije obale(Preece: 9). Javnost ima

pravico do plovbe po obali, kadar je pokrita z vodo in rekah (kjer je mo`no pluti s pli-

mo) in po morju.

Zakon o kraljevih zemlji{~ih (Crown Lands Act) iz leta 1976 (dopolnjen leta 1999) v

~etrtem delu zakona (~leni 29 do 44) obravnava podro~je zakupa. V 29. ~lenu dolo~a,

da se zemlji{~e lahko da v zakup za obdobje, ki ne presega 99 let; za ve~ino kategorij

zemlji{~ pa ne za dalj kot 50 let. Zakup je predviden za industrijske, poslovne, rezi-

den~ne in kmetijske namene

Dna in bregovi vseh vodnih tokov in jezer, ki tvorijo delno ali celotno mejo zemlji{~a,

so bila in so last dr`ave. Tako Zakon o vodah (Water Act) iz leta 2000 za dr`avno lastni-

no v 24. ~lenu opredeljuje dna in bregove rek in jezer, pri ~emer daje posebne pravice

lastniku (brega) zemlji{~a. Zakon o zemlji{~ih (Land Act) iz leta 1994 pa {e posebej na-

vaja (v 9. ~lenu), da so vsa dna in bregovi plovnih rek (s pomo~jo plime) v dr`avni lasti

(ali imajo status nerazdeljene dr`avne zemlje), razen ~e je zemlji{~e poplavljeno ali ~e

ima nekdo na zemlji{~u registriran interes.

Za namene turizma obstaja poseben pravni institut rekreacijskih obmo~ij, ki so usta-

novljena na podlagi Zakona o upravljanju rekreacijskih obmo~ij (Recreation Areas Ma-

nagement Act) iz leta 1988. Tako so vQueenlandu ustanovljena {tiri tak{na obmo~ja, od

katerih so trije otoki. S podzakonskimi akti so urejeni tudi dostop in pravila obna{anja

na teh obmo~jih.
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Zakon o zemlji{~u prvotnih naseljencev (Aboriginal Land Act) iz leta 1991 dolo~a, da

ostanejo v veljavi pravice javnosti do dostopa ali pre~kanja obmo~ja, tudi ~e neko zem-

lji{~e dobi status zemlji{~a prvotnih naseljencev na podlagi tega zakona.

Na podlagi 48. ~lena zakona o za{~iti in upravljanju obale (Coastal Protection andMa-

nagement Act) iz leta 1995 je predviden tudi institut nadzorovanega obmo~ja. Naslednja

obmo~ja se lahko razglasi za nadzorovana obmo~ja:

• obala v {irini 400 metrov v smeri kopnega od najvi{je vodne ~rte vzdol` obale,

• ustja in delte rek v smeri kopnega do 1000 metrov od najvi{je vodne znamke ,

• obmo~ja vzdol` plovnih rek (plutje s plimo) rek, jezer s slano vodo in drugih vodnih

teles do 100metrov od najvi{je vodne znamke vzdol` reke, jezera ali vodnega telesa.

• otoki v obalnih vodah.

Ob tem lahko nadzorovano obmo~je vklju~uje tudi vse dele obalnega mokri{~a, sipi-

ne ali klju~en obalni predel do 100 metrov v smeri kopnega.

Pri razglasitvi teh obmo~ij je med drugim treba upo{tevati tudi javni dostop do njih in

pravice prvotnih naseljencev .

Za obmo~je Avstralije je na voljo grafi~na ilustracija posameznih delov obalnega po-

dro~ja (coastal zone), ki nekoliko razjasnuje vse angle{ke termine s tega podro~ja, ki jih

je bilo te`ko prevajati v sloven{~ino. Ta ilustracija je prilo`ena nalogi in je do dolo~ene

mere uporabna tudi za ilustracijo posameznih terminov v drugih zakonodajah.

2.2 Dr`ave ob Baltskem morju

2.2.1 Regionalne organizacije

Za baltske dr`ave, kamor spadajo tudi Zvezna republika Nem~ija, Finska in [vedska,

je skupno, da so sprejele na~elo integriranega upravljanja obalnega pasu.6 Bistvo tega

na~ela je predvsem v tem, da razli~ne oblike na~rtovanja prispevajo k uveljavitvi javne-

ga interesa, ne pa da sledijo kratkoro~nim zasebnim interesom.

Iz skupnega priporo~ila Konference ministrov, pristojnih za prostorsko na~rtovanje

in razvoj programa VASAB (Medvladnega programa 11 dr`av Baltske regije o multilate-

ralnem sodelovanju in prostorskem planiranju ter razvoju)7 med drugim izhaja, da naj bi
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6 V angle{~ini: Integrated Coastal Zone Management (ICZM).

7 Sprejeto na peti konferenci v Wismarju septembra 2001. Gre za Posebno priporo~ilo o za{~iti obalnega pasu

(Helcom Recommendation 15/1), sprejeto ob upo{tevanju Helsin{ke konvencije (Convention on the Protec-

tion of the Marine Environment of the Baltic Sea, 1974) dne 8. marca 1994.
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splo{ni za{~iteni pas izven obstoje~ih urbanih obmo~ij in naselij zna{al vsaj 100-300me-

trov. Prepovedo naj se vse aktivnosti, ki bi trajno {kodovale naravi (predvsem gradnja),

razen v primeru, ~e so prete`no v javnem interesu in ~e se doka`e, da bolj{ega mesta

kot na obali zanje ni mogo~e najti. Predlagana je tudi dolo~itev pasu v {irini najmanj 3

kilometre od vodne ~rte, ki spada v re`im pasu obalnega planiranja (coastal planning

zone), kjer se morajo pomembnej{i posegi v naravo odvijati samo po predhodnem upo-

{tevanju planskih aktov, ki vsebujejo okoljevarstveno oceno in so sprejeti vsaj na regio-

nalni ravni.

2.2.2 Zvezna republika Nem~ija

V Zvezni republiki Nem~iji poznajo posebno pravo javnih stvari (das Recht der

öffentlichen Sachen). Javne stvari so stvari, ki so namenjene neposredni uporabi vseh

ali uporabi za izvajanje nalog javne uprave. Delijo se na javne stvari, ki so v uporabi jav-

ne uprave - upravno dobro (Sachen im Verwaltungsgebrauch) in javne stvari, ki so v ci-

vilni uporabi (Sachen im Zivilgebrauch). Koristi upravnega dobra ~uti javnost posredno

(javne dobrine, ki se zagotavljajo z javnimi slu`bami, npr. zgradbe upravnih organov,

elektroenergetski objekti in naprave), javne stvari v civilni uporabi pa uporabljajo ljudje

neposredno. Lahko jih uporabljajo s posredovanjem ali po dovoljenju javnopravnih

subjektov (bolni{nice, {ole, muzeji, itd), ali pa so v uporabi vseh (Sachen imGemeinge-

brauch), in jih lahko pod enakimi pogoji brez posebnega dovoljenja neposredno upo-

rabljajo vsi ljudje. Sem sodijo vode, javne ceste, morska obala in zra~ni prostor. Nem{ko

pravo pravnega re`ima javnega dobra ne ve`e na javno lastnino. Stvari, ki spadajo v jav-

no dobro, so v zasebni lastnine,8 vendar pa ima na njih dolo~ene pravice tudi nosilec

javne uprave, ki je zadol`en za to, da se stvar uporablja tako, kot zahteva javni interes.

Zasebni lastnik je v svojem izvr{evanju lastninske pravice omejen toliko, kolikor je po-

trebno, da bi se stvar normalno uporabljala v javnem interesu. (povzeto in prirejeno po

Virant, 1994)

V nem{kem pravu je vodno pravo v pristojnosti zveznih de`el, tako da ni mogo~e go-

voriti o enotni ureditvi. V nadaljevanju predstavljamo ureditve posameznih zveznih de-

`el. Na splo{no pa vodno pravo ureja Zvezni zakon o vodah.9 V njegovem 23. ~lenu je

dolo~eno, da lahko vsakdo uporablja vodo nadzemnih vodnih tokov v obsegu, ki ga

de`elni zakoni predvidevajo kot splo{no uporabo, ~e to ne omejuje pooblastil oziroma

468

8 Razen v dveh de`elah: Hamburg in Baden-Würrtemberg.

9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), BGBl I z dne 27. julija 1957, nazadnje spremenjen dne 9.9.2001. Povzeto po

spletni strani.
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pravic lastnika in meja{a. Tudi v Zveznem zakonu o Varstvu narave10 je dolo~eno, da je

javnosti treba omogo~iti dostop do naravnih povr{in in da de`ele uredijo podrobnosti,

pri tem pa so mo`ne v utemeljenih primerih tudi izjeme (27. ~len).

Zvezna de`ela Schleswig-Holstein
V 11. ~lenu Zakona o varstvu narave zvezne de`ele Schleswig-Holstein11 je dolo~eno, da

je na celinskih vodah prvega reda, pa tudi na jezerih in vodah s povr{ino, ve~jo kot en hek-

tar, prepovedano postavljati ali bistveno spreminjati gradbene objekte v razdalji 50 metrov

od meje obalnih zemlji{~ (uferlinie). Za morsko obalo se nana{a ta prepoved na razdaljo

100 metrov od meje obalnega zemlji{~a. Prepoved se nana{a celo na objekte, povezane z

izvr{evanjem vodnih pravic oziroma z drugimi uradnimi zadevami, povezanimi z rabo

vode. Obstajajo pa dolo~ene izjeme, med drugim tudi za objekte, namenjene rekreaciji, ~e

se brez njihove izgradnje oziroma adaptacije nemorejo zadovoljevati potrebe po izkori{~a-

nju vode v rekreacijske namene, in ~e narava ni huje onesna`ena oziroma po{kodovana.

Zvezna de`ela Thüringen
V {estem poglavju Zakona o varstvu narave12 zvezne de`ele Thüringen, ki govori o

oddihu v naravi, je med drugim dolo~eno, da se vsakdo lahko na lastno odgovornost

giblje po neobdelanih zemlji{~ih v naravi. Omejitve v korist lastnikov zemlji{~ ostajajo

nespremenjene, lastniki pa ne smejo dolo~ati {e posebnih omejitev za prost prehod

preko svojih zemlji{~. Zagotoviti je treba dostop do voda za namene oddiha, in sicer

tako, da se zgradijo poti po obalnih zemlji{~ (Uferwege). Do dolo~enih pozidanih in

posebej izkori{~anih zemlji{~ dostop ni dovoljen. Najvi{ji urad za varstvo narave lahko,

upo{tevajo~ razli~ne interese zainteresiranih strani, za dolo~ene poti dolo~i poseben

na~in uporabe (sprehodi, kolesarjenje, jahanje, delna prepoved dostopa do dolo~enih

obmo~ij, ipd). To stori s posebnim predpisom. Sprehajalne, kolesarske in jahalne poti

se posebej ozna~ijo. Lastniki zemlji{~, po katerih potekajo te poti, so dol`ni trpeti upo-

rabo s strani tretjih oseb ter ozna~itev posameznih poti za namen sprehajanja, kolesarje-

nja ali jahanja, kolikor s tem niso nesorazmerno prizadeti.

Ta zvezna de`ela ima tudi vodni zakon,13 ki podrobneje ureja zadeve v zvezi z voda-

mi (tudi povr{inskimi) in njihovo uporabo. Vode se sicer delijo na dva reda glede na
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10 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) z dne 20. decembra 1976, povzeto po spletni strani.

11 V nem{~ini: Gesetz zum Schutz der Natur. Povzeto po spletni strani.

12 Thüringer Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (ThürNatG) z dne 29. aprila 1999 (GVBI.S.298),

povzeto po spletni strani.

13 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) z dne 4. februarja 1999, povzeto po spletni strani.
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gospodarski pomen. Meja med vodo in zemlji{~i ob vodi (Ufergrundstücken) se dolo~a

glede na linijo srednjega vodostaja v razdobju dvajsetih let. Lahko pa tomejo dolo~i tudi

vodni urad. Posebej je dolo~eno, da obstaja zasebno lastni{tvo na zemlji{~ih ob vodi, pa

tudi na re~nem koritu (6. ~len) Lastnik mora dovoliti tretji osebi uporabo vode, ~e ima ta

za uporabo dovoljenje oziroma ~e gre za izvr{evanje uporabe, za katero ni potrebno

posebno dovoljenje. Ta dol`nost pa ne velja za odvoz trdih materialov iz pore~ja, ter za

povr{inske vode, ki se nahajajo na obmo~ju kmetijskega dvori{~a, obratovalnih parcel,

vrtov in zasebnih parkov, pa tudi, ~e dolo~ene povr{inske vode v celoti pripadajo last-

nikom. V 78. ~lenu je posebej dolo~eno, da se mora celotno obmo~je zemlji{~ ob vodi

varovati. Kot obmo~je obalnega zemlji{~a se {teje povr{ina, ki meji na vodo, in sicer v {i-

rini desetih metrov za vode prvega reda in petih metrov za zemlji{~a drugega reda, vsa-

ki~ {teto od zgornjega roba pobo~ja. V sporu odlo~i o poteku zgornjega roba pobo~ja

vodni urad. Ne gre torej za {irino priobalnega zemlji{~a kot takega, pa~ pa njegovega

{ir{ega obmo~ja, v katerem de`ela s svojim zakonom prepoveduje dolo~ena {kodljiva

ravnanja, med drugim tudi samim lastnikom. Posebej pa {irina samega priobalnega

zemlji{~a, kot ga pozna na{e pravo, v tem zakonu ni dolo~ena.

Berlin
V Zakonu o varovanju narave Berlina14 je dolo~eno (37. ~len), da se lastniku ali imet-

niku pravice uporabe zemlji{~a lahko nalo`i obveznost, da na svojem zemlji{~u, na ka-

tero se po posebnih predpisih sicer ne bi smelo dostopati, omogo~i pravico prehoda za

tretje osebe (javnost), ~e drugi deli narave, kot so: rekreacijske povr{ine, naravne lepo-

te, gozd ali vode niso dostopne na drug primeren na~in, raba teh zemlji{~ pa s tem tudi

ni bistveno okrnjena. Sicer pa je jahanje in vo`nja z vpre`nimi vozili po teh zemlji{~ih

dovoljeno samo, ~e je to posebej ozna~eno, in ~e lastniki zemlji{~ to dovolijo. V uteme-

ljenih primerih se lahko lastnikom dovoli, da ogradijo svojo posest in tako prepre~ijo

dostop tretjih oseb.

Zvezna de`ela Saarland
V Zakonu o vodah zvezne de`ele Posarje15 je v 6. ~lenu dolo~eno, da se meja med

vodo in priobalnim zemlji{~em dolo~i s ~rto srednjega vodostaja. V 22. ~lenu zakona je

dolo~ena skupna uporaba povr{inskih voda. Dolo~eno je, da jih lahko vsakdo uporab-

lja za kopanje, umivanje, pitje, zajemanje v prenosne posode, drsanje in prevoz z majh-
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14 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Naturschutzgesetz - NatSchGBln) z

dne 10. julija 1999, povzeto po spletni strani.

15 Saarländische Wassergesetz (SWG) z dne 28. junija 1960, povzeto po spletni strani.
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nimi plovili brez lastnega pogona. To pa ne velja za vode, ki se nahajajo na dvori{~ih,

vrtovih ali zasebnih parkih ali pa so v popolni lasti zasebnika. Izvajanje skupne uporabe

se dolo~i ali prepove z uredbo, in sicer z namenom za{~ite voda, obre`ij in `ivih bitij, ter

da se prepre~i motenje drugih. ^e se ne izda uredba, lahko ni`ji vodni urad v posamez-

nih primerih izda tudi odredbo o izvajanju skupne uporabe vode.

Zvezna de`ela Baden-Württemberg

V Zakonu o vodah za zvezno de`elo Baden-Württemberg16 je v drugem oddelku do-

lo~ena uporaba povr{inskih voda. V 26. ~lenu je dolo~eno, da je vsakomur dovoljena

uporaba teh voda za kopanje, umivanje, zajemanje s prenosnimi posodami, pitje in po-

dobna ne{kodljiva ravnanja, za vo`njo z majhnimi plovili brez lastnega pogona in za dr-

sanje. Skupna uporaba pa je izklju~ena na vodah, ki se nahajajo na dvori{~ih, vrtovih in

zasebnih parkih. V ~lenu 28a je dolo~eno, da lastniki zemlji{~ ob vodi na teh zemlji{~ih

ne smejo, razen ~e to ni posebej dovoljeno, postavljati ovir za prehod majhnih vozil

brez lastnega pogona. V 30. ~lenu je posebej dolo~eno, da morajo lastniki priobre`nih

zemlji{~ dopustiti, da se v nujnih primerih ~oln ustavi na njihovem obre`ju in da se tam

izvr{i popravilo, lahko pa se posadka tudi izkrca, ~e je to potrebno. V primeru nastale

{kode ima lastnik pravico do njenega nadomestila.

Zvezna de`ela Mecklenburg-Vorpommern
V Zakonu o varovanju narave in pokrajine zvezne de`ele Mecklenburg-Vorpom-

mern17 je med drugim dolo~eno, da se v pasu, {irokem 100 metrov od srednje ~rte voda

prvega reda, pa tudi jezer in ribnikov s povr{ino preko enega hektara, ne sme postavlja-

ti ali bistveno spreminjati gradbenih objektov. Na morski obali zna{a {irina tega pasu

200 metrov (19. ~len). Oddihu v naravi je posve~en 6. razdelek zakona. V 40. ~lenu je

tako dolo~eno, da lahko vsakdo hodi, kolesari ali uporablja invalidski vozi~ek po za-

sebnih poteh in cestah, pa tudi poljskih poteh, in sicer z namenom oddiha v naravi. Ja-

ha~i lahko uporabljajo samo tiste zasebne poti, ki so bodisi utrjene ali pa posebej name-

njene jahanju. Vse navedeno pa ne velja za zemlji{~a, na katerih se pasejo `ivali ali pa so

posebej namenjena za kmetijsko ali ribogojni{ko dejavnost, pa tudi ne za dvori{~a ali

obmo~ja stavb. Kmetijska dejavnost zaradi teh dostopov ne sme trpeti. Sprehajalne in

jahalne poti urejajo ob~ine in okro`ja. Poti se ozna~ijo, kar mora lastnik ali posestnik

tudi dopustiti (41. ~len). Lastnik ali posestnik lahko zapre dolo~ene povr{ine in poti,

vendar samo z dovoljenjem ni`jega okoljevarstvenega urada. To dovoljenje se lahko
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16 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) z dne 1. januarja 1999, povzeto po spletni strani.

17 Gesetz zum Schutz der Natur und der Landschaft im LandeMecklenburg-Vorpommern z dne 21. julija 1998,

povzeto po spletni strani.
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izda samo v utemeljenih primerih (prepre~itev ve~je {kode za gospodarja, varovanje

narave, varstvo sprehajalcev) in za dolo~en ~as (42. ~len).

O uporabi in varovanju pla` govori 43. ~len, ki med drugim dolo~a, da ima vsakdo do-

stop do pla`e in se tam lahko zadr`uje, za svoje potrebe pa lahko tudi nabira {koljke in

kamne. Tudi uporaba ~olnov je dovoljena ob upo{tevanju varnosti kopalcev in varova-

nja narave. Ni`ji vodni uradi lahko deloma ali v celoti zaprejo dele pla` iz okoljevarstve-

nih ali varnostnih razlogov. V 44. ~lenu je dolo~eno, da lahko ob~ine pripadajo~i del

pla`e uporabljajo za kopanje, ~e v posebnih predpisih ni druga~e dolo~eno. To upora-

bo posebej opredelijo s pravili; z njimi lahko dolo~ijo tudi nekatere omejitve. Sprehaja-

nje po pla`i na~eloma ne sme biti ovirano. Najvi{ji urad za varstvo okolja lahko ob~i-

nam poleg kopali{ke dejavnosti dovoli tudi druga~no uporabo, ~e s tem niso ogro`eni

okoljevarstveni interesi.

Zvezna de`ela Sachsen
V 3. ~lenu sa{kega Zakona o vodah18 (na~ela) je med drugim dolo~eno, da je treba za

dobro skupnosti19 dopustiti prost dostop do teko~ih in stoje~ih voda ter izvirov z name-

nom oddiha in rekreacije, ~e ni s tem zakonom druga~e dolo~eno. De`ela (Freistaat

Sachsen) ima po dolo~ilu 25. ~lena zakona, na povr{inskih vodah prvega reda predkup-

no pravico na vodnih zemlji{~ih ter na tistih zemlji{~ih, ki mejijo na vodo, ~e je to po-

trebno iz vodnogospodarskih ali ekolo{kih razlogov. Enaka ureditev velja za ob~ine pri

vodah drugega reda. V naslednjem ~lenu je dolo~eno, da se lastnina v zvezi z vodo

omejuje na vodno dno, ki je razmejeno z zemlji{~em ob vodi z vodno ~rto (Uferlinie).

Med drugim je v tem ~lenu tudi dolo~eno, da se meja med dvema na razli~nih bregovih

le`e~ima zemlji{~ema dolo~i z linijo, ki poteka po sredini vode pri srednjem vodostaju.

Vodna ~rta se sicer dolo~a po srednjem vodostaju v zadnjih dvajsetih letih in predstavlja

mejo med strugo in zemlji{~i ob vodi. Po 33. ~lenu mora lastnik ali posestnik dopustiti

uporabo (s posebnim dovoljenjem vodnih oblasti ali splo{no uporabo) vode, kar pa ne

velja za odvoz trdnih materialov, ki so del strug. O skupni uporabi brez posebnega do-

voljenja govori 34. ~len. V njem je dolo~eno, da lahko vsakdo uporablja naravne povr-

{inske vode za kopanje, pitje, zajemanje v prenosne posode, {port na ledu in vo`njo z

malimi plovili brez lastnega pogona, ~e je to v vodnogospodarskem smislu primerno in

~e se tem ne kr{i pravic drugih. To pa ne velja za vode, ki se nahajajo na obmo~ju dvo-

ri{~, zemlji{~ za izvajanje dejavnosti, vrtov in zasebnih parkov, ter za dele zemlji{~, za

katere je s posebnim predpisom dolo~ena druga~na uporaba. Tudi na umetno ustvarje-
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18 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) z dne 21. julija 1998, povzeto po spletni strani.

19 Wohl der Allgemeinheit.
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nih vodah lahko pristojni vodni urad dovoli skupno uporabo, ~e s tem niso kr{ene pra-

vice drugih. Dolo~ilo 37. ~lena je namenjeno za ureditev primerov, ko je treba med

plovbo pristati in pri~vrstiti plovilo. To se namre~ lahko stori tudi namestih, ki za to niso

predvidena. V nujnih primerih je treba dopustiti tudi za~asno izkrcanje z ladje ali splava.

V 50. ~lenu zakona je podana definicija zemlji{~a ob vodi (Ufer). Gre za obmo~je med

vodno ~rto (Uferlinie) in zgornjim robom bre`ine. ^e bre`ine ni, jo nadomesti linija

povpre~nega najvi{jega nivoja vode v dvajsetih letih. Ob vodah, za katere tako dolo~a

ni`ji vodni urad s posebnim predpisom, obstajajo obrobni vodni pasovi (Gewässer-

randstreifen), ki izven naselij zna{ajo 5 metrov od vodne ~rte. Pristojni vodni urad lahko

s svojim predpisom dolo~i tudi {ir{i obrobni vodni pas, ~e je to potrebno za izbolj{anje

ekolo{kega stanja vode, lahko pa dolo~i tudi o`ji obrobni vodni pas. Obrobne vodne

pasove lahko dolo~i tudi v naseljih, ~e je to potrebno za varstvo priobalnih zemlji{~ in

rastlinja. V obrobnem vodnem pasu je prepovedano graditi in druga~e {kodljivo pose-

gati v naravo. V 91. ~lenu zakona je dolo~eno, da je potrebno vodnopravno dovoljenje

(Wasserrechtliche Genehmigung) za postavljanje oziroma odstranjevanje objektov,

med drugim tudi na zemlji{~ih ob vodi. To dovoljenje se izdaja za dolo~en ~as in se lah-

ko tudi prekli~e, ~e nastanejo po njegovi izdaji {kodljive posledice. Po poteku roka ozi-

roma po preklicu dovoljenja se lahko od imetnika dovoljenja zahteva vzpostavitev

prej{njega stanja.

Zvezna de`ela Schleswig-Holstein
V Zakonu o varovanju narave de`ele Schleswig-Holstein20 je med drugim dolo~eno,

da ima vsakdo na lastno odgovornost dostop domorske obale in se tam lahko zadr`uje.

V ~asu obiska obale se na njej lahko hranijo manj{a plovila, vendar pa skupna uporaba

(Gemeingebrauch) na njej ne sme biti ovirana (33. ~len). Na pla`i je sicer prepovedana

uporaba motornih vozil (razen invalidskih vozi~kov), postavljanje {otorov, po~ivalni-

kov ipd. (po~ivalnike lahko postavljajo lastniki sosednjih zemlji{~, kolikor to ne pred-

stavlja bistvene ovire), ter uporaba pla` izven ozna~enih mest v nasprotju z namenom.

Ni`ji okoljevarstveni urad lahko deloma zapre dolo~ene dele pla`e, lahko pa tudi me-

stoma omeji ali prepove jahanje (34. ~len).

Najvi{ji okoljevarstveni urad lahko dolo~eni ob~ini na njeno zahtevo podeli pravico,

da del obale uporablja kot kopali{~e (posebna uporaba). Ob~ina nato lahko omeji

skupno uporabo do te mere, da je {e mo`no njeno izvr{evanje. Ob~ina pa ne sme pre-
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20 Gesetz zum Schutz der natur (Landesnaturschutzgesetz-LNatSchG) z dne 16.6.1993, povzeto po spletni

strani.
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pre~evati ali ovirati sprehajanja vzdol` vodne ~rte. Tisti deli obale, ki slu`ijo za posebno

uporabo, se morajo posebej ozna~iti.

Posebej o Baltskem morju
Na Baltsko morje imata izhod dve nem{ki zvezni de`eli: Schleswig-Holstein in Mec-

klenburg-Vorpommern. Prva ima 100 metrov {irok obalni pas, ki je za{~iten zaradi vars-

tva vode in za rekreacijske namene, pri drugi navedeni zvezni de`eli pa zna{a ta pas 200

metrov.21 Kot druge baltske dr`ave tudi Zvezna Republika Nem~ija na lokalni ravni (ob-

~ine) izdaja pravno zavezujo~e planske akte v zvezi z rabo zemlji{~ na obalah.

2. 2.3 Finska

Na Finskem poznajo pojem “vsakogar{nje pravice” (Everyman`s Rights), kar pomeni

tradicionalno pravico (ki ni osnovana na predpisih), ki zagotavlja skupno pravico do-

stopa vseh ljudi do narave. Vklju~uje tudi pravico do zadr`evanja na morskih obalah ter

uporabo vodnih obmo~ij za ~olnarjenje in plavanje. Dovoljeno je tudi nabiranje jagod,

gob in cvetja, ~e ni kake zakonske omejitve. Omejene pa so pravice ribarjenja. Vsako-

gar{nja pravica je omejena z nekaterimi zakoni.

Pred izdajo Zakona o rabi tal in gradnji iz leta 2000, oziroma pred spremembo njego-

vega predhodnika - Zakona o gradnji (sprememba iz leta 1997) je bilo lastnikom zem-

lji{~ dovoljeno, da so vzdol` obal nenadzorovano, brez na~rta in prostorsko razpr{eno

postavljali po~itni{ke hi{ice (summer houses), kar je privedlo do tega, da se je njihovo

{tevilo izredno pove~alo. Zaradi tega je dostop do precej{njega dela obal, zlasti na celi-

ni, za tretje osebe ote`en, na drugih delih obal pa je intenzivnost uporabe toliko ve~ja.22

Po letu 1997 je prepovedano postavljanje po~itni{kih hi{ic, ~e ni ustreznega odobrene-

ga na~rta izrabe zemlji{~. Sicer pa v zakonu ni natan~ne definicije obalnega pasu. Ta je

dolo~en od primera do primera, obi~ajno na ravni ob~ine. V gradivu k predlogu zakona

je predlagano, da naj ta pas zna{a med 50 in 200 metrov od srednje vodne ~rte, pove~ini

pa naj zna{a njegova {irina 100 metrov od srednje vodne ~rte.
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21 Povzeto po: PROCOAST, State-of-the-Art Report, Background for the coastal zone planning and manage-

ment in the Baltic Sea Region (v okviru programa Interreg.

22 Finska zakonodaja je prej lastniku zemlji{~ ob obali omogo~ala, da lahko v razdalji enega kilometra zgradi

4-5 stavb, ~e pa pripravi poseben na~rt, lahko zgradi tudi do 10 stavb (poletnih hi{ic - gre prete`no za manj{e

lesene konstrukcije) na kilometer. Ob~ine imajo {e sedaj zaradi majhnih lastni{kih enot zemlji{~ ob obalah po-

gosto te`ave pri prostorskem planiranju; te`ko je namre~ zagotoviti, da bi se nekateri predeli pustili prazni,

drugi pa bi bili bolj poseljeni in razviti. Dr`ava ali ob~ina lahko posamezno zemlji{~e kve~jemu odkupita po

tr`ni ceni, da prepre~ita preve~ razpr{en razvoj.
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Lokalni gradbeni predpisi na Finskem ve~inoma dolo~ajo, da mora najmanj{a razda-

lja novozgrajenih hi{ od vode zna{ati 20-30 metrov, pri tem pa so izvzete savne.

Strnjenost in aktivnosti mest ter naselij povzro~a te`ave pri uporabi obal. Pri tem je

morska obala bolj problemati~na kot jezerska. Leta 1990 je finska vlada sicer sprejela

program za za{~ito obal, in sicer z namenom, da se ustvarijo za{~itena obmo~ja (prib-

li`no 2,6% vseh obal), na katerih naj se ne bi gradilo, intenzivno gozdarilo itd. Dostop

javnosti naj bi bil normalno omogo~en skladno z na~elom vsakogar{nje pravice. Pred-

videno je bilo, da bi ta zemlji{~a dr`ava bodisi kupila, zamenjala za druga zemlji{~a, ali

pa dosegla njihovo za{~ito v sporazumu z lastnikom, ki bi za to dobil nadomestilo.

V tej dr`avi obstajajo tudi tri vodna sodi{~a in vodno sodi{~e druge stopnje, ki obrav-

navajo zadeve, povezane z rabo vode v {ir{em smislu.

Mo`nosti javnega dostopa do narave so na Finskem precej bolj{e kot v Veliki Britani-

ji.23 Tradicionalna, ve~stoletna “vsakogar{nja pravica” omogo~a vsakemu dr`avljanu ali

tujcu, da se prosto sprehaja po naravi, ne da bi mu bilo treba prositi za soglasje, in to ne

glede na to, kdo je lastnik in posestnik zemlji{~. Ta pravica velja tudi za vode, zlasti {te-

vilna jezera. Ta pravica pa ne dopu{~a zlorab; naravo je treba pustiti neokrnjeno.

Za {portne in druge aktivnosti, ki pritegnejo ve~je {tevilo ljudi in obstaja tveganje

po{kodovanja ali motenja lastnine oziroma narave, je potrebno dovoljenje lastnika in

torej ne gre za golo izvr{evanje vsakogar{nje pravice. Pravica poti se lahko prepove

samo uradno s strani javnih oblasti, ki se imenujejo regionalni okoljski centri in so izpo-

stave Ministrstva za okolje. Dolo~ene omejitve izdaja tudi Ministrstvo za obrambo. Brez

pravne podlage pa se znakov o prepovedi prehoda (tako dolo~a 36. ~len Zakona o

varstvu narave) ne sme postavljati.

Poleg pravice prostega prehoda vklju~uje vsakogar{nja pravica tudi pravico do tega,

da se vsakdo lahko ustavi in po~iva, plava, se son~i ali ima piknik na zasebnem zem-

lji{~u. Tudi taborjenje konec tedna ali v druga~nih kraj{ih obdobjih je dopu{~eno, ~e ne

pu{~a {kodljivih posledic. Za dalj{e bivanje pa je potrebno soglasje lastnika. Taborjenje

na javnih krajih je lahko prepovedano, na javnih obmo~jih, namenjenih rekreaciji, pa so

udele`enci taborjenja dostikrat usmerjeni na posebna obmo~ja, kjer v mnogih primerih

ni treba pla~evati pristojbin. Nekatere lokalne oblasti prepovedujejo v svojih aktih ta-

borjenje na javnih krajih in preno~evanje v vozilih.

Zakon o vodah dovoljuje plavanje in kopanje v rekah, jezerih in morju, pa tudi ~rpa-

nje vode za pitje, umivanje in ~i{~enje, ~e to ne povzro~a motenja. Vsakdo lahko tudi
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pectorate Journal).
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~olnari in se za~asno zasidra ter se napoti na obalo brez posebnega dovoljenja, pri tem

pa ne sme povzro~ati nepotrebne {kode ali motenj lastniku.

Pe{ci, kolesarji in konjeniki imajo neomejeno pravico uporabe zasebnih poti. Motor-

na vozila pa lahko uporabljajo zasebne poti samo, ~e ni znakov o prepovedi vo`nje.

Tudi ribarjenje z navadno ribi{ko palico je dovoljeno v ve~ini notranjih voda, z izjemo

nekaterih za{~itenih voda, in na morju.

2.2.4 [vedska 24

Zakon o varstvu narave iz leta 1974 vsebuje (~lena 15 in 16) tudi dolo~be o morski

obali. Cilj je za{~ititi javni dostop do vode za kopanje in druge vrste rekreacije.

Za{~iteno obmo~je obsega 100 metrov od srednje vodne gladine tako v smeri kopne-

ga, kot tudi morja. De`elne vlade lahko, kadar je to potrebno za dosego ciljev zakona,

raz{irijo za{~itni pas do 300metrov od obalne ~rte v obe smeri. Prav tako je v pristojnosti

de`elne vlade, da lahko obmo~ja, ki niso pomembna za rekreacijo, izklju~ijo iz re`ima

obalnega varovanja.

V za{~itenem pasu je prepovedano graditi nove objekte, spreminjati uporabo obstoje-

~ih objektov, pridobivati snovi iz zemlje in graditi ograje, ki bi ljudem prepre~evale

sprehajanje vzdol` obale. Gradnja, potrebna za kmetovanje, ribolov ali gozdarstvo (ne

pa stanovanjske hi{e), je izklju~ena iz za{~ite obale.

Zakon, ki ureja upravljanje z naravnimi bogastvi, predstavlja osnovno ureditev (kako

in za kak{ne namene se lahko zemlji{~a uporabljajo) in daje smernice za razre{evanje

konflikta interesov. Zakon prav tako predpisuje posebne upravljavske ureditve na po-

sebnih obmo~jih, ki jih na [vedskem imenujejo obmo~ja iz poglavja 3, in ki vklju~ujejo

velik del {vedskega obalnega obmo~ja.

Na [vedskem obstaja okoli 670.000 po~itni{kih poletnih hi{. ^eprav ima [vedska dol-

go obalo, ne obstajajo neskon~nemo`nosti za gradnjo hi{ in industrije. Raziskava iz leta

1960 je pokazala, da pribli`no 50% {vedske obale (razen podro~ij Gotland in Norrbot-

ten) nima naravnih danosti za rekreacijo. Od ostalega je 40% nemogo~e uporabiti zara-

di zgradb, v prvi vrsti poletnih hi{ic.

Na [vedskem se je mo`no gibati in ostati na nekultiviranih zemlji{~ih (gozdovih, bar-

jih in gorah) vse leto, pozimi pa je to mo`no celo na kultiviranih zemlji{~ih. Javnost ima
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24 Prvi del je skoraj dobesedno naveden po Coast Protection Legislation in the Baltic region str. 4, drugi del pa

je povzet po Scandinavian Naturist Guide, Public Right of Access to the Countryside, oba vira sta iz svetovnega

spleta.
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prost dostop do vseh pla` razen tistih, kjer je pla`a del zgradbe. Ni pa dovoljeno priti

bli`je kot 150 metrov do posamezne hi{e.

[vedska ima na splo{no dokaj prost dostop do vseh obmo~ij. Prost dostop se nana{a

na pe{ce, kolesarje, smu~arje in jaha~e. Motorizirano potovanje pa je neomejeno le na

javnih cestah. Zasebni lastniki lahko zaprejo svoje ceste za promet oziroma zahtevajo

pla~ilo pristojbine. Dovoljeno je ~olnarjenje. Motorni ~olni so na manj{ih jezerih prepo-

vedani. Plavanje je povsod dovoljeno. Na [vedskem je dovoljeno preno~evati na pro-

stem, torej postaviti {otor na nekultiviranih zemlji{~ih ali v parku, potovalni avto se lah-

ko ustavi kjerkoli ob cesti, ~e ne moti drugih aktivnosti. Brez dovoljenja lastnika zem-

lji{~a pa je dovoljeno preno~evati le eno no~.

Vodo iz potokov in jezer je dovoljeno prosto zajemati. Ve~ina vode iz manj{ih jezer in

potokov je namre~ pitne. Dovoljeno je nabirati ro`e, gobe in divje jagode. Rekreativno

ribarjenje v morju, jezerih in rekah je na splo{no dovoljeno, za sladkovodno ribarjenje

pa je potrebno pla~ilo vladi in/ali lastniku zemlji{~a ali njegovemu zastopniku.

Javna pravica do dostopa do pode`elja daje tako svobodo, kot tudi odgovornost; ne

sme se po{kodovati naravnega okolja, pokazati je treba skrb za poklicne interese in

druge popotnike. Prepovedano je onesna`evanje vodnih virov, hoja po poljih in travni-

kih, po{kodovati ograje, zlomiti, rezati ali na drug na~in po{kodovati drevesa in druge

rastline ter vznemirjati divje `ivali.

2.3 Dr`avi ob Sredozemskem morju

2.3.1 Francija

Definicija javnega dobra – civilni zakonik in sodna praksa
Javno dobro (domaine public) je definirano v Zakoniku o dr`avni posesti (Code du

domaine de l'Etat) in v Civilnem zakoniku (Code civil)25. Na podlagi drugega ~lena Za-

konika o dr`avni posesti so javno dobro premi~ne in nepremi~ne dobrine ter pravice, ki

zaradi svoje narave ali dodeljenega namena niso primerne za zasebno lastnino. Civilni

zakonik iz leta 1804 v 538. ~lenu na{teva nekaj primerov javnega dobra, med njimi tudi:

plovne veletoke in reke, obre`ja, zemlji{~a ob morju in zemlji{~a, pridobljena iz morja.

Javnemu dobru pa tudi po tem zakoniku pripadajo vsi deli francoskega ozemlja, ki niso

primerni za zasebno lastnino.
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obstoje~a francoska zakonodaja.
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Pojma javno dobro (Raziskovani sektor, 12/99) pa v Franciji ni izoblikovala zakono-

daja. Koncept javnega dobra, ki ga je uveljavil civilni zakonik, se namre~ ni obdr`al,

temve~ sta ga vzpostavili teorija in judikatura Dr`avnega sveta (t.j. najvi{jega uprav-

nega sodi{~a v Franciji). »Javno dobro sestavljajo dobrine, ki pripadajo neki pravni

osebi javnega prava in so z njo povezane, bodisi z dolo~bami zakona, z namenom ne-

posredne javne uporabe ali z namenom opravljanja javne storitve.« (Public domaine,

svetovni splet)

Pozitivno pravo torej pogojuje pripadnost stvari javnemu dobru z dvema pogojema

(Raziskovani sektor, 12/99):

• da je stvar v lasti javnopravne osebe; to pomeni, da se stvari, ki so v lasti zasebnoprav-

nih subjektov, ne morejo {teti v javno dobro, pa ~eprav te pravne osebe opravljajo

(kot koncesionarji) javno slu`bo,

• da je stvar namenjena javnim koristim (zadovoljevanju javnega interesa).

Javno dobro je rezervirano za skupne storitve, ker ima vsak dr`avljan pravico do nji-

hove uporabe. Javna uprava pa je skrbnik in nadzornik javnega dobra.

Zakon o morskem javnem dobru
Naravno javno dobro v Franciji obsega tudi morsko-obre`no (maritime) in re~no (flu-

vial) javno dobro. Morsko-obre`no javno dobro sestavlja pet elementov:

• morsko obre`je (deloma kopno deloma pod vodo),

• zemlji{~a ob morju in zemlji{~a, pridobljena iz morja (naplavine),

• pristani{~a in sidri{~a,

• dolo~eni zalivi, slani ribniki in komunikacije z morjem,

• dno teritorialnega morja in zemeljska plast pod njim. (Composition du domaine pub-

lic, svetovni splet).

Za podro~je morskega javnega dobra obstaja poseben Zakon o morskem javnem do-

bru (Loi relative au domaine public maritime) iz leta 1963 (spremembe iz leta 1972 in

1986), ki v prvem ~lenu dolo~a, da so morsko javno dobro tudi morska obala in povr{i-

ne, ki jih umetno odvzamejo morju (razen ~e v koncesijski pogodbi ni dolo~eno, da po-

stane koncesionar tudi njihov lastnik). V skladu s finan~nimi in tehni~nimi pogoji, ki jih

dolo~ijo pristojni organi, imajo lokalne skupnosti ali me{ane dru`be (po kriteriju last-

ni{tva torej tiste, ki so deloma v javni in deloma v zasebni lasti) pravico do zajezitev, us-

tvarjanja ter uporabe umetnih pla`, kadar se ti posegi izvajajo izklju~no na njihove

stro{ke. Pogoji za koncesijo morajo upo{tevati stro{ke in tveganja, ki jih nosi dolo~ena

lokalna skupnost.
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V tretjem ~lenu zakona je dolo~eno, da so zemlji{~a, ki so del javnega dobra, lahko

deklasirana (to pomeni, da izgubijo status javnega dobra), kadar niso ve~ uporabna za

zadovoljevanje javnega interesa. V tak{nem primeru jih departmaji ali lokalne skupno-

sti prodajo.

Zasebna zemlji{~a imajo lahko status t.i. rezerviranih zemlji{~. Pri tem je cilj rezervaci-

je zadovoljitev javnih potreb na podro~ju obale, kopanja ali turisti~ne ureditve, na pod-

lagi predhodne javne ankete, ki je narejena v skladu z Odlokom (l´Ordonance) petih

ministrstev {t. 58-997 iz leta 1958. Rezervacija ima petletno veljavo z mo`nostjo podalj-

{anja. [irina rezerviranih zemlji{~ na podlagi 4. ~lena Zakona o morskem javnem dobru

ne sme presegati 20 metrov v primeru zemlji{~ ob zidovih ali podobnih ogradah (glede

na lokalne navade) ter v primeru delno ali popolno pozidanih zemlji{~. V drugih prime-

rih pa ne sme presegati {irine 50 metrov. Rezerviranost pomeni prepoved vsakr{ne

gradnje na tem zemlji{~u (za kr{itelje je v 5. ~lenu zakona predvidena kazen od 1500 do

150000 francoskih frankov), razen v primeru posebnih dovoljenj, ki se jih izdaja na pod-

lagi dekreta Dr`avnega sveta. O tem statusu zemlji{~a sta obve{~ena tako njegov last-

nik, kot tudi najemnik. Lastnik lahko zahteva (pod pogoji iz 28. ~lena dekreta 58-1483),

da mu dr`ava odkupi rezervirano zemlji{~e. Zemlji{~a, ki jih dr`ava na tak{en na~in pri-

dobi, dobijo status javnega dobra.26 Sam institut rezerviranega zemlji{~a pa za zasebne-

ga lastnika tega zemlji{~a ne predstavlja podlage za pridobitev od{kodnine.

Zakon o ureditvi, za{~iti in izkori{~anju obale (morske in vodnih povr{in
nad 1000 hektarov)
Sam pojem obale (littoral) v francoskem pravu ni definiran. Princip prostega javnega

dostopa do pla` pa je `e star zakonski francoski koncept, saj velja `e od francoske revo-

lucije, ko je v kategorijo javnega dobra pri{lo morje, obala, pristani{~a in zalivi. Od leta

1963 se je pojem morsko javno dobro {e precej raz{iril in je vklju~il tudi najvi{jo in naj-

ni`jo vodno stanje, morsko dno teritorialnega morja in zemeljsko plast pod njim. Javni

dostop do pla` je v obstoje~i zakonodaji urejen v Zakonu o ureditvi, za{~iti in izkori{~a-

nju obale (Loi relative à l'amnénagement, la protection et la mise en valeur du littoral) iz

leta 1986, ki velja za morsko obalo ter obalo jezer in drugih vodnih povr{in (ve~jih od

1000 hektarov). Cilj zakona o ureditvi, za{~iti in izkori{~anju obale je med drugim tudi

zagotoviti razvoj in ohranjati ekonomske aktivnosti. To pomeni, da tudi obmo~ja, ki so

bila od morja umetno oddvojena, pripadajo morskemu javnemu dobru, razen v prime-

rih, ~e obstaja poseben koncesijski akt. (Frangoudes, Prat in Baily: 21).
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Obalno obmo~je ali bolj natan~no uporaba morskega javnega dobra lahko pomeni

velik vir prihodkov za lokalno skupnost.

Podro~je pla` je urejeno v 30-35. ~lenu zakona. V 30. ~lenu zakona je predpisano, da

je dostop pe{cev do pla` prost, razen ~e nasprotno zahtevajo interesi varnosti, nacional-

ne obrambe ali za{~ita okolja. Uporaba pla` je za javnost brezpla~na in vklju~uje poleg

osnovnega namena pla`e tudi rekreativni ribolov in navti~no kulturo. Za obalno ob-

mo~je velja tudi poseben prometni re`im za vo`njo po kopnem.

Prieur in Ghazali ugotavljata, da za dolo~ena zelo razvita podro~ja velja, da je prak-

ti~no dostop do obale onemogo~en z neprekinjenim nizom zasebne lastnine in hote-

lov, kar vodi do dejanske privatizacije obale (Prieur in Ghazali, 2000).

Koncesije za pla`e
Koncesije za pla`e se dajejo in obnavljajo na osnovi predhodne javne ankete, {~itijo

pa prosti promet na obali in prosto uporabo prostora v pasu vzdol` obale. Vsaka po-

godba ali koncesija mora dolo~iti {irino prostora z upo{tevanjem zna~ilnosti dolo~ene-

ga kraja.

Koncesije za pla`e in pogodbe o eksploataciji so sklenjene s koncesionarjem ob ve-

denju javnosti. Odlo~itev sprejme predstavnik dr`ave v pristojnem departmaju potem,

ko se pridobi mnenje `upana. Koncesije za pla`e se podeljujejo prioritetno lokalnim

skupnostim ali skupinam lokalnih skupnosti oziroma (~e se le-te prioriteti odre~ejo)

javnim ali zasebnim osebam po posebnem postopku ogla{evanja in javnega razpisa.

Podrobnosti te ureditve se dolo~ijo z dekretom Dr`avnega sveta.

Gradnja objektov na obali
Gradnjo objektov na obali ureja Urbanisti~ni zakonik (Code de l'urbanisme) iz leta

1986, ki je bil ve~krat dopolnjen.

Zakonik posebej predpisuje pogoje za gradnjo v vseh lokalnih skupnostih vzdol`

morske obale, solin in notranjih jezer (ve~jih od 1000 hektarov) ter ob drugih vodnih

povr{inah (ve~jih od 1000 hektarov).

Bistvena sprememba, ki jo je prinesel navedeni zakonik, je prepoved gradnje znotraj

100 metrskega pasu od obale v neurbanih podro~jih. Ta pas se lahko raz{iri {e za dodat-

nih 100metrov, ~e to zahtevajo okoli{~ine, kot je na primer ob~utljivost obale na erozijo

in podobno. Ta pas je bil s spremembo zakona iz leta 1995 za nove zgradbe pove~an na

500 metrov. Izjema od prepovedi je izgradnja naprav, ki so namenjene javnim storitvam

ali gospodarskim aktivnostim in potrebujejo neposredno bli`ino vode. Dovoljena je

tudi izgradnja pristani{kih naprav (v javni lastnini), obalno kmetovanje, ribarjenje, kme-

tijska vodna dela in podobno. Urejanje zemlji{~ za taborjenje izven naseljenih podro~ij
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mora biti predvideno z lokalnim urbanisti~nim planom. Posebna ureditev velja za obal-

na obmo~ja z naravno in kulturno dedi{~ino (glej Frangoudes, Prat in Baily).

Nove ceste morajo biti izgrajene v oddaljenosti vsaj 2000 metrov od obale. Izgradnja

na pla`ah, sipinah, v zalivskem pasu in pe~inah je prepovedana tudi za lokalne ceste.

Za 16 dr`av ob sredozemskemmorju sta Prieur in Ghazeli naredila anketo (v katero je

bila vklju~ena tudi Francija), ki se je nana{ala tudi na lastnino priobalnega pasu ter ure-

ditev dostopa do pla`. Iz te ankete je razvidno, da v Franciji obstaja pravica svobodnega

gibanja v pasu 3 metre od najvi{jega nivoja morja, ter da je promet motornih vozil na

pe{~inah in pla`ah prepovedan.

2.3.2 Italija

Tudi v Italiji obalno podro~je ni natan~no pravno definirano. Zakonik o plovbi (Codi-

ce della navigazione) dolo~a (v 55. ~lenu) mejo dr`avne obalne posesti na oddaljenosti

do 30 metrov od morske meje, kjer mora biti vsaka aktivnost odobrena s strani obalnih

oblasti. Z zakonom o za{~iti pokrajine je bila ta meja raz{irjena na pas 300 metrov od

obalne ~rte, kar velja tudi za reke.27 Obre`ja in pla`e sodijo na podlagi 28. ~lena zakoni-

ka o plovbi v javno dobro.

Z Zakonom ({t. 183 iz 8. maja 1989) o za{~iti tal so bili uvedeni nacionalni, medregio-

nalni in regionalni na~rti za integrirano vodenje podro~ij, kjer se prepletata zemlja in

voda od alpskih podro~ij do obale. Tako Prieur in Ghazeli ugotavljata, da je Italija poleg

Francije edina od 16 sredozemskih dr`av (zajetih z analizo), ki ima poseben zakon o

obalnih podro~jih, v katerem se ukvarjajo tudi z obalno cono in mestnim na~rtovanjem

(Prieur in Ghazeli, 2000).

Iz ankete (avtorja Prieur in Ghazeli) glede lastnine zemlji{~ in dostopa do pla` je bilo

na primeru Italije ugotovljeno, da je prepovedana gradnja v pasu 300 metrov proti kop-

nemu, na podlagi dovoljenja pa so mo`ne dolo~ene izjeme. Dostop do pla`e je mo`en

tako z kopnega, kot tudi z morja, pas svobodnega gibanja pa je v {irini 3 metre od pov-

pre~ne plime. Prepoved prometa motornih vozil velja le za dr`avne pla`e, za izgradnjo

novih cest pa je potrebno posebno dovoljenje (Prieur in Ghazeli, 2000).

Prieur in Ghazali ugotavljata, da za dolo~ena zelo razvita podro~ja velja, da je prak-

ti~no dostop do obale onemogo~en z neprekinjenim nizom zasebne lastnine in hote-

lov, kar vodi do dejanske privatizacije obale (Prieur in Ghazeli, 2000).

Decembra 2001 je bil sprejet nov zakon 448/2001 (4. ~len Finan~nega zakona), ki naj

bi ponovno dopustil mo`nost privatizacije italijanskih pla`, ki so bile do sedaj v dr`avni
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lastnini. V tem zakonu je predpisano, da se vsa obmo~ja v dr`avni lastnini, ki niso upo-

rabljana za namene javne slu`be in na katerih so bila izvedena brez dovoljenja gradbe-

na dela pred letom 1991, lahko odstopijo lokalnim skupnostim kot del prehodne faze

pred njihovo dokon~no privatizacijo. Tako bi lahko lastniki ponovno odkupili to javno

premo`enje ne glede na zlorabe in nelegalna dejanja, ki so jih `e izvr{ili (Urgent Call

Against Privatization of Italian Beaches, svetovni splet).

Kritiki tega zakona menijo, da bi njegova uveljavitev ogrozila pravico italijanskih dr-

`avljanov in tujcev do prostega dostopa do morske obale, prav tako pa bi izni~ila vse

ukrepe proti nezakonitemu taborjenju in izgradnji turisti~nih vasic na javnem dobru.

Vlada je obljubila, da bo te dolo~be preklicala.

2.4 Dr`avi, ki nimata morske obale

2.4.1 [vica

V tej dr`avi obstaja Zakon o varstvu voda,28 ki ne vsebuje posebnih dolo~b o priobal-

nem zemlji{~u. Edinole v 1. ~lenu zakona je, med drugim, dolo~eno, da je njegov cilj

tudi za{~ita voda za uporabo v rekreacijske namene.

V {vicarskem Civilnem zakoniku29 je nekaj dolo~b, ki se nana{ajo na javno dobro in

skupno uporabo. Tako je v 664. ~lenu dolo~eno, da javne stvari spadajo v pristojnost

kantona, na katerega obmo~ju se nahajajo. V istem ~lenu je tudi dolo~eno, da na javnih

vodah in dolo~enih zemlji{~ih, ki niso primerna za obdelovanje (skalovje, meli{~e itd.),

na~eloma ni mo`no zasebno lastni{tvo. Kantonalnemu pravu pa je prepu{~eno urejanje

pridobivanja, izkori{~anja in skupne uporabe javnih stvari. V 699. ~lenu je dolo~eno, da

kantonalni predpisi podrobneje urejajo dostop na tujo lastnino pri lovu in ribi{tvu.

V nadaljevanju na kratko predstavljamo dva primera kantonalne ureditve obravnava-

nega podro~ja.

Kanton Wallis
V izvedbenem zakonu k {vicarskemu Civilnemu zakoniku, ki ga je sprejel kanton

Wallis,30 je v 150. ~lenu dolo~eno, da ograje okoli zemlji{~ ne smejo ovirati prehoda za

{portne namene, v skupnem interesu pa lahko ob~ina zahteva, da se ograje ali njihov
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28 Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), povze-

to po spletni strani.

29 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907, povzeto po spletni strani.

30 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 24. März 1998, povzeto po spletni strani.
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del za~asno odstrani. To potem omogo~i prehod {portnikov na zadevno obmo~je v do-

lo~enih okvirih. Nadalje je v zakonu dolo~eno, da lahko vsak pe{ec uporablja obstoje~e

poti na zasebni lastnini, ki ni ograjena, ~e ni nobene posebne prepovedi. Vsakdo se lah-

ko v ~asu, ko to ni {kodljivo za rastlinje, sprehaja izven teh poti; enako velja sa smu~anje

in sankanje. Ribi~i za dostop do obale lahko hodijo po tujih zemlji{~ih (z izjemo pozida-

nih povr{in), in sicer tako, da povzro~ijo kar najmanj {kode.

V zakonu je govora tudi o drugih pravicah dostopa. Med drugim je dolo~eno, da za

dostop do zasebnih ali javnih voda z namenom splavarjenja, vzdr`evanja in ~i{~enja ve-

lja ustaljena krajevna uporaba oziroma obi~ajno pravo. Kanton in ob~ine pa varujejo in

spodbujajo, po potrebi tudi z razlastitvijo, dostop do krajev, kjer se nahajajo kulturne in

naravne znamenitosti.

O javni lastnini in nikogar{njih zemlji{~ih govori 162. ~len zakona. V njem je dolo~e-

no, da nikogar{nja zemlji{~a pripadajo ob~inam, kjer se nahajajo. Dolo~eno je tudi (163.

~len) kaj vse spada pod pojem javne lastnine (öffentliches Eigentum) kantona in ob~in.

Med drugim spada v javno lastnino kantona Wallis tudi priobalno zemlji{~e reke Rhone

in @enevskega jezera. Ob~inam kot javna lastnina pripadajo povr{inske vode s pov-

pre~nim pretokom ve~ kot 300 litrov na minuto. V veljavi ostanejo veljavno pridobljene

pravice zasebnikov na zemlji{~ih, ki spadajo v javno lastnino. Skupna uporaba javnih

stvari (javnega dobra) se ureja s kantonalnim javnim pravom, pa tudi z obi~ajno upora-

bo in z veljavnimi kantonalnimi in ob~inskimi pravili.

Kanton Freiburg
V uvodnih dolo~bah Zakona o javnih stvareh kantona Freiburg.31 je opredeljeno, da

se k javnim stvarem pri{tevajo tudi nepremi~nine, na katere se sicer ta zakon izklju~no

tudi nana{a. Javne stvari in stvari brez lastnika spadajo v dr`avno (kantonalno) lastnino.

Dr`ava je lastnica javnih stvari kantona, med drugim tudi zemlji{~, namenjenih javni

upravi in stvari, ki `e po naravi slu`ijo javni uporabi (javne vode). Poleg tega je lastnica

stvari, ki so dejansko ali po posebnih predpisih namenjene skupni uporabi: cest, mo-

stov, pristani{~ - skratka, javnih prometnih poti in pripadajo~ih zgradb. Ob~ina pa je

lastnica ob~inskih stvari, ki so namenjene ob~inski uporabi: ob~inskih cest, poti, mo-

stov - skratka, na obmo~ju ob~ine nahajajo~ih se javnih prometnih poti in pripadajo~ih

zgradb.

V zakonu (4. ~len) je opredeljeno tudi, kaj vse spada med javne vode. Tako je dolo~e-

no, da se med javne vode pri{tevajo naravna in akumulacijska jezera, teko~e vode od

meje vsakega zemlji{~a, na katerem izvirajo oziroma od mesta, kjer se (na istem zem-
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lji{~u) stekajo v javno teko~o vodo, ter izviri, katerih pretok pri najni`jem vodostaju pre-

sega 200 litrov na minuto. Javne stvari so neprenosljive, neodtujljive in jih ni mogo~e

priposestvovati. Lastnik (dr`ava ali ob~ina) pa jo lahko, ~e je to zdru`ljivo z njenim na-

menom in skupno uporabo, obremeni z dolo~enimi stvarnimi pravicami (npr. gradnja).

Po dolo~ilih zakona spadajo bregovi (Ufer) in obre`ja (Gestade) jezer in rek med jav-

ne stvari kantonov. Meje javnih stvari ustrezajo povpre~nemu nivoju visoke vode.32 Z

izjemo stvari, ki `e po naravi ali zaradi dejanskih okoli{~in spadajo v skupno uporabo,

se lahko posamezna stvar dolo~i kot javna samo z upravnim aktom (14. ~len). Vsakdo je

v mejah zakona in uredbe upravi~en do uporabe javnih stvari skladno z namenom.

Za posebno uporabo javnega dobra, kamor spada njena izklju~na in stalna uporaba,

je treba pridobiti koncesijo, ki jo podeli Svet kantona (Staatsrat). Ob~inski svet pa pode-

ljuje koncesije in dovoljenja. V zakonu je podrobneje predpisan na~in izvajanja sistema

koncesij. V 25. ~lenu pa je tudi dolo~eno, da lahko pristojni organ predpi{e skupno

uporabo javne stvari. Pristojni organ dolo~i pravice in obveznosti upravi~enca v aktu o

podelitvi koncesije ali v aktu o izdaji dovoljenja. Zgradbe in objekti morajo odgovarjati

v teh aktih dolo~enim pogojem. Upravi~enec mora obzirno izvr{evati svojo pravico gle-

de na skupnost. Lahko se ga tudi posebej obve`e, da z namenom varovanja zdravja in

`ivalskega ter rastlinskega sveta zgradi in vzdr`uje dolo~ene nujne objekte V skladu s

35. ~lenom zakona se koncesija ne sme podeliti za obdobje, dalj{e od 80 let; dovoljenje

pa je lahko ~asovno neomejeno. Koncesija se lahko tudi brez od{kodnine umakne, ~e

se koncesionar ne dr`i dolo~b zakona ali pogojev koncesije.

2.4.2 Avstrija

V Avstriji lahko tudi stvari v zasebni lasti slu`ijo javnemu namenu. Avstrijsko pravo

uporablja pojem stvari v ob~i uporabi (Sachen in Gemeingebrauch) ki zajema vse stva-

ri, namenjene ob~i uporabi: tako tiste v lasti javnopravnih oseb kot tudi tiste v lasti za-

sebnopravnih subjektov. Izraz Öffentliches Gut pomeni javno dobro in predstavlja stva-

ri v lasti dr`ave ali zveznih de`el oziroma lokalnih skupnosti, ki so namenjene ob~i upo-

rabi. Izraz Öffentliche Sachen pa pomeni javne stvari in obsega finan~no premo`enje,

upravno premo`enje in javno dobro. Javno dobro torej ni v zasebni lastnini, pa~ pa sku-

paj z od zasebnih lastnikov pridobljenimi stvarmi (ki ostanejo v zasebni lasti, vendar pa

so namenjene ob~i uporabi) tvori pojem Sachen im Gemeingebrauch, torej stvari v ob~i

rabi. (Povzeto in prirejeno poVirant, 1994: 39-40).
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V 287. ~lenu Ob~ega dr`avljanskega zakonika (ODZ, avstrijski civilni zakonik)33 je

dolo~eno, da v javno dobro spadajo ceste, veletoki, reke, morska pristani{~a in morska

obre`ja.34 Te stvari so vsem dr`avljanom dopu{~ene za rabo.

Zakon o vodnem pravu35

Ta zakon kompleksno ureja podro~je vodnega prava, javne lastnine v zvezi z vodami,

uporabo vod in zemlji{~ ter druge zadeve.

Vode so po tem zakonu bodisi javne ali zasebne; javne vode spadajo v javno dobro.

Poimenski seznam javnih voda se nahaja v prilogi zakona. O vodnem javnem dobru

(Öffentliches Wassergut) govori 4. ~len, ki med drugim dolo~a, da je vodno javno do-

bro, kamor spadajo re~na korita vklju~no s povodjem oziroma le`i{~em visoke vode,

namenjeno tudi rekreaciji prebivalstva.

Uporaba javnih voda je v okviru zakona dovoljena vsakomur. ^e se ta uporaba nana-

{a samo na strugo, pri ~emer je treba iti preko zasebnega zemlji{~a, presega pa se na-

men skupne uporabe, je treba lastnika zasebnega zemlji{~a vsaki~ prositi za prehod ~ez

to njegovo zemlji{~e.

De`elna vlada lahko, v soglasju z de`elnim svetom, proglasi vode, ki so v lastnini po-

sameznikov ali dr`ave, za javno dobro, ~e je to v interesu znatno bolj{ega gospodarske-

ga izkori{~anja voda ali pa je sicer v javnem interesu. ^e se za javno dobro razglasijo

vode v lasti zvezne dr`ave, potem ni treba dr`avi dati nobene od{kodnine. Priziv zoper

to odlo~itev de`elne vlade ni dovoljen.

Dolo~ilo 8. ~lena citiranega ~lena govori o skupni uporabi (Gemeingebrauch) na jav-

nih in zasebnih vodah. Dolo~eno je, da je na javnih vodah dovoljena brezpla~na upora-

ba za kopanje, umivanje, pitje, zajemanje, splakovanje, pridobivanje rastlin, mulja,

zemlje, peska, gramoza, kamnov in ledu, ~e se s tem ne {koduje vodnemu toku, stanju

vode in brega, in se pri tem ne kr{i zakona oziroma {koduje javnemu interesu. Tudi

uporaba zasebnih voda za pitje in zajemanje s prenosnimi posodami je dovoljena, ~e se

s tem ne kr{ijo pravice drugih. Vodnopravne oblasti pa lahko, ~e je to potrebno, spreje-

majo odredbe o izvajanju skupne uporabe.
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III. PRAKTI^NI MODEL ZAKONA O OBALNIH OBMO^JIH

Skupina strokovnjakov je pripravila prakti~ni model zakona o trajnostnem upravlja-

nju obalnih podro~ij (Model Law on Sustainable Management of Coastal Zones), ki naj

bi bil v pomo~ dr`avam ~lanicam Sveta Evrope. V okviru tega modela zakona sta obrav-

navani tudi dve poglavji, ki se nana{ata na podro~je, ki ga obravnava ta naloga:

• lastni{tvo zemlji{~ v obalnem pasu,

• prost dostop do obale

V 40. ~lenu modela zakona je definirana potreba po ustrezni definiciji mor-

sko-obre`nega javnega dobra. V 42. ~lenu je dolo~eno, da v smislu za{~ite obalnega ob-

mo~ja ni dovoljena gradnja v {irini pasu od 100metrov do 300 metrov v smeri proti kop-

nemu od najvi{jega nivoja morja, in to vzdol` vse obale. Te omejitve naj se uporabljajo

tudi za za~asne ali mobilne zgradbe, karavane (vozila) ter prostore za taborjenje. Po-

dro~je, kjer gradnja ni dovoljena, naj se definira tudi na vodni strani obale.

Izjemoma se na podlagi {tudije lahko izdajajo dovoljenja za zgradbe, ki so potrebne

za javno varnost ali opravljanje javnih storitev.

Prost dostop do obale je v vzor~nem zakonu obdelan v ~lenih 45-49. Ta pravica naj bi

vklju~evala tako dostop pe{cev do pla`e (45. ~len), kot tudi mo`nost vzdol`nega spre-

hajanja ob pla`i v {irini od 3 do 10metrov od najvi{jega nivoja morja. Na podlagi 46. ~le-

na naj bi ta mo`nost veljala tudi za tiste dele pla`, za katere je bila dana koncesija.

Gibanje in parkiranje vozil naj bi bilo prepovedano, razen na podro~jih, ki so za to

predvidena (48. ~len). V 49. ~lenu je predvidena tudi mo`nost omejevanja javnega do-

stopa do obmo~ij in sicer v dolo~enih obdobjih ali v dolo~enih ob~utljivih conah. [tevi-

lo obiskovalcev naj ne bo ve~je, kot je zdru`ljivo z zmogljivostjo okolja.

IV. ZAKLJU^EK

Iz prikaza je razvidno, da se vse obravavane dr`ave zavedajo posebnega pomena ob-

vodnih zemlji{~, ki so zato ve~inoma v javni lasti oziroma pripadajo javnemu dobru.

Samo javno dobro je sicer razli~no definirano, tako s pravnega, kot tudi s vsebinskega

vidika (kaj obsega).

^e primerjamo obravnavane dr`ave, lahko ugotovimo, da se zavedajo potrebe po za-

gotovitvi prostega dostopa do obale in pla`, ki je v nekaterih pravnih sistemih tudi do-

kaj dosledno, v drugih pa le v manj{i meri uveljavljeno. Tako lahko ugotovimo, da je

najmanj prostega dostopa v Veliki Britaniji in deloma tudi v njenih biv{ih kolonijah (Ka-
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nada in Avstralija), kjer dostop do pla` najve~krat ni dovoljen, ~eprav se v praksi izvaja.

Dostop je v celinski Evropi bolj svoboden, tako v obravnavanih romanskih, kot tudi

germanskih de`elah. Najbolj je na~elo prostega dostopa izra`eno v obravnavanih skan-

dinavskih dr`avah, kar {e posebej velja za pravico do preno~evanja na zasebnih zem-

lji{~ih.

Tudi pri celinskih povr{inskih vodah (jezerih in teko~ih vodah) je izra`en njihov turi-

sti~ni in rekreacijski pomen. Zato je povsod opazna skrb dr`av, bodisi na centralni ali

lokalni ravni, da z opredelitvijo javnega interesa na obvodnih zemlji{~ih zagotovijo

prost dostop do voda, ki nudijo {tevilne mo`nosti za oddih prebivalstva. Seveda pa je

treba v vsakem primeru ohraniti spo{tljiv in obziren odnos tako do `ive kot tudi do ne`i-

ve narave.
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PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJI[^I*

I. UVOD

Raziskovalni sektor je prejel naro~ilo, da izdela primerjalno pravni pregled prometa s

kmetijskimi zemlji{~i v naslednjih dr`avah ~lanicah Evropske unije (EU): Avstriji, Dan-

ski, Franciji, Italiji, Nem~iji in [paniji ter ureditev v [vici. Poleg opredelitve pojmov so v

uvodu prikazane tudi posebnosti pri dedovanju kmetij.

V prvem delu naloge na kratko prikazujemo ureditev prometa z nepremi~ninami v

EU, nekatera splo{na na~ela in posebnosti pri dedovanju kmetijskih zemlji{~ ter na krat-

ko pozitivnopravno ureditev v Sloveniji.

Osrednji del naloge je namenjen prikazu ureditve po navedenih dr`avah. Obravnava-

na tematika ni predmet urejanja enega zakona, ampak je v ve~ini primerov urejena tako

v civilnem zakoniku, kot tudi v posebnih predpisih s kmetijskega podro~ja. Zaradi tega

in dejstva, da so bila nekatera gradiva dostopna le v izvornih jezikih, ni bilo mo`no pri-

kazati vseh dr`av uravnote`eno, po enaki metodologiji in v enakem obsegu.

Promet s kmetijskimi zemlji{~i obsega promet med `ivimi in dedovanje, v nalogi pa

smo prikazali tudi institut zakupa kmetijskega zemlji{~a.

S prometom s kmetijskimi zemlji{~i je po Zakonu o kmetijskih zemlji{~ih mi{ljen pre-

nos lastninske pravice s pravnimi posli med `ivimi in tudi s pravnimi posli za primer

smrti. Zakup kmetijskih zemlji{~ je urejen v posebnem poglavju zakona in se, ~e ni dru-

ga~e dolo~eno, obravnava po dolo~ilih obligacijskega prava. V primerjalnem pregledu

po posameznih dr`avah smo se pri prometu s kmetijskimi zemlji{~i osredoto~ili pred-

vsem na prenos lastninske pravice s pravnimi posli med `ivimi, pri ~emer imajo nekate-

re dr`ave posebej urejene pravne posle za primer smrti. Pri nekaterih dr`avah so ome-

njene tudi glavne zna~ilnosti zakupa, predvsem tiste, ki se nana{ajo na dolo~ene omeji-

tve glede statusa zakupnika in ohranjevanja namembnosti kmetijskega zemlji{~a.

Pri pravnih poslih za primer smrti predstavlja kriti~no to~ko za ohranitev kmetije raz-

delitev dedi{~ine, ~e ve~ dedi~ev nasledi kmetijo. Na~ela dednega prava precej ogro`a-

jo ohranitev kmetij. Na~elo enakosti dedi~ev lahko privede pri delitvi zapu{~ine do raz-

delitve kmetije v enote, ki ne morejo pre`iveti. Razen tega je lahko kmetija v postopku

dedovanja ogro`ena zaradi prevelike zadol`enosti, ~e bi kmetijo v celoti prevzel le en
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sam dedi~, ki bi moral izpla~ati druge dedi~e na osnovi prodajne vrednosti kmetije, da

bi se ohranila enakopravnost dedi~ev. Da bi omejili negativne posledice pravil dednega

prava, so {tevilne zahodnoevropske dr`ave izdale posebne predpise o dedovanju

kmetij.

S pravili dednega prava o dedovanju kmetij se lahko:

• prepre~i drobljenje kmetij,

• z dolo~itvijo zmernih odpravnin za preostale dedi~e posku{a prepre~iti preveliko za-

dol`itev kmetije,

• dolo~i, da kmetijo nadalje vodi dedi~, ki je usposobljen za kmetijsko gospodarjenje,

• z omejitvijo oporo~ne svobode ali priznanjem predkupnih pravic dru`inskim ~lanom

dose`e, da se kmetija ohrani v dru`inskih rokah. (glej W. Winkler)

Upravi~enost kmetijskega dednega prava je v tem, da se v postopku dedovanja ohra-

ni kmetije, ki so sposobne za `ivljenje. ^e ni tak{nega dednega prava, lahko pride do

pove~ane mobilnosti z zemlji{~i, ki se lahko v kon~ni posledici odra`a v pove~anem

delu kmetijskih zemlji{~ v zakupu. Medtem, ko smo kmetijsko dedno pravo najprej za-

sledili le v srednjeevropskih in skandinavskih dr`avah, so se posebne ureditve za kme-

tije po drugi svetovni vojni vse bolj raz{irile tudi v drugih, zlasti v romanskih ureditvah.

Pri~akujemo lahko, da se bo kmetijsko dedno pravo v zahodni Evropi {e bolj potrdilo in

razvilo.

II. UREDITEV NA RAVNI EVROPSKE UNIJE

Mo`nost nakupa oziroma uporabe nepremi~nin je v dr`avah ~lanicah EU neobhodna

pravica za izvedbo osnovnih svobo{~in, ki jih predvideva Pogodba o ustanovitvi EGS

(Rimska pogodba) iz leta 1957.

Temeljne svobo{~ine, ki jih zagotavlja evropsko pravo in imajo za logi~no posledico

pravico do nakupa, uporabe in upravljanja nepremi~nin so naslednje:

• pravica ustanavljanja (52. do 58. ~len Pogodbe o ustanovitvi EGS), ki za pripadnike

skupnosti vklju~uje tudi mo`nost nakupa, izkori{~anja in odtujitve pravic, nepre-

mi~nin in premi~nin, kakor tudi pravico izkori{~anja kmetijskih zemlji{~, ki se nahaja-

jo na ozemlju dr`av ~lanic,

• prost pretok kapitala (67. do 73. ~len Pogodbe o ustanovitvi EGS), ki vklju~uje investi-

cije v nepremi~nine, zemlji{~a ali stavbe. Na~elo prostega pretoka kapitala velja za

vse osebe, ki bivajo na ozemlju dr`av ~lanic, kar je {ir{i koncept od na~ela dr`avljans-

tva, ki se uporablja za izvedbo drugih pravic. Kljub temu lahko oblasti dr`av ~lanic {e

vedno uvedejo omejitve prostega pretoka kapitala za dr`avljane ne~lanic EU.
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V 222. ~lenu Pogodbe o Evropski uniji (Maastrichtska pogodba) iz leta 1992 je sicer

dolo~eno, da se pogodba na~elno ne dotika urejanja lastninskega reda v posameznih

dr`avah - ~lanicah; vendar vsebina svobo{~in narekuje prilagajanje zakonodaje dr`av

na podro~ju prometa z nepremi~ninami – v smislu odprave omejevalnih predpisov. [e-

sti ~len Pogodbe o Evropski uniji prepoveduje diskriminacije iz razloga dr`avljanstva.

Po evropski pravni praksi je prepovedana tudi vsaka neposredna ali skrita diskriminaci-

ja zaradi dr`avljanstva. Skrita diskriminacija je navezovanje predpisov na okoli{~ine, ki

jih lastni dr`avljani praviloma ali vsaj bistveno la`je izpolnjujejo kot pa dr`avljani drugih

dr`av EU. Manevrski prostor zakonodajalcev je odvisen od tega, kako bo evropska

pravna praksa definirala skrito diskriminacijo. (Serajnik, 1998: 2)

Urejanje prometa z nepremi~ninami poteka na razli~nih ravneh. Pomembne so na{te-

te svobo{~ine pogodb EU in prepoved diskriminiranja po kriteriju dr`avljanstva znotraj

EU. V po{tev pridejo predpisi posameznih dr`av ali tudi njenih zveznih de`el, in sicer

na ustavni, zakonski in podzakonski ravni. Poleg tega je potrebno omeniti tudi Evrop-

sko konvencijo o ~lovekovih pravicah in k njej pripadajo~e protokole, s katerimi so bile

zajam~ene tudi dolo~ene pravice glede lastni{tva in druge pravice, ki jih morajo zako-

nodajalci upo{tevati pri urejanju prometa z nepremi~ninami. Prav tako se ne sme poza-

biti na pristopne pogodbe dr`av-~lanic, ki lahko vsebujejo posebne dogovore oziroma

pogoje. (F. Serajnik, 1998: 2)

Svobo{~ine EU se deloma nana{ajo tudi na dr`avljane tretjih dr`av, ki prebivajo v eni

izmed dr`av EU in se sklicujejo na prosti pretok kapitala ali na svobodo opravljanja

storitev.

III. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

V Republiki Sloveniji je promet s kmetijskimi zemlji{~i urejen v Zakonu o kmetijskih

zemlji{~ih. Ustavno sodi{~e je z odlo~bo US RS, {t. U-I-266/98 z dne 28.2.2002 razvelja-

vilo poglavje z naslovom »III. Promet s kmetijskimi zemlji{~i« (~leni 17 do 25) Zakona o

kmetijskih zemlji{~ih. Razveljavitev bo za~ela u~inkovati po preteku enega leta od dne-

va objave te odlo~be v Uradnem listu. Ustavno sodi{~e je v svoji odlo~bi med drugim

ugotovilo:

• ni v skladu z ustavo (na~elo socialne dr`ave), da veljajo omejitve pravnega prometa

enako tudi za sklepanje pogodb o dosmrtnem pre`ivljanju;

• `e zaradi vsebinske nedore~enosti so v neskladju z ustavo (na~ela pravne dr`ave): ~e-

trta, {esta, sedma, deseta, enajsta in dvanajsta alineja tretjega odstavka 19. ~lena, ki
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nalagajo upravnemu organu arbitrarnost in povzro~ajo pravno negotovost, zato ni v

skladu z na~eli pravne dr`ave;

• osma alineja tretjega odstavka 19. ~lena je v neskladju z ustavnim na~elom svobode

gospodarske pobude in neomejevanja konkurence; deveta alineja istega odstavka

onemogo~a dejavnost trgovanja s kmetijskimi zemlji{~i, kar ni v skladu z na~elom

svobodnosti gospodarske pobude;

• varstvo obrambnih interesov dr`ave je treba zagotavljati z ukrepi, ki so za lastnika

bla`ji (razlastitev);

• uradno dolo~anje prodajne cene kmetijskih zemlji{~ je, kadar ne gre za kupca s pred-

nostno pravico, v neskladju s pravico do zasebne lastnine in svobodo gospodarske

pobude;

• uzakonitev mo`nosti, da upravni organ z molkom odkloni odobritev pravnega posla

je – v notranji zvezi z drugimi dolo~bami razveljavljenega poglavja – v neskladju z

na~eli pravne dr`ave in s pravico do pravnega sredstva;

• niso pa s stali{~a interesov kmetijskih organizacij v neskladju z ustavo dolo~be 18. ~le-

na zakona o tem, kdaj se izjemoma sme deliti za{~itena kmetija, in dolo~ba 21. ~lena,

ki bli`nji kmetijski organizaciji dolo~a zadnje mesto med prednostnimi upravi~enci za

nakup.

Dedovanje kmetij je urejeno v posebnem zakonu in sicer v Zakonu o dedovanju kme-

tijskih gospodarstev. Zakon prepre~uje drobitev za{~itenih kmetij kot kmetijskih oziro-

ma kmetijsko-gozdarskih gospodarskih enot, omogo~a njihov prevzem pod pogoji, ki

dedi~a preve~ ne obremenjujejo ter ustvarja mo`nosti za ohranitev in krepitev gospo-

darske, socialne in ekolo{ke funkcije za{~itenih kmetij.

IV. PREGLED UREDITVE PROMETA S KMETIJSKIMI ZEMLJI[^I
PO POSAMEZNIH DR@AVAH

4.1 Avstrija

Po avstrijski ustavi so za urejanje prometa z nepremi~ninami pristojne avstrijske zvez-

ne de`ele. To pomeni, da imamo devet razli~nih de`elnih zakonov, ki so si v~asih po-

dobni, v~asih pa tudi zelo razli~ni. To so tako imenovani »Grundverkehrsgesetze«, torej

zakoni o prometu z nepremi~ninami. Poleg teh zakonov je treba omeniti {e »Gemeinde-

planungsgesetz«, torej prav tako de`elni zakon o urejevanju ob~in ter Raumordnungs-

gesetz, to je de`elni urbanisti~ni zakon. Sem spada tudi Bauordung«, to je de`elni grad-
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beni red ter {e nekaj izvedbenih in drugih predpisov na podro~jih kot so npr. za{~ita

okolja, delitve parcel, itd. Avstrijski de`elni zakoni predvidevajo razli~na dovoljenja ali

pa vsaj potrdila razli~nih oblasti. Za promet s kmetijskimi in gozdnimi zemlji{~i je na~el-

no pristojna zemlji{ka komisija, sicer pa izdajajo dovoljenja okrajna glavarstva v okviru

de`elne uprave. Glede prostega razpolaganja nepremi~nin so za promet s kmetijskimi

in gozdnimi zemlji{~i predvidene predkupne pravice doma~ih kmetov. V primeru, da

le-ti niso zainteresirani, lahko pridobi tako nepremi~nino tudi druga oseba, ki ni kmet.

Zagotovljeno pamora biti, da bo upo{tevana namembnost zemlji{~a. (Serajnik, 1998: 4)

V Avstriji ne velja enotno kmetijsko dedno pravo. V sedmih zveznih de`elah se upo-

rablja Zakon o zaposedbi dedi{~ine na kmetiji iz leta 1958. V zvezni de`eli Koro{ki velja

koro{ki zakon o dedovanju kmetij, v zvezni de`eli Tirolski pa velja Zakon o dedovanju

kmetij.

V nadaljevanju obravnavamo primer zvezne de`ele Salzburg.

4.1.1 Salzburg

V zvezni de`eli Salzburg je promet s kmetijskimi in gozdnimi zemlji{~i urejen v Zako-

nu o prometu z zemlji{~i z dne 20.10. 1993.

Kmetijska in gozdna zemlji{~a so zemlji{~a ali deli zemlji{~, ki so glede na vrsto in de-

jansko uporabo v celoti ali prete`no namenjena za kmetijsko ali gozdarsko dejavnost.

Sem sodijo tudi stanovanjska in gospodarska poslopja, ki slu`ijo kmetijski ali gozdarski

dejavnosti.

Za pravne posle, sklenjene med `ivimi, ki se nana{ajo na kmetijske ali gozdne povr{i-

ne, je potrebno soglasje pristojnega upravnega organa za promet z zemlji{~i v primeru,

da gre pri tem pravnem poslu za :

• prenos lastninske pravice,

• pridobitev lastninske pravice na plodovih,

• oddaja v najem ali uporabo zgradbe ali povr{ine, ki je ve~ja od 0,5 hektarov, pa tudi

manj{ih povr{in, ~e je s tem povezana pravica do odvzema ve~ kot 600 m3 pitne vode

dnevno, razen pravice pe{poti, vo`nje, spravila preko tujega zemlji{~a ter pravice do

napeljave po zemlji ali zraku.

Soglasje pristojnega upravnega organa ni potrebno za :

• pravne posle, s katerimi se kmetijski ali gozdarski obrat v celoti prenese na katero od

naslednjih oseb: zakonca, star{e ali njihove potomce, stare star{e in njihove potomce,

pastorke, posvojence ali rejence in njihove potomce,

• pravne posle med solastniki pri veljavnem obstoju solastni{kega razmerja,
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• pravne posle s Salzbur{ko kmetijsko zadrugo, kadar sklepa posle kot pridobitelj pra-

vice, da bi za kmetovalce ohranila ali vrnila zemlji{~a v kmetijsko ali gozdarsko izko-

ri{~anje, pri ~emer mora biti tak{en namen v pravnem poslu razviden,

• pravne posle, ki so predmet odlo~be agrarnih oblasti, v kateri je odrejen ukrep zem-

lji{ke reforme,

• zakupne pogodbe, ki se sklenejo s kmetovalcem zaradi kmetijskega ali gozdarskega

izkori{~anja v okviru obstoje~ega kmetijskega ali gozdarskega obrata,

• pravne posle, v katerih je pridobitelj pravice zvezna de`ela Salzburg ali tista ob~ina,

na katere obmo~ju le`i zemlji{~e, ~e so namenjeni ohranitvi in varovanju ekolo{ko

dragocenih krajinskih obmo~ij. Tak{no namembnost mora potrditi ustrezna odgovor-

na oseba za varstvo okolja v zvezni de`eli in se pri tem sklicevati na ustrezno strokov-

no mnenje.

Pristojni upravni organ izda soglasje k pravnemu poslu samo v primeru, da le-ta ni v

nasprotju s splo{nim interesom, da se ohrani, okrepi in ustvari zmogljiv kme~ki stan v

obliki gospodarsko zdravih srednjih in manj{ih kmetijskih ali gozdarskih obratov.

Pravni posel je v nasprotju z zgoraj opisanim interesom, kadar:

• nepremi~nina, ki ostane odsvojitelju ali zakupodajalcu v uporabi, ne bi ve~ zado{~ala

za zmogljiv kmetijski ali gozdarski obrat,

• gre za nedeljeno odsvojitev ali zakup nekega kme~kega obrata ali za prenos, s kate-

rim se razdeli nek obrat, ali odsvojitev tistih delov obrata, ki so pomembni za kmetij-

sko ali gozdarsko izkori{~anje, ~e:

• interes za krepitev ali ustanovitev enega ali ve~ kme~kih obratov ob upo{tevanju

javnih planskih opredelitev prevladuje nad interesom uporabe, ki je predvidena v

danem pravnem poslu,

• pridobitelj pravice ni kmet,

• je vsaj en kmetovalec pripravljen in sposoben pridobiti pravico po krajevno obi~aj-

ni ceni ali druga~e po enakih pogojih, kot so predvideni v danem pravnem poslu.

Kmet v smislu tega zakona je tisti, ki sam ali skupaj z dru`inskimi ~lani ali kmetijskimi

delojemalci upravlja kmetijski ali gozdarski obrat kot samostojno gospodarsko enoto in

s tem v celoti, prete`no ali v dolo~enem delu pre`ivlja sebe in svojo dru`ino (~isto

kme~ko gospodarstvo, polkme~ko gospodarstvo, kmetovanje kot dopolnilna dejav-

nost). Kmet je tudi tisti, ki se namerava po pridobitvi obrata ali zemlji{~a ukvarjati s

kmetijsko dejavnostjo in ima za to ustrezne sposobnosti.

Dokazilo o potrebnih sposobnostih je:
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• uspe{no opravljen izpit za kvalificiranega delavca v skladu z uredbo zvezne de`ele

Salzburg iz leta 1991 o poklicnem kmetijskem in gozdarskem izobra`evanju ali us-

treznem zakonu neke druge zvezne de`ele ali najmanj petletno prakti~no delo po

kon~anem obveznem {olanju,

• uspe{no kon~ano {olanje na dveletni ali triletni kmetijski ali gozdarski strokovni {oli

in ustrezna enoletna dejavnost,

• uspe{no kon~ano {olanje na vi{ji kmetijski ali gozdarski {oli,

• uspe{no kon~an {tudij na biotehni{ki fakulteti.

Status kmeta ima tudi Salzbur{ka zadruga za utrditev posesti, ki naj bi za kmetovalce

ohranila ali vrnila zemlji{~a v kmetijsko in gozdarsko izkori{~anje. To namembnost je

potrebno v ponudbi izrecno izraziti.

Soglasja k pravnemu poslu se izrecno ne sme izdati, ~e:

• se brez zadostnega razloga ponovno poru{i ugodna ureditev zemlji{~, ki je bila do-

se`ena s komasacijo ali arondacijo,

• bi nastala agrarna struktura s slabimi posledicami za kmetijstvo ali gozdarstvo,

• je cena za nepremi~nino bistveno vi{ja od tr`ne vrednosti,

• je pridobitev v nasprotju s ciljem zagotoviti sposobno kmetijsko in gozdarsko gospo-

darstvo skladno z naravnimi in strukturnimi danostmi de`ele.

Soglasja se prav tako ne sme izdati, ~e obstaja utemeljena bojazen, da:

• se pridobiva kmetije ali gospodarsko pomembne dele teh kmetij zaradi ustvarjanja ali

pove~evanja veleposesti, razen kadar gre za gospodarsko upravi~ene arondacije,

• se pridobiva zemlji{~a zaradi ustvarjanja ali ve~anja lastnih lovskih revirjev, ~eprav za

slednje ni prevladujo~ega kmetijskega ali gozdarskega interesa,

• se zemlji{~e pridobiva z namenom, da bi se kot celota ali po delih prodalo naprej z na-

menom ustvariti dobi~ek,

• gre za kapitalsko nalo`bo,

• se zemlji{~a brez razloga izlo~ajo iz kmetijskega ali gozdarskega obrata.

Ne glede na gornje prepovedi, se sme izdati soglasje k pravnemu poslu, ~e je zaradi

osebnih ali gospodarskih razmer odsvojitelja to nujno potrebno, da se prepre~i propad

obrata ali zagotovi ohranitev obrata kot samostojne enote.

4.2 Danska

Podro~je prometa s kmetijskimi zemlji{~i ureja Akt o kmetijstvu (Act relative to Agri-

culture oziroma originalno Bekendtgørelse af landbrugslov) z dne 15.7.1999. V petem
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in {estem poglavju tega zakona je urejeno podro~je prometa s kmetijskimi zemlji{~i. Iz

zakona se da razbrati, da je za pridobitev kmetijskih zemlji{~ do 30 hektarov potrebna

starost nad 18 let, za pridobitev zemlji{~ nad 30 hektarov pa {e to, da kupec `e upravlja s

kmetijskim zemlji{~em oziroma izpolnjuje nekatere pogoje, ki jih predpi{e minister za

prehrano, kmetijstvo in ribi{tvo.1

Posebej je dolo~en tudi maksimum 70 hektarov, pri ~emer se kumulativno upo{teva

povr{ina, ki je v lasti pridobitelja, njegovega zakonca ali njegovih otrok, mlaj{ih od 18

let, na Danskem in v tujini. Posebej natan~no je dolo~ena zahtevana izobrazba in opre-

deljeni pogoji, kaj {teje za glavno bivali{~e. Pogoji za pridobivanje in uporabo kmetij-

skih zemlji{~ in drugih nepremi~nin za kmetijsko dejavnost so razli~no urejeni za dan-

ske dr`avljane, tujce iz dr`av ~lanic EU in druge tujce. Pogoji za danske dr`avljane in tuj-

ce iz dr`av ~lanic EU so v prete`ni meri usklajeni.

Danska je imela problem v zvezi z razprodajo danske obale nem{kim turistom. Zato je

zakonsko omejila tujcem promet z nepremi~ninami. Evropska skupnost je Danski priz-

nala izjeme v prvem dodatnem protokolu po Maastrichtski pogodbi, torej na primarni,

ustavni ravni. Te izjeme se nana{ajo na omejitve glede nakupa nepremi~nin za po~it-

ni{ke hi{e in podru`nice. (glej F. Serajnik, 1998)

4.3 Francija

Francoski zakon o prometu z zemlji{~i ne zahteva soglasja dr`ave pri zamenjavi last-

nika, temve~ pri vsaki spremembi upravljalca zemlji{~a. Torej oseba, ki nima statusa

kmeta, lahko kupi kmetijsko zemlji{~e brez dovoljenja, vendar mora dati to zemlji{~e v

zakup osebi, ki ima tak{en status oziroma je usposobljena za opravljanje kmetijske de-

javnosti. Kmetijski zakonik vsebuje tudi na~ine ustanovitve zakupa kmetijskih zemlji{~.

Francoska zakonodaja ne dolo~a neposrednih omejitev glede nakupa kmetijskih zem-

lji{~, da bi se ohranila raba teh zemlji{~ v kmetijske namene, vendar zahteva, da ima

uporabnik/upravljalec kmetijskega zemlji{~a dolo~eno izobrazbo kmetijske smeri ali

izku{nje s kmetovanjem. (The world bank group, Rolfes: 123)

Pri nakupu kmetijskega zemlji{~a lahko uveljavlja prednostno pravico zakupnik, ki je

obdeloval zemlji{~e vsaj tri leta. Lastnik zemlji{~a mora dati zakupniku na voljo dva me-

seca, da se zakupnik odlo~i, ali bo zemlji{~e kupil. (Theworld bank group, Rolfes: 127)

Francoska zakonodaja vsebuje nekatere dolo~be glede delitve zemlji{kih parcel.

Odobritev upravnega organa je potrebna, kadar je parcela razdeljena na dele, ki so
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manj{i odminimalne dovoljene povr{ine (2 SMI2), ki pa je lahko zni`an na 1,5 SMI, ~e to

zni`anje dovoljuje povpre~je v posameznem departmaju. (The world bank group, Rol-

fes: 132)

Z namenom, da bi ustvarili in ohranili dru`inske kmetije, so v Franciji sprejeli dolo~e-

ne omejitve glede nastajanja veleposesti. Tak{ne omejitve se lahko pojavljajo v razli~nih

oblikah. Na primer dru`be za zemlji{ko ureditev in dolo~itev kmetijskih povr{in (SociJtJ

d'AmJnagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER)), ki so javne neprofitne orga-

nizacije, ne bodo odobrile pove~evanja kmetij nad 4 SMI. (The world bank group, Rol-

fes: 130)

Neposredne omejitve se nana{ajo na strnjene kmetije. Obdelovalne povr{ine so tu

razdeljene glede na {tevilo uporabnikov zemlje, ki so usposobljeni za kmetovanje in so

mlaj{i od 60 let. Vsak uporabnik ima lahko dolo~eno povr{ino zemlji{~a, za pove~anje

zemlji{~a pa je potrebna odobritev SAFER. Omejitev glede velikosti kmetijskega zem-

lji{~a velja tudi za GFA (Groupement Foncier Agricole) ali kmetijsko zemlji{ko skup-

nost, ki omogo~a obdelovanje posebnih kmetijskih povr{in. Tak{na dru`ba ponavadi

kupi kmetijsko zemlji{~e in ga odda v zakup osebi, ki bo zemljo obdelovala. Maksimum

povr{ine zemlji{~a, ki ga ima v lasti kmetijska zemlji{ka skupnost, ne sme presegati 15

SMI. (The world bank group, Rolfes: 130)

V primeru brezpla~ne odtujitve kmetijskih posestev ali zemlji{~ s kmetijsko namem-

bnostjo se uvede predkupno pravico v korist dru`b za zemlji{ko ureditev in dolo~itev

kmetijskih povr{in (SAFER). Predkupna pravica SAFER ne more imeti prednosti pred

predkupnimi pravicami, ki jih veljavna zakonodaja dodeljuje v korist dr`ave, javnih

skupnosti, javnih ustanov in sodedi~ev. V nobenem primeru je ni mogo~e izvajati proti

trenutnemu zakupniku. Predkupno pravico SAFER se izvaja z namenom:

• da se podpre vzpostavitev ravnote`ja med obstoje~imi kmetijskimi posestvi,

• da se pripomore k nastanku novih uravnote`enih posestev,

• da se prepre~i zemlji{ke {pekulacije in ohrani dru`inski zna~aj kmetijske dejavnosti.3

Izrazito egalitarni zna~aj francoskega civilnega zakonika in kot pravica do nujnega

dele`a, izoblikovana v materialnem dednem pravu, ustvarja precej napet odnos do

ohranjanja kmetij v postopku dedovanja. Leta 1938 je francoski zakonodajalec uvedel

posebne postopke dodelitve za majhne kmetije. Zakon so leta 1961 raz{irili na vse kme-
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tije. Vanj so vklju~ili tudi pridobitna dru`inska podjetja. Predpise o dodelitvi so reformi-

rali leta 1980. Dodelitev kmetije lahko zahteva katerikoli od sodedi~ev ali `ive~i zako-

nec, ~e sodelujejo ali so sodelovali pri upravljanju kmetije. Dodelitev ni dopustna le pri

lastni{kih kmetijah, ampak tudi pri kmetijah v zakupu, inventarju zakupnika ali dele`ih

na kmetijskem obratu. Uveljavlja se lahko tudi pri razdru`itvi zakonske imovinske

skupnosti. Dodelitev je lahko obligatorna ali fakultativna. Pri majhnih kmetijah, katerih

povr{ina ne presega dolo~ene zgornje meje, mora sodnik prisoditi dodelitev. Tisti, ki

mu je bila kmetija dodeljena, lahko v tak{nem primeru zahteva, da se mu odobri

obro~no pla~ilo odpravnin za dobo 10 let. Pri vseh drugih kmetijah je prepu{~eno pre-

soji sodnika, ali bo izvr{il dodelitev. V tak{nem primeru je izklju~eno, da bi sodi{~e od-

lo`ilo pla~ilo odpravnine prejemniku prisojila (dodelitve). ^e je ve~ upravi~encev do

dodelitve, mora sodi{~e upo{tevati primernost razli~nih prosilcev za nadaljnje vodenje

kmetije. Ob smrti zakupnika so njegov zakonec, njegovi predniki in potomci, ki sodelu-

jejo ali so v zadnjih petih letih sodelovali pri gospodarjenju kmetije v zakupu, upravi~e-

ni do nadaljevanju zakupa. ^e je ve~ upravi~enih oseb, lahko dodeli sodi{~e zakupno

razmerje samo eni osebi. Pri svoji odlo~itvi mora upo{tevati primernost razli~nih prosil-

cev (glej W. Winkler: 10).

4.4 Italija

Iz Zakona o pogojih za spremembo lastni{tva na nepremi~ninah v obmejnih pokraji-

nah izhaja, da mora lastnik kmetijskega zemlji{~a ponuditi zemlji{~e v odkup neposred-

nim lastnikom sosednjih zemlji{~ (meja{em), ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Ti imajo v

roku 60 dni prednostno pravico nakupa pod istimi nakupnimi pogoji, ki so navedeni v

ponudbi. ^e prodajalec ne upo{teva te prednostne pravice nakupa, ima sosed-meja{

pravico, da v roku dveh let odkupi zemlji{~e od novega lastnika pod istimi pogoji, kot je

bilo zemlji{~e kupljeno. Zakon te`i k zaokro`evanju kmetij. Pri nakupu kmetijskih zem-

lji{~ ni razlik med italijanskimi dr`avljani in tujci.

Glede velikosti kmetijskega zemlji{~a in pravnih omejitev glede drobljenja zemlji{~

italijanski civilni zakonik dolo~a, da se dolo~eno kmetijsko zemlji{~e ne sme deliti pod

dolo~enim minimumom za velikost kmetijskega zemlji{~a. Pozitivno pravo zaenkrat ne

predvideva dolo~enih smernic oziroma postopka, s katerim bi dolo~ili minimalno

ozemlje, katerega se ne bi smelo ve~ deliti. Zakonodaja dolo~a samo minimalno veli-

kost zemlji{~a, ki je potrebno, da lahko posamezna dru`ina na njem opravlja kmetijsko

dejavnost. Zahtev po minimalni velikosti zemlji{~a se zaenkrat ne izvaja, razen v pro-

vinci Bolzano. V Bolzanu mora zaprta gorska kmetija (maso chiuso) biti dovolj velika,
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da lahko pet~lanska dru`ina z gospodarjenjem na tak{ni kmetiji dosega povpre~ni letni

dohodek. (The world bank group, Rolfes: 132)

Italija ima le zametke kmetijskega dednega prava. O skupnem gospodarstvu in delitvi

skupnega premo`enja pri razpustitvi skupnosti odlo~ajo tradicionalne navade. Poseb-

ne predpise glede dedovanja vsebuje tudi zakonodaja o izbolj{anju agrarne strukture in

agrarni reformi. Pri kmetijah za izbolj{anje agrarne strukture zakon predvideva postop-

ke o dodelitvi. ^e oporo~itelj v oporoki ni dolo~il naslednika, dodeli sodi{~e kmetijo

enemu izmed sodedi~ev, ki je kmetijo pripravljen in sposoben prevzeti. Sodedi~em je

treba izpla~ati odpravnino v obrokih v obdobju do 10 let. Pri zakupnih pogodbah za

kmetijska zemlji{~a preneha ob smrti zakupnika zakupno razmerje ob izteku gospodar-

skega leta, ~e med dedi~i ni poklicnega kmetovalca ali neposrednega gospodarja (colti-

vatore diretto). Vezanost kmetijskih zemlji{~ na dru`ino se lahko zagotovi s predkupni-

mi in predzakupnimi pravicami dru`inskih ~lanov. Pri odsvojitvi ali delitvi dedi{~ine

imajo predkupno pravico po splo{nem pravu sodedi~i v skupnosti dedi~ev in dru`inski

~lani v dru`inski kmetiji.(glej W. Winkler)

4.5 Nem~ija

Promet s kmetijskimi zemlji{~i se ureja z zveznim zakonom. Ustava v 74. ~lenu daje

zvezi pristojnost za urejanje naslednjih podro~ij, ki se nana{ajo na promet s kmetijskimi

zemlji{~i:

• prenos zemlje v javno last ali druge oblike javno nadzorovanega gospodarstva,

• trgovanje z nepremi~ninami, zemlji{ki zakon in zadeve, ki se nana{ajo na zakup kme-

tijskih zemlji{~.

Stvarnopravna razmerja ureja Civilni zakonik (Dr`avljanski zakonik)4 z dne 18.8.1896

s spremembami in dopolnitvami. Omejitve pri prometu z nepremi~ninami in pridobiva-

nju nepremi~nin za posamezne namene so urejene z de`elnimi in ob~inskimi predpisi,

ki ve`ejo posamezne omejitve na trajanje stalnega bivanja, stalno zaposlitev, dolo~ila

prostorskih aktov o namembnosti zemlji{~ (npr. stanovanjska obmo~ja, industrijska ob-

mo~ja, turisti~na obmo~ja, naravni parki ipd.) (glej Poro~evalec 62/98).

Upravni organi morajo odobriti pravne posle, ki se nana{ajo na promet s kmetijskimi

zemlji{~i in gozdovi. Dolo~bo o odobritvi pravnih poslov in ustrezna merila (kriterije)
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4 V originalnem besedilu je Civilni zakonik preveden kot Dr`avljanski zakonik. V nadaljevanju bomo uporab-

ljali izraz Civilni zakonik.
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za odobritev vsebuje zvezni Zakon o prometu z zemlji{~i -Grundstückverkehrgesetz

(GVG)5, ki je podrobno prikazan v nadaljevanju.

Zakon o prometu z zemlji{~i
V drugem ~lenu zakona je predpisano, da pravna odsvojitev zemlji{~a6 in obligacijska

pogodba o tem zahteva odobritev. Zvezne de`ele imajo v okviru svoje pristojnosti

mo`nost uvedbe tak{ne ureditve, pri kateri za odsvojitev zemlji{~ do dolo~ene velikosti

ni potrebna posebna odobritev. Za izdajo odobritve so predpisana dolo~ena merila.

»Tako je lastnik kot nosilec razpolagalnega upravi~enja omejen v svojem upravi~e-

nju, ~e nameravani posel ni v skladu z navedenimi merili, v nasprotnem primeru pa je

lastnik prost pri svojem razpolaganju. Zaradi izrazitega javnega interesa je dolo~en

tudi poseben postopek, ki je namenjen nadzoru nad uresni~evanjem zakonskih do-

lo~b.« (Juhart, 1998)

O zahtevi za odobritev odlo~a organ, ki je po de`elnem pravu za to pristojen (organ

za izdajanje dovoljenj), ~e o tem ne odlo~i sodi{~e.

V Nem~iji ne obstaja zakonsko najve~ja mo`na velikost kmetije, glede minimuma pa

je mo`no, da se ne odobrijo transakcije s kmetijskimi zemlji{~i, ki so manj{i od enega

hektara. (The world bank group, Rolfes: 130)

Nem{ki zakon ne vsebuje dolo~be, po kateri bi moralo biti v transakcijskem postopku

zagotovljeno zavarovanje, da bo zemlja uporabljena v kmetijske namene, niti da mora

kupec zemlje imeti izku{nje ali znanje o kmetovanju. Nem{ka sodna praksa pa zagotav-

lja, da ima kmet prednost pred nekmetom pri nakupu zemlje, ~e kmet potrebuje zemljo

za pove~anje velikosti svoje kmetije in je pripravljen pla~ati tak{no ceno, kot je bila do-

govorjena med lastnikom in potencialnim kupcem -nekmetom. (The world bank

group, Rolfes: 123, 126, 127)

^etrti ~len zakona dolo~a, da odobritev ni potrebna ~e:

• je zveza ali de`ela udele`ena pri odsvojitvi kot pogodbena stranka,
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5 Zakon o ukrepih za izbolj{anje agrarne strukture in za za{~ito kmetijskih in gozdarskih obratov (Zakon o

prometu z zemlji{~i – Grdst VG), 28. julija 1961 (BGB1. 1091, str. 1652 in 2000) (Zvezni zak. List III 7810 –1),

neuradni prevod. Pri citiranju ~lenov zakona se bomo v nadaljevali praviloma dr`ali neuradnega prevoda. Us-

treznost prevoda je na nekaterih mestih lahko tudi nekoliko vpra{ljiva.

6 Odsvojitvi zemlji{~a so enakovredni:

odstop in odsvojitev solastni{kega dele`a na zemlji{~u,

odsvojitev dednega dele`a drugemu, vendar ne sodedi~u, ~e je zapu{~ina v glavnem sestavljena iz kmetijskega

ali gozdnega obrata,

imenovanje pravice u`itka na nekem zemlji{~u.
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• si kaka verska skupnost s pravicami pravne osebe javnega prava pridobi zemlji{~e, ra-

zen ~e gre za kmetijski ali gozdarski obrat,7

• slu`i odsvojitev ali izvajanje predkupne pravice za izvedbo komasacije, postopka za

izbolj{anje agrarne strukture ali postopku v skladu s 37. ~lenom zveznega zakona o

prodaji,

• se odsvojijo zemlji{~a, ki le`ijo v obmo~ju veljavnosti zazidalnega na~rta v smislu 30.

~lena gradbenega zakonika, razen ~e gre za gospodarsko enoto kmetijskega ali goz-

darskega obrata ali za zemlji{~a, ki so v zazidalnem na~rtu ozna~ena kot kmetijska

zemlji{~a,

• je odobrena odsvojitev v skladu z bavarskim zakonom o planinah z dne 28. aprila

1932.8

V primeru, da za odsvojitev ni potrebna odobritev, mora organ za izdajo dovoljenj ob

zahtevi izdati o tem potrdilo, ki velja kot odobritev.

Odlo~itev o odobritvi mora pristojni krajevni organ izdati v roku enega meseca po

vlo`itvi zahteve. Rok se pod dolo~enimi pogoji, ki so navedeni v 6. ~lenu zakona,9 lah-

ko podalj{a na 2 ali 3 mesece.

Na osnovi odsvojitve, ki zahteva odobritev, se sme vpisati pravna sprememba v zem-

lji{ko knjigo {ele takrat, ko se zemlji{ko-knji`nemu uradu doka`e neizpodbitnost

odobritve.

V osmem ~lenu zakona je predpisana obveznost izdaje odobritve, ~e:

• je ob~ina ali ob~inska zveza udele`ena pri odsvojitvi, ~e le`i odsvojeno zemlji{~e na

obmo~ju udele`ene ob~ine ali ob~inske zveze in je z gradbenim na~rtom dokazano,

da je zemlji{~e namenjeno za nekmetijske namene,

• je kmetijski ali gozdarski obrat zaklju~no odsvojen ali bo pri dedovanju prenesen ali

bo zemlji{~e nekdo prevzel v u`itek in bo ta pridobitelj ali u`itkar ali zakonski partner

lastnika ali z lastnikom v ravni ~rti v sorodu do tretjega kolena stranske linije ali pa z

njim v sva{tvu do drugega kolena,
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7 V zakonu se dosledno uporablja izraz kmetijski obrat in tega v nalogi nismo spreminjali, s tem izrazom se oz-

na~uje kmetija.

8 V zakonu je navedeno, da je zakon objavljen v pre~i{~eni zbirki bavarskega de`elnega prava, zvezek IV, str.

359.

9 ^e preverjanje ni mogo~e kon~ati v roku ali mora organ za izdajanje dovoljenj dose~i izjavo o izvajanju pred-

kupne pravice v skladu z 12. ~lenom zakona. V tem primeru je potrebno odsvojitelju pred potekom roka izdati

vmesni odgovor, s katerim se podalj{a rok na dvameseca, in ~e je omenjena izjava dose`ena, na tri mesece.
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• se me{an obrat odsvoji skupaj in kmetijska ali gozdarska zemlja ne nudita osnove za

samostojen obstoj,

• slu`i odsvojitev izbolj{anju meje,

• se zemlji{~a zamenjajo zaradi izbolj{anja kmetijskega gospodarstva ali iz drugih opra-

vi~ljivih narodnogospodarskih razlogov in denarna poravnava ne zna{a ve~ kot ~etr-

tino vi{je vrednosti zemlji{~a,

• se zemlji{~e po mo`nosti razlastitve ali odstopa po rudarskem pravu odsvoji tistemu,

v dobro katerega bi lahko bilo razla{~eno ali bi moralo biti odstopljeno, ali pa se zem-

lji{~e odsvoji tistemu, ki mora prevzeti lastni{tvo na osnovi zakonskih obveznosti,

• v nekaterih primerih pridobitve nadomestne zemlje.10

Deveti ~len zakona dolo~a, da se odobritev sme odre~i oziroma pogojevati z izpolni-

tvijo dolo~enih ravnanj samo, ~e je podan eden od treh taksativno na{tetih razlogov.

Ti so:

• ~e bi bila posledica odsvojitve nesmotrna delitev zemlje in tal,

• ~e bi odsvojitev za odsvojitelja pomenila negospodarno zmanj{anje povr{in,

• ~e je odmera v o~itnem nesorazmerju z vrednostjo zemlji{~a.11

Delitev zemlje je praviloma nesmotrna takrat, ko odsvojitev nasprotuje ukrepom za

izbolj{anje agrarne strukture.

Do negospodarnega zmanj{anja ali razdelitve kmetijskega zemlji{~a pride praviloma

takrat, kadar bi pri delitvi dedi{~ine, izro~ilni pogodbi ali drugi pravni odsvojitvi:

• samostojen kmetijski obrat izgubil sposobnost za `ivljenje (razen ~e se zemlji{~e ods-

voji za nekmetijske namene),

• kmetijski obrat postal manj{i od enega hektara,

• gozdarski obrat postal manj{i od dveh hektarov in pol, razen v izjemnih primerih,
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10 Navedeni so trije primeri:

~e je pridobitelj za zagotovitev svojega obstoja ali za ohranitev svojega gospodarskega obraza odvisen od na-

domestne zemlje ali

je nadomestna zemlja namenjena za izpolnitev obveznosti pridobitelja in pri nadomestni zemlji ne gre za kme-

tijski ali gozdarski obrat,

potrebuje ob~ina ali ob~inska zveza nadomestno zemljo za skoraj{nji zakup ali odsvojitev pri kmetu, ki ga bo

ona izpodrinila.

11 Juhart (1998) navaja, da sodna praksa ka`e, da je nesorazmerje vrednosti podano, ~e cena v pogodbi prese-

ga tr`no ceno za 50%.
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• se zemlji{~a, ki so bila pridobljena pri komasacijskem postopku in z izselitvijo kmetij-

skega obrata, ki so jo podprli z javnimi sredstvi, razdelila na ta na~in, da je dodelitev

le-teh v nasprotju z ukrepi za izbolj{anje agrarne strukture.

Pri predlogu za odobritev je potrebno upo{tevati tudi splo{ne narodnogospodarske

interese, posebej ~e se odsvojijo zemlji{~a za neposredno pridobivanje surovin, ki so

sestavni deli tal.

Hkrati ob odobritvi se lahko da tudi t.i. »nalog«. Deseti ~len zakona dolo~a »odobritve

po nalogih«, ko se pridobitelju lahko z nalogom odredi:

• da mora pridobljeno zemlji{~e dati v zakup kmetu,

• da mora pridobljeno zemlji{~e v celoti ali delno pod zmernimi pogoji odsvojiti kmetu

ali gradbenemu podjetju, ki ga dolo~i oblast za izbolj{anje agrarne strukture,

• da mora v dolo~enem, primernem roku zemljo oddati, vendar ne ve~ ali v ve~ji vred-

nosti kot ustreza pridobljenemu zemlji{~u,

• da mora za zavarovanje pravilnega gospodarjenja z gozdom skleniti pogodbo o gos-

podarjenju z gozdarskim izvedencem ali gozdarskim organom ali pa gospodariti po

odobrenem gospodarskem na~rtu.

V primeru, da se podeli odobritev po nalogu, ima prizadeta stranka pravico, da lahko

do preteka enega meseca po nastopu neizpodbitnosti odlo~itve, odstopi od pogodbe.

Glede pravice do odstopa veljajo ustrezni predpisi ~lenov 346 do 354 in 356 Civilnega

zakonika.

Odobritev se lahko podeli tudi pogojno. Ti primeri so predpisani v 11. ~lenu zakona.12

Odobritev se lahko podeli pod pogojem, da bodo v dolo~enem roku:

• pogodbene stranke na dolo~en na~in spremenile posamezna pogodbena dolo~ila,

pri katerih obstajajo pomisleki proti dejanskemu stanju iz 9. ~lena,

• da bo pridobitelj kmetijskega zemlji{~a dal za nedolo~en ~as v zakup kmetu,

• da bo pridobitelj oddal zemljo na drugem mestu, vendar ne ve~ ali v ve~ji vrednosti,

kot ustreza velikost pridobljenega zemlji{~a.

^e je nastopil ta pogoj, mora organ za izdajo dovoljenj po nalogu izdati potrdilo.

Dvanajsti ~len zakona daje pojasnilo o uveljavljanju predkupne pravice. ^e obstajajo

pogoji, po katerih se lahko uveljavlja predkupna pravica v skladu z zakonom o izbolj{a-

nju agrarne strukture, mora organ za izdajo dovoljenj, preden odlo~i o zahtevi do odo-
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12 Iz zakona ni razvidno, kak{na je pravzaprav vsebinska razlika med »odobritvijo po nalogih« in »pogojno

odobritvijo«.

504



britve, predlo`iti pogodbo organa za izbolj{anje agrarne strukture za dosego pojasnila o

upravljanju predkupne pravice organa, ki ima to pravico.

Drugi del zakona (~leni 13-17) - sodna odobritev obrata se ukvarja s podro~jem dedo-

vanja kmetijskih zemlji{~, ki pa je predvsem podro~je, ki ga obravnavajo drugi zakoni,

in bo zato le na kratko prikazano v nadaljevanju.

Dedovanje13

Nem{ko kmetijsko dedno pravo je ve~plastno. Zanj je zna~ilen vzporedni obstoj

zveznega in de`elnih zakonov. V osmih od {estnajstih zveznih de`el veljajo posebni za-

koni za dedovanje kmetij. V ve~ini de`el kmetija pripada le enemu dedi~u.

Na splo{no ureja podro~je dedovanja zvezni Civilni zakonik. Severnonem{ki zakon

(Nordwestdeutche Höfeordung) velja v naslednjih zveznih de`elah: Hamburg, Spodnja

Sa{ka, Severno Porenje-Vestfalija, Schleswig-Holstein. Lastnik kmetije sam odlo~i ali se

bo pri dedovanju uporabil zvezni zakon ali Severnonem{ki zakon. V primeru, da se

uporabi Severnonem{ki zakon, dobi kmetijo le en dedi~, ostali dedi~i pa dobijo le

od{kodnino, ki pa je ni`ja od dejanske vrednosti njihovega dele`a, kar kmetiji zagotav-

lja nadaljnji obstoj. Tako da dr`ava kmetu mehanizem za ohranitev enotne kmetije,

kmet pa se sam odlo~i ali bo to mo`nost v praksi tudi dejansko uporabil.

Zvezne de`ele Bremen, Rheinland-Pfalz, Hessen in Baden-Württemberg imajo svoje

de`elne zakone. V zvezni de`eli Baden-Württemberg veljajo celo razli~ni zakoni za po-

samezne dele de`ele.

Obdav~evanje
Na podlagi spremenjenega dav~nega zakona iz leta 1997, je osnova za obra~un davka

pri nakupu t.i. »Gengenleistung«, ki je po pravilu enak nakupni ceni, dav~na stopnja pa

je dolo~ena v vi{ini 3,5%. Tako prodajalec kot kupec sta dav~na zavezanca, tako da

mora biti v sami kupoprodajni pogodbi naveden pla~nik davka. V primeru, da zemljo

kupujejo osebe, ki so poro~ene ali v neposrednem sorodstvu s prodajalcem, ni potreb-

no pla~ati davka. (The world bank group, Rolfes: 128)

Davki na (pre)zgodnjo prodajo kmetijskih zemlji{~ (obdav~itev kapitalskega do-

bi~ka) spadajo v podro~je obdav~evanja prihodkov fizi~nih oseb, pri ~emer se upo{te-

vajo morebitne investicije v kmetijstvo. Vi{ji davki niso predvideni, ~e se ima zemljo v

lasti le kraj{e obdobje. (The world bank group, Rolfes: 128)
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13 Povzeto po W. Winkler, str. 7 ter L. Rolfes, str. 126.
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Pri dedovanju so kmetijska zemlji{~a do dokaj velike vrednosti opro{~ena davkov,

tako da se v ve~ini primerov ne pla~uje davka ob dedovanju kmetijskega zemlji{~a na

podlagi oporoke.

Zakup kmetijskega zemlji{~a
Podro~je je urejeno v Civilnem zakoniku. Zakonsko ni dolo~en najkraj{i mo`ni rok

zakupa.

Nem{ki zakon iz leta 1985 - Zakon o administrativnem nadzoru zakupnih pogodb -

vsebuje zahtevo po poro~anju o kmetijskih zakupih. Lastniki zemlje morajo poro~ati o

sprejetju in dopolnitvah zakupnih pogodb pristojnim oblastem. Pristojni organ lahko

nalo`i lastniku zemlje in zakupniku spremembo ali preklic pogodbe v glavnem samo

zaradi prepre~evanja drobljenja zemlje. (The world bank group, Rolfes: 125)

Obvezna prodaja kmetijskega zemlji{~a
V skladu z nem{ko ureditvijo lahko zvezna vlada in tudi posamezne de`ele izvedejo

ekspropriacijo zemlji{~a s ciljem »skupnega dobra«. Ekspropriacija se lahko zgodi le v

okoli{~inah, ko ni drugih alternativnih mo`nosti za pridobitev potrebne zemlje. (The

world bank group, Schwarzwalder: 236)

V Nem~iji obstajajo pravila, ki se nana{ajo na uporabo pravice do ekspropriaacije. Pri

kmetijskih zemlji{~ih mora biti npr. kompenzacija enaka teko~i tr`ni vrednosti zem-

lji{~a, ki bo odsvojeno. V primeru delitve ali pre~enja zemlji{~a mora biti pla~ana dodat-

na kompenzacija, ki je osnovana na naslednjem:

• nara{~ajo~ega ~asa, ki je potrebno zaradi cestnega potovanja in pripravo

mehanizacije,

• {koda zaradi obvozov,

• {koda zaradi nara{~ajo~ih lo~nic na zemlji,

• {koda zaradi poslab{ane vrste zemlje (The world bank group, Schwarzwalder: 236).

V primeru spora, ki se nana{a na vsoto pla~ane kompenzacije, lastniku zemlje ostaja

pravica do to`be pred civilnim sodi{~em.

4.6 [panija

[panija nima posebnega zakona, ki bi urejal promet s kmetijskimi zemlji{~i. [panski

civilni zakonik v 1523. ~lenu dolo~a, da ima lastnik sosednjega zemlji{~a predkupno

pravico pri nakupu zemlji{~a, ki se prodaja, pri ~emer le-to ni ve~je od enega hektara.

^e dva ali ve~ lastnikov sosednjih zemlji{~ uveljavlja prednostno pravico nakupa, jo
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dobi tisti, ki ima manj{e zemlji{~e, ~e pa so zemlji{~a enako velika pa tisti, ki je prej uve-

ljavljal prednostno pravico.

Iz Zakona o zakupu kmetijskih zemlji{~ iz leta 1980 izhaja, da mora prodajalec kmetij-

skega zemlji{~a o prodaji obvestiti zakupnika, ki bo imel na voljo 60 delovnih dni, da

uveljavi svojo prednostno pravico do nakupa. Cena zemlji{~a in ostali pogoji so enaki

za zakupnika in ostale interesente. ^e zakupnik ne izkoristi prednostne pravice do na-

kupa, lahko lastnik proda zemlji{~e drugi osebi.

Pri dedovanju kmetij je zaradi ohranitve gospodarskih enot lahko zapustnik v pred-

hodni delitvi kmetije med `ivimi ali za primer smrti dodelil enemu potomcu celovito

kmetijo in dolo~il, da se nujni dele` ostalim sodedi~em izpla~a v denarju. Sicer je za

[panijo zna~ilno razlikovanje med civilnim zakonikom in preceden~nim pravom v {te-

vilnih {panskih regijah, ki {e posebej dedno pravo urejuje druga~e kot civilni zakonik.

Dedno pravo pri kmetijah je dopolnjeno in deloma nadome{~eno v Zakonu o statusu

dru`inske kmetije in mladih kmetovalcev iz leta 1981.(glej W. Winkler)

Zakon o zakupu kmetijskih zemlji{~ je predvidel, da se zakupna pogodba ne razdre

zaradi smrti zakupnika, temve~ da njegovi dedi~i nadaljujejo zakupno razmerje, ~e je

kmetovanje njihov glavni poklic ali so osebni upravljalci, ki gospodarijo na kmetiji sku-

paj z dru`inskimi ~lani.

4.7 [vica

[vica za razliko od ostalih obravnavanih dr`av ni ~lanica EU. Njena ureditev se tako v

marsi~em bistveno razlikuje od ureditve v drugih dr`avah, ki so prikazane v nalogi.

Stopnja za{~ite kmetijske zemlje je vi{ja, kot v drugih dr`avah, kar se zagotavlja z raz-

li~nimi instrumenti, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju.

Podro~je prometa s kmetijskimi zemlji{~i ureja Zvezni zakon o kme~kem zemlji{kem

pravu14 iz leta 1991.

Med cilji zakona je poleg obi~ajnih ciljev, kot je npr. podpora kme~ki zemlji{ki lastni-

ni in krepitev polo`aja zakupnika pri nakupu kmetijskih gospodarstev in zemlji{~ ome-

njen tudi dokaj specifi~en cilj, kot je borba proti pretiranim cenam kmetijskih zemlji{~.

Zakon ureja naslednja podro~ja:

• pridobivanje kme~kih gospodarstev in kmetijskih zemlji{~,

• zastavitev kmetijskih zemlji{~,

• delitev kme~kih gospodarstev in drobitev kmetijskih zemlji{~.
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sur le droit foncier rural (LDFR).
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Zakon ne velja za vinograde, ki so manj{i od 10 arov in ostala zemlji{~a, ki so manj{a

od 24 arov, ~e ne pripadajo kme~kemu gospodarstvu. Na podlagi 5. ~lena zakona je

kantonom prepu{~eno, da lahko raz{irijo definicijo kmetijskih obratov ter da izklju~ijo

uporabo tega zakona pri pravicah do dele`a oziroma uporabi nekaterih gmajn, planin,

gozdov in pa{nikov.

Zasebnopravne omejitve prometa s kme~kimi gospodarstvi in kmetijskimi zemlji{~i

so predpisane v 11. do 57. ~lenu zakona.

V prvem poglavju (~leni 11- 39) je predpisana delitev na podlagi dedovanja, ki bo na

kratko prikazana na koncu prikaza {vicarske ureditve.

V drugem poglavju je predpisana odprava pogodbeno ustanovljene skupne lastnine

(~leni 36 - 39).

Z vidika naloge so najbolj pomembne dolo~be 3. poglavje zakona – Pogodbe o ods-

vojitvi (40. – 57. ~len)

Na podlagi 40. ~lena zakona lahko lastnik odsvoji kme~ko gospodarstvo, na katerem

gospodari skupaj s svojim zakoncem, oziroma dele` na takem gospodarstvu, samo s

privoljenjem zakonca. ^e tega privoljenja ne more pridobiti, ali ~e mu ga zakonec brez

tehtnega razloga no~e dati, lahko to pravico uveljavlja na sodi{~u.

Na podlagi 41. ~lena zakona se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da ima odsvoji-

telj kmetijskega zemlji{~a pravico do dobi~ka, ~e kupec kasneje zemlji{~e odsvoji. V

primeru, da se prodaja kmetijsko zemlji{~e po ceni, ki je ni`ja od prometne vrednosti,

pa ni bila dogovorjena pravica do dobi~ka, ostajajo v za{~ito dedi~ev pridr`ane do-

lo~be o izravnavi in zni`anju iz civilnega zakonika. To`ba za zni`anje in izravnavo ne

zastara, dokler ne dospe dobi~ek. Odsvojitelj se lahko s kupcem dogovori o pravici

povratnega nakupa v primeru, ~e bo ta prenehal sam gospodariti. V primeru, da ods-

vojitelj umre in kupec opusti gospodarjenje, lahko vsak od dedi~ev, ki `eli sam gospo-

dariti na gospodarstvu in se zdi za to primeren, samostojno uveljavlja pravico do po-

vratnega nakupa.

Predkupna pravica sorodnikov je definirana v 2. razdelku in sicer od 42. do 46. ~lena

zakona. ^e se prodaja kmetijsko zemlji{~e, ima predkupno pravico na njem vsak poto-

mec odsvojitelja, ~e je lastnik kme~kega gospodarstva ali z njim gospodari in ~e le`i

zemlji{~e v lokalno obi~ajnem obmo~ju obdelave tega gospodarstva. Predkupne pravi-

ce nima tisti, proti kateremu odsvojitelj navaja razloge, ki opravi~ujejo razdedinjenje.

Sorodnik lahko uveljavlja predkupno pravico tudi, ~e odsvojitelj kmetijsko zemlji{~e:

• prenese na premo`enjsko skupnost, dru`bo, zadrugo ali drugo pravno osebo,

• prenese neodpla~no,

• odsvoji drugemu sorodniku ali zakoncu.
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Upravi~enci lahko uveljavljajo predkupno pravico na kmetijskem zemlji{~u po dvojni

ceni donosa.15

Kadar se prodaja kmetijsko zemlji{~e, ki je v skupni lastnini, je mogo~e uveljavljati

predkupno pravico tudi, ~e je sorodstveno razmerje, na katerem temelji predkupna pra-

vica, podano samo do enega solastnika.

V primeru, da ve~ upravi~encev v istem rangu uveljavlja predkupno pravico, lahko

odsvojitelj dolo~i tistega, ki naj vstopi v kupno pogodbo. ^e odsvojitelj tega ne stori, so

za dodelitev kme~kega gospodarstva odlo~ilne osebne razmere upravi~encev.

Predkupno pravico ima tudi zakupnik in je predpisana v 47. in 48. ~lenu zakona. Po-

goj je, da je oseba zakupnik dalj ~asa od minimalne dobe, ki je predpisana v zveznem

zakonu o kmetijskem zakupu iz leta 1985, ter da je zakupnik lastnik (drugega) kme~ke-

ga gospodarstva ali z njim gospodari in ~e le`i zemlji{~e v lokalno obi~ajnem obmo~ju

obdelave tega gospodarstva.

Predkupna pravica sorodnikov ima prednost pred predkupno pravico zakupnika.

Zakupnik se svoji zakoniti predkupni pravici ne more odpovedati preden nastopi pri-

mer za uveljavljanje predkupne pravice.

Predkupno pravico na solastni{kih dele`ih ureja 49. ~len zakona, ki dolo~a naslednji

vrsti red predkupne pravice na kmetijskem zemlji{~u:

• vsak solastnik, ki je `e lastnik kme~kega gospodarstva ali z njim gospodari in ~e je za-

kupljeno zemlji{~e v lokalno obi~ajnem obmo~ju obdelave tega gospodarstva,

• vsak potomec in zakupnik, s predpogoji, pogoji in po vrstnem redu, ki veljajo za

predkupno pravico za kmetijsko zemlji{~e,

• vsak drug solastnik.

Solastnik, ki zase uveljavlja pravico do kmetijskega zemlji{~a v lokalno obi~ajnem ob-

mo~ju obdelave gospodarstva, lahko uveljavlja predkupno pravico na kmetijskem zem-

lji{~u po dvojnem donosu.

V razdelku skupne dolo~be za zveznopravne predkupne pravice (~leni 50 do 55) so

podane nekatere omejitve pri predkupni pravici:

• predkupne pravice ni mogo~e uveljavljati, ~e je oseba, ki bi pravico uveljavljala, `e

lastnik kme~kega gospodarstva, ki nudi kme~ki dru`ini nadpovpre~no dobro eksi-

stenco ali ~e gospodari na takem gospodarstvu,
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• ~e je lastnik kmetijskega zemlji{~a to pridobil z uveljavljanjem zakonite predkupne

pravice po ceni, ki je ni`ja od prometne, ima v primeru prodaje odsvojitelj, proti kate-

remu je bila predkupna pravica uveljavljana, pravico do dele`a pri dobi~ku,

• ~e je lastnik pridobil kmetijsko zemlji{~e z uveljavljanjem zakonite predkupne pravi-

ce zato, da bi na njem gospodaril sam, sme gospodarstvo deset let po prevzemu pro-

dati samo s privoljenjem odsvojitelja,16

• ~e lastnik ali njegov potomec, na katerega je bilo gospodarstvo preneseno, v roku de-

setih let dokon~no opusti gospodarjenje na gospodarstvu, ima odsvojitelj, proti kate-

remu je bila uveljavljena predkupna pravica, pravico do povratnega nakupa,

• pravica povratnega nakupa je dedna, ni pa prenosljiva.

Kantonalne predkupne pravice so predpisane v 56. ~lenu zakona. Kantoni lahko

predvidijo predkupne pravice:

• pri kmetijskih zemlji{~ih za skupnosti, ki so bile ustanovljene z namenom izbolj{ave

tal, v kolikor se zemlji{~e nahaja na obmo~ju njihovega delovanja in nakup slu`i na-

menu skupnosti,

• pri zasebnih gmajnah, planinah in pa{nikih za ob~ine, gmajnske in pa{ne skupnosti

ter podobne skupnosti,

• pri pravicah uporabe in dele`ih gmajne, planine ali pa{nika za skupnosti, kot so

gmajnske in pa{ne skupnosti, ki so lastnice te gmajne, planine ali pa{nika.

Zakonske predkupne pravice po zveznem pravu imajo prednost pred kantonalnimi

pravicami. Kantoni imajo vrstni red predkupnih pravic, ki so si jih dolo~ili sami.

V 57. ~lenu zakona je predpisano, da morajo lastniki sosednjih kmetijskih zemlji{~ so-

delovati pri popravku nesmotrnih meja. Lastniki lahko zahtevajo zamenjavo kmetijske-

ga zemlji{~a v potrebnem obsegu ali odstop do najve~ petih arov, ~e bi s tem pri{lo do

bistvenega izbolj{anja meje.

Javnopravne omejitve prometa s kme~kimi gospodarstvi in s kmetijskimi zemlji{~i so

predpisane v ~lenih 58 do 72.

^len 58 prepoveduje realno delitev posameznih zemlji{~ ali delov zemlji{~. Kmetij-

skih zemlji{~ se ne sme deliti na dele, ki bi bili manj{i od 25 arov, vinograde pa na dele

manj{e od 10 arov. Kantoni lahko dolo~ijo tudi ve~je minimalne povr{ine. Kmetijska

zemlji{~a se poleg tega ne sme deliti na solastni{ke dele`e, ki bi bili manj{i od

dvanajstine.

V 59. ~lenu zakona so opredeljene izjeme od prepovedi delitve:
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• izbolj{ave tal, pri katerih sodeluje nek upravni organ,

• namen izbolj{anja meje ali ugotavljanja meje,

• razlastitev in prostovoljna prodaja, ~e se lastniku grozi z razlastitvijo,

• pri prisilni izvr{bi.

Kantonalni urad za izdajo dovoljenj dovoljuje izjeme od prepovedi realne delitve in

drobljenja, ~e:

• se deli kmetijsko zemlji{~e v enem delu znotraj in v drugem delu zunaj obmo~ja ve-

ljavnosti tega zakona,

• kme~ko gospodarstvo tudi po delitvi ali lo~itvi enega zemlji{~a oziroma dela zem-

lji{~a {e nudi dobro mo`nost za pre`ivljanje kme~ki dru`ini,

• se menjajo zemlji{~a ali deli zemlji{~, ki so po donosu enakovredni.

• slu`i del, ki se izlo~i, enkratni arondaciji nekmetijskega zemlji{~a zunaj gradbene

cone, nekmetijsko zemlji{~e pa se s tem ne sme pove~ati za ve~ kot 1000 m2.

V 61. ~lenu zakona je urejena pridobitev kme~kih gospodarstev in kmetijskih zem-

lji{~. Potrebno dovoljenje se izda, ~e ni podan kak{en razlog za zavrnitev izdaje. Kot pri-

dobitev velja prenos lastnine ter vsak drug pravni posel, ki je ekonomsko enakovreden

prenosu lastnine.

V 62. ~lenu so opredeljeni primeri, ko ni potrebno dovoljenje za pridobitev:

• z dedovanjem ali dodelitvijo po dednem pravu,

• s strani potomca, zakonca, star{ev, sorojencev17 ali otroka sorojenca odsvojitelja,

• s strani solastnika ali solidarnostnega lastnika,

• z uveljavljanjem zakonite kupne pravice oziroma pravice do povratnega nakupa,

• v okviru razlastitve ali izbolj{ave tal, pri kateri sodeluje upravni organ,

• z namenom raz~i{~evanja meje.

Zavrnitev dovoljenja za pridobitev kmetijskega zemlji{~a ureja 63. ~len v primerih, ~e:

• pridobitelj ne gospodari sam,

• je bila dogovorjena pretirana cena,

• pridobitelj `e pravno ali ekonomsko razpolaga z ve~ kmetijskimi zemlji{~i, kot pa bi

bilo potrebno za nadpovpre~no pre`ivljanje kme~ke dru`ine,

• le`i zemlji{~e, ki ga pridobiva, zunaj lokalno obi~ajnega obmo~ja gospodarjenja pri-

dobiteljevega gospodarstva.
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V 64. ~lenu zakona so dolo~ene izjeme od na~ela lastnega gospodarjenja. V primeru,

da ni izpolnjen pogoj lastnega gospodarjenja, se dovoljenje izda, ~e lahko kupec do-

ka`e pomemben razlog, predvsem ~e:

• nakup slu`i za ohranitev gospodarstva, ki je `e dolgo dano v zakup kot celota, kot za-

kupnega gospodarstva, za arondacijo zakupnega gospodarstva ali za ustanovitev ozi-

roma ohranitev {olskega ali poskusnega gospodarstva,

• ima kupec pravnomo~no dovoljenje za nekmetijsko rabo tal, ki je dopustna po 24.

~lenu zakona o na~rtovanju prostora,

• je bil nakup opravljen z namenom kori{~enja talnih bogastev, ki je dopustno po pred-

pisih o na~rtovanju prostora, in povr{ina ni ve~ja kot je potrebno za potrebe podjetja

po smiselnih rezervah surovin ali realnih nadomestnih tleh za povr{ino na podro~ju

izkopavanja, vsako za najve~ petnajst let; ~e se zemlji{~e ne uporabi namensko naj-

pozneje v petnajstih letih po nakupu, ga je treba prodati v skladu z dolo~bami tega za-

kona. Enako velja po opravljeni rekultivaciji,

• le`i kme~ko gospodarstvo ali zemlji{~e v varstvenem pasu in kupec zemlji{~e kupuje

za namene tega varstva,

• naj se z nakupom ohranja varstva vredna okolica zgodovinskega kraja, zgradbe ali

naprave ali objekt varstva narave,

• kljub javnemu razpisu za nepretirano ceno18 ni dal ponudbe noben gospodar, ki bi

gospodaril sam.

Z vidika naloge so pomembnej{i {e ukrepi za prepre~evanje prezadol`enosti. V

73.~lenu zakona je predpisano, da se kmetijska zemlji{~a sme obremeniti z zemlji{kimi

zastavnimi pravicami le do vrednosti donosa, zvi{ani za 35%, v 75 ~lenu pa so navedene

tudi izjeme od tega pravila.

Dedovanje
Podro~je dedovanja je urejeno tako v Civilnem zakoniku, ki v 620. do 625. ~lenu ureja

dodelitev kmetije pri delitvi dedi{~ine, kot tudi v Zveznem zakonu o kme~kem zem-

lji{kem pravu, ki v ~lenih 11. do 35. ureja tudi podro~je dedovanja (W. Winkler: 9).

Pravico do dodelitve kme~kega gospodarstva ima vsak dedi~, ~e to zahteva in ho~e

sam gospodariti in se za to zdi primeren. ^e nobeden od dedi~ev ne zahteva dodelitve

ali pa je tisti, ki jo zahteva, neprimeren, lahko dodelitev zahteva vsak dedi~, ki ima pra-

vico do nujnega dele`a. ^e se kme~ko gospodarstvo ne dodeli pre`ivelemu zakoncu,
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lahko ta zahteva, da se mu dodeli u`itek stanovanja ali stanovanjsko pravico, ~e to raz-

mere dopu{~ajo, kar semu vra~una v njegov dele`. Zakonca lahko to pravico spremeni-

ta ali izklju~ita z notarsko pogodbo.

V 12. ~lenu so navedeni primeri odlo`itve dedne delitve (mladoletni otroci, dalj{i za-

kup zemlje).

V primeru, da ve~ dedi~ev izpolnjuje pogoje za dodelitev kme~kega gospodarstva,

lahko zapustnik oporo~no ali z dedno pogodbo dolo~i enega od njih kot prevzemnika.

Zapustnik ne more odrekati prevzema kme~kega posestva dedi~u, ki ima pravico do

nujnega dele`a in bi `elel sam gospodariti ter se zdi za to primeren, v korist dedi~a, ki ne

`eli sam gospodariti ali se za to ne zdi primeren ali v korist oporo~no dolo~enega de-

di~a.

Delitev gospodarstva je mo`na z dovoljenjem pristojnega organa, ~e po delitvi nudi

dobro eksistenco kme~ki dru`ini. V 21. ~lenu je predpisano, da za kmetijska zemlji{~e,

ki ne pripada h kme~kemu gospodarstvu, lahko eden od dedi~ev zahteva dodelitev

tega zemlji{~a proti dvojni vrednosti donosa, ~e je sam lastnik kme~kega gospodarstva

ali z njim razpolaga in le`i zemlji{~e znotraj lokalno obi~ajnega podro~ja obdelovanja

gospodarstev.

Dedi~ nima pravice do dodelitve kmetijskega zemlji{~a, ~e je `e lastnik kme~kega

gospodarstva, ki nudi kme~ki dru`ini nadpovpre~no dobro eksistenco, ali ~e gospodari

na takem gospodarstvu. V primeru, ~e se v delitvi dedi{~ine kme~ko gospodarstvo do-

deli enemu dedi~u, lahko ta gospodarstvo deset let po prevzemu proda samo s privolje-

njem dedi~ev, razen v izjemnih primerih, ki so dolo~eni v 23. ~lenu zakona. ^e v roku

deset let dokon~no opusti gospodarjenje, ima vsak sodedi~, ki `eli gospodariti sam in se

zdi za to primeren, kupno pravico.

Stvarne pravice tujcev
Za nakup kmetijske zemlje s strani tujcev velja Zvezni zakon o pridobivanju nepre-

mi~nin s strani oseb, ki imajo stalno bivali{~e v tujini z dne 16. decembra 1983.19 Namen

zakona je »prepre~evati gospodarsko mo~ tujcev na {vicarskih tleh«. Za pridobitev ne-

premi~nin je potrebno pridobiti soglasje kantonalnih oblasti. Dolo~ba 7. ~lena predpi-

suje, kdaj ni potrebno soglasje, 12. ~len pa predpisuje, kdaj se dovoljenje obvezno zavr-

ne (glej Poro~evalec, 62/98).

Temeljno na~elo je podreditev re`imu soglasja za pravne posle in druge na~ine prido-

bitve. Izjeme so tuje dr`ave in mednarodne humanitarne organizacije, ki kupujejo ne-
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premi~nino v javnem interesu, izvzeti pa so tudi dedi~i, ~e nepremi~nino v roku dveh

let prodajo. Eno od na~el {vicarske ureditve je kvota soglasij, za prodajo nepremi~nin

tujcu, ki se dolo~i na zvezni ravni in potem {e posebej na ravni kantonov.

V. ZAKLJU^EK

Trg kmetijskih zemlji{~ predstavlja osnoven predpogoj za prenos premo`enja. Funk-

cionalen trg s kmetijskimi zemlji{~i, na katerem se zemlja lahko u~inkovito kupuje, pro-

daja, daje v najem in menjava, v bistveni meri prispeva k ustvarjanju optimalne velikosti

kmetij, podpira spremembo agrarne strukture in pogosto prvi omogo~a inovacije.

V interesu dr`av z razvito tr`no ekonomijo je, da se kmetijska zemlji{~a uporabljajo za

u~inkovito kmetijsko gospodarjenje. Stopnja vme{avanja v naravno delovanje tr`nih

pravil pri prometu z zemlji{~i je od dr`ave do dr`ave razli~na. Ve~ina dr`av z razvitim tr-

gom nepremi~nin postavlja le malo omejitev glede lastnosti osebe udele`ene v prav-

nem poslu prenosa lastninske pravice na zemlji{~ih. Omejitve, ki obstajajo, pa so v veli-

ki ve~ini namenjene ohranitvi namembnosti in varovanju kmetijskega zemlji{~a.

Zakup zemlji{~a vklju~no z ureditvijo odnosov med zakupodajalcem in zakupnikom

je ena najbolj podrobno urejenih podro~ij prometa z zemlji{~i v razvitih tr`nih ekono-

mijah. To je posledica domneve, da so zakupniki {ibkej{i nasproti zakupodajalcem, to-

rej potrebujejo posebno pravno varstvo.
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TELEKOMUNIKACIJE*

I. UVOD

Telekomunikacijski sektor je eden najhitreje rasto~ih sektorjev svetovnega gospo-

darstva in klju~ni element uspe{nega poslovanja. Telekomunikacijska infrastruktura

skupaj z informacijskimi tehnologijami predstavlja temelj informacijske dru`be, ki spre-

minja na~in poslovanja in `ivljenja vsakega posameznika in vseh.

Zelo nazoren opis stanja na podro~ju telekomunikacij in na informacijskem podro~ju

sta v svojem prispevku na posvetovanju DOK SIS 2001 v Portoro`u podala Janez Be{ter

in Andrej Kos:

“V telekomunikacijah in informacijskih tehnologijah se dogajajo hitre spremembe,

ki jih zaznamujejo predvsem naslednji dejavniki:

• v ospredju so storitve, aplikacije, vsebine in uporaba,

• pove~ujejo se zmogljivosti omre`ij, stre`nikov in terminalov,

• internetni protokol (IP) in s tem povezane konvergen~ne storitve in aplikacije,

• deregulacija (telekomunikacijskega) trga, ve~anje konkurence in povezave podjetij,

s ~imer nastajajo telemedijski velikani." (Be{ter, Kos: 2-IV)

Telekomunikacijski in informacijski sektor pa ozna~uje tudi pospe{ena liberalizacija.

Proces liberalizacije je mo~no olaj{al kapitalsko in tehnolo{ko povezovanje proizvajal-

cev telekomunikacijske opreme in tudi operaterjev telekomunikacijskih omre`ij in sto-

ritev, ki so na ta na~in dobili mo`nost graditve globalnih sistemov in z njimi doseganje

pomembnega dele`a svetovnega telekomunikacijskega trga. Bistvo liberalizacije je v

tem, da ni ve~ samo enega monopolnega operaterja javnega komunikacijskega

omre`ja, temve~ imamo ve~ med seboj konkuren~nih operaterjev in tudi ve~ razli~nih

ponudnikov storitev (glej Jagodi~ in Medved: 1998). Koristi odprtosti trga in medseboj-

nega konkuren~nega nastopanja pa so vidne tako v nadaljnjem razvoju tega sektorja

kot tudi v ve~ji raz{irjenosti (npr. teritorialni) in dostopnosti (cenovni) storitev sektorja.

Evropska unija se je s problematiko telekomunikacij pri~ela ukvarjati relativno poz-

no, saj je {ele v drugi polovici 80-tih let za~ela z oblikovanjem skupne telekomunikacij-

ske politike, ko je `e bilo mogo~e jasno opaziti opazno zaostajanje tega sektorja v Evro-
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pi v primerjavi z ZDA in Japonsko. Osnovni razlogi za tako veliko zaostajanje so bili, po

mnenju Evropske komisije (nadalje Komisije), razdrobljenost panoge, zaprtost v okvire

posameznih dr`av, monopolna organiziranost izvajalcev telekomunikacijskih storitev,

dr`avna lastnina teh izvajalcev in prevelika vloga dr`ave pri urejanju telekomunikacij-

skega trga. Komisija je sprejela prve ukrepe in pripravila politi~ni okvir za hitrej{e spre-

membe na tem podro~ju1. Sprejetih je bilo vrsta direktiv, s katerimi je bila v obdobju na-

slednjih 10 let nekako zaokro`ena liberalizacija in harmonizacija telekomunikacijskega

sektorja v dr`avah ~lanicah. Vendar, kot ugotavlja Komisija oziroma njen Direktorat za

informacijsko dru`bo na svojih spletnih straneh,2 je bil prehod od zaprtih trgov v odprte

in konkuren~ne pogoje za vse poslovne subjekte te`ak. Potrebno je bilo stalno sprem-

ljati in nadzorovati izvajanje sprejetih pravil v dr`avah ~lanicah. Komisija je zaradi po-

manjkljive ali napa~ne implementacije sprejetih direktiv v nacionalne zakonodaje

spro`ila veliko postopkov proti dr`avam ~lanicam, tudi pred Evropskim sodi{~em

pravice.

Uveljavitev pravil za liberalizacijo in harmonizacijo telekomunikacijskega trga je v pr-

vih desetih letih tega procesa prispeval k pove~anju konkuren~nosti evropskega tele-

komunikacijskega sektorja v svetovnih razmerjih in prispeval k velikemu tehnolo{ke-

mu napredku na tem podro~ju. Posledi~no so s tem nastali pogoji za prehod v informa-

cijsko dru`bo.

Tem spremenjenim pogojem pa je morala in mora ves ~as slediti tudi zakonodaja

Evropske unije (nadalje EU) oziroma politika reguliranja/urejenja, ki ne sme zavirati na-

daljnjega razvoja sektorja v pogojih {e ve~je konkuren~nosti, zahtev glede liberalizacije

telekomunikacijskih storitev v pogajanjih v okviru Svetovne trgovinske organizacije, in

te`enj, da postanejo telekomunikacijske in informacijske storitve dostopne vsakemu po

primernih cenah. 3

Komisija je pripravila in v novembru 1999 predstavila pregled stanja na podro~ju tele-

komunikacij in predlagala bodo~e mo`ne razvojne usmeritve. Dokument se v originalu

imenuje “The 1999 Communication Review”. Izhodi{~e pri pripravi dokumenta je pred-

stavljalo spoznanje, da razvoj telekomunikacij, informacijskega in medijskega sektorja

terja horizontalen pristop pri pripravi zakonodaje oziroma pri regulaciji vseh treh sek-
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torjev. Tak{en pristop in pojmovanje je zato prisotno v besedilih `e sprejetih direktiv in

tudi tistih direktiv (in drugih oblik sekundarne zakonodaje), ki so {e v fazi usklajeva-

nja.4

Do sprejetja zakona o telekomunikacijah v letu 1997(glej Jagodi~ in Medved, 1998) se

je v Sloveniji uporabljala {e zakonodaja biv{e zvezne dr`ave s prevladujo~o vlogo in

vplivom PTT organizacij in mo~nim dr`avnim nadzorom nad cenami storitev. Ponudba

telekomunikacijskih storitev je zaostajala za povpra{evanjem, zato so se vzporedno raz-

vila omre`ja posameznih velikih sistemov (npr. ELES, Slovenske `eleznice, RTV). Uvoz

opreme je sicer bil dovoljen, si je pa bilo treba pridobiti atest PTT.

Zakon o telekomunikacijah iz 1997 je pomenil za~etek libelalizacije storitev, ~eprav z

delnim odlogom (z letom 2000). Uveljavil je re{itve, ki so bile dose`ene v EU `e v za~et-

ku devetdesetih let, zato mu je moral slediti nov zakon o telekomunikacijah, ki ga je Dr-

`avni zbor sprejel v letu 2001.

Vlada je v obrazlo`itvi predloga zakona o telekomunikacijah prikazala razloge za pri-

pravo nove zakonske ureditve in pojasnila bolj odlo~ne ukrepe v smeri liberalizacije in

izstopa dr`ave iz tega sektorja:

“Dosedanja organiziranost in pravna ureditev ne omogo~ata ve~ optimalnega raz-

voja te panoge v Republiki Sloveniji, temve~ ovirata hitrej{e uvajanje novih telekomuni-

kacijskih storitev. Razvoj telekomunikacij v opisanih smereh je v liberaliziranem tele-

komunikacijskem okolju mogo~e la`je dose~i, saj je na takem trgu prisotnih ve~ (kon-

kuren~nih) ponudnikov telekomunikacijskih storitev. Ni`anje cen telekomunikacijske

opreme in storitev omogo~a, da lahko ekonomi~no organizirajo graditev telekomuni-

kacijskih omre`ij in zagotavljanje telekomunikacijskih storitev tudi posamezni gospo-

darski subjekti in ne samo dr`ava.” (citirano iz obrazlo`itve predloga zakona)

in

“Trenutna stopnja liberalizacije na podro~ju opravljanja telekomunikacijskih stori-

tev je majhna. Dolo~be veljavnega zakona niso pregledne. Poleg tega niso skladne s

pravnim redom EU, ki dopu{~a omejevanje {tevila ponudnikov javnih telekomunika-

cijskih storitev le, ~e ni na voljo dovolj radijskih frekvenc ali telefonskih {tevilk. Nova

pravila za vstop operaterjev na trg telekomunikacijskih storitev morajo biti enostavna

in pregledna. Odpraviti je treba sedanji postopek podeljevanja koncesij in ga nadome-

stiti s sistemom dovoljenj in odlo~b o dodelitvi uporabe radijskih frekvenc. Tudi storitve

teleksa ne spadajo ve~ v kategorijo, ki bi jo bilo treba zagotavljati kot obvezno javno

slu`bo ali univerzalno storitev.”( citirano iz obrazlo`itve predloga zakona).
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Druga~en pristop k uravnavanju/dejavnosti oz. nov pristop k zakonskemu urejanju

sektorja in vzpostavitev neodvisnega regulatornega organa - agencije pa je Vlada RS

obrazlo`ila:

“Trg telekomunikacijskih storitev mora biti ob prehodu iz monopolnih odnosov v

tr`ne odnose in iz dr`avne v zasebno lastnino sorazmerno mo~no reguliran, vendar

pa mora biti regulativa zaradi hitrega razvoja in gospodarskih sprememb fleksibilna,

dolgoro~no stabilna in neodvisna. To je mogo~e dose~i z regulativnim organom, ki je

neodvisen od telekomunikacijskih operaterjev in trenutnih politi~nih struktur. Pristoj-

nosti in na~in delovanja regulativnega organa so podrobno urejene v dokumentih

WTO in EU. Pomembno je, da je ta organ finan~no in politi~no neodvisen, da so po-

stopki, pogoji v dovoljenjih, morebitna navodila in usmeritve za delo javno objavljeni

in da ima dovolj pooblastil za nadzor in ukrepanje za u~inkovito izvajanje na{tetih

nalog.

Precej{en del teh nalog sedaj opravlja Uprava Republike Slovenije za telekomunikaci-

je kot organ v sestavi Ministrstva za promet in zveze. Pristojna je za upravljanje radio-

frekven~nega spektra, dajanje dovoljenj za tr`ne storitve po dosedanjem zakonu o tele-

komunikacijah, odobravanje radijske in terminalske opreme, pripravo predlogov teh-

ni~nih predpisov, urejanje podro~ja elektromagnetne zdru`ljivosti in drugo. Del nalog

pa je do sedaj bil porazdeljen med Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za eko-

nomske odnose in razvoj, Prometni in{pektorat Republike Slovenije in druge organe.

Taka ureditev je draga in ni primerna za zagotavljanje u~inkovitega delovanja teleko-

munikacij v liberaliziranem okolju.

Zato bo neodvisni regulativni organ oblikovan iz Uprave Republike Slovenije za tele-

komunikacije, ki jo bo treba materialno in kadrovsko okrepiti in organizirati v skladu

z novim zakonom. S prevzemom novih in z nekaterimi spremembami v opravljanju

dosedanjih pristojnosti se bo pove~ala potreba po vseh kadrih. Financiranje bi moralo

biti stalno in samostojno, kot vir pa bi se uporabili prihodki od pristojbin za uporabo

radijskih frekvenc in {tevilskega prostora.

Z razvojem podro~ja telekomunikacij in telekomunikacijskega trga je vedno manj

pomemben nadzor samega telekomunikacijskega omre`ja in tehni~nih re{itev, ~edalje

pomembnej{i pa je nadzor delovanja telekomunikacijskega trga in izvajanje predpi-

sov, ki urejajo delovanje tega trga. Ve~ina zahodnih dr`av je za to pooblastila svoje re-

gulativne organe." (citirano iz obrazlo`itve predloga zakona).

Z zakonom o telekomunikacijah iz leta 2001 je postala slovenska zakonodaja primer-

ljiva s pravili EU za to podro~je. V zakonu uveljavljena na~ela:

• “1. popolna liberalizacija telekomunikacijskega trga,

• zagotovitev odprtosti in dostopnosti telekomunikacijskih omre`ij,
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• upo{tevanje koristi uporabnikov,

• harmonizacija s pravnim redom EU,

• zagotovitev javnosti dela, preglednosti postopkov in objave pogojev dr`avne uprave

in neodvisne Agencije,

• zagotavljanje enakih mo`nosti udele`encem na trgu telekomunikacijskih storitev,

• spodbujanje novih ponudnikov pri vstopu na trg telekomunikacijskih storitev,

• prepre~evanje izkori{~anja prevladujo~ega polo`aja na trgu in drugih zlorab na

trgu,

• nadzor in reguliranje konkurence," (citirano iz obrazlo`itve predloga zakona) naj bi

bila garant za liberalizacijo in ve~jo konkuren~nost v tem sektorju, za usklajenost z

evropskim pravnim redom, kar so predlagatelji zakona {e posebej izpostavili.

Zakon o telekomunikacijah je v ta gospodarski sektor uvedel tudi neodvisni regula-

torni organ - Agencijo za telekomunikacije in radiodifuzijo. Agencija je organizacija za

urejanje telekomunikacijskega trga, njen namen pa je predvsem, da v interesu uporab-

nikov zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje telekomunikacijskega trga in

elektonskih medijev. Agencija je pravna oseba javnega prava, ustanovitveni akt agenci-

je pa sprejme vlada.5

V nadaljevanju naloge prikazujemo ureditev telekomunikacijskega sektorja v EU. Na-

ro~nik je `elel, da se prika`e ureditev telekomunikacij v EU oziroma telekomunikacij-

ska politika EU, kaj je skupnega vsem dr`avam ~lanicam EU, ali obstojajo dolo~eni tipi

organiziranosti oziroma, ali obstojajo predpisi EU, ki odlo~ilno dolo~ajo ureditev tega

segmenta gospodarstva. Zanima ga tudi, kak{na je avtonomija dr`av ~lanic pri urejanju

telekomunikacij. V nalogi naj bi pozornost namenili predvsem neodvisnim regulator-

nim organom - ali je njihova ustanovitev predpisana v evropskih pravilih in ali v vseh dr-

`avah obstojajo neodvisni regulatorni organi. Pomo`nosti naj bi tudi prikazali, ali je slo-

venska ureditev v zakonu o telekomunikacijah v okvirih evropskega modela.

Nalogo za~enjamo z opredelitvijo pojma javnih agencij v Sloveniji in sicer povzema-

mo prikaz pojma po dr. Pirnatu (Pirnat, 2000). Prikazujemo tudi opredelitev neodvisne-

ga regulatornega organa v zakonodaji EU.

V nadaljevanju naloge smo pozornost namenili najprej zakonodajnih okvirom, ki jih

je EU uvedla na podlagi `e realiziranega prvega “paketa liberalizacijske zakonodaje” ob

uporabi treh mehanizmov:

• progresivne liberalizacije prej monopolnega sektorja,

• spremljajo~ih ukrepov za harmonizacijo in
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• uveljavitvijo pravil konkuren~nosti.

Vsebinsko so prikazane direktive (niso taksativno na{tete) in njihov vpliv na sektor

(obdobje od konca 80-tih let do 1998. leta).

Podrobno smo prikazali {e obdobje po letu 1998 in sicer s predstavitvijo gradiva Ko-

misije “Prikaz stanja 1999 ” - “The 1999 Communication Review”.

Predstavitev vsebinskih okvirov telekomunikacijske politike - pravnih okvirov pa za-

klju~ujemo z opisom novega zakonodajnega/regulativnega okvira - “The new regula-

tory framework”, ki `e ali pa {e bo urejal podro~je telekomunikacij in bo kot tak obve-

zen za vse ~lanice EU - ~lanice ga bodomorale prevesti v pravila/nacionalno zakonoda-

jo, ki urejajo to podro~je.

Prikazujemo tudi kraj{i povzetek ugotovitev iz “VII. poro~ila o implementaciji paketa

pravil, ki urejajo telekomunikacijski sektor”, ki ga je pripravila Komisija EU za poro~a-

nje Svetu, Evropskemu parlamentu, Socialno-ekonomskemu svetu in Odboru regij.6

Pozornost smo namenili zlasti oviram, ki se pojavljajo pri uveljavljanju sprejetih pravil

in ki jih kot take vidi Komisija.

II. NEODVISNI REGULATORNI ORGANI, NEODVISNE JAVNE
AGENCIJE

2.1 Neodvisne javne agencije7

Javne agencije (Pirnat, 2000) so ena od oblik nedr`avnega upravljanja. Temeljna ideja

je, da se dolo~en del upravljanja javnih zadev izvzame iz pristojnosti dr`ave in njenih or-

ganov in prenese na organizacije, ki niso sestavni del dr`avnega aparata in so od njega

bolj ali manj neodvisne.

Ideja javnih agencij je tesno povezana z zasebnim izvajanjem gospodarskih javnih

slu`b in podobnih infrastrukturnih dejavnosti, ko je treba pri upravljanju teh dejavnosti

usklajevati javne in zasebne interese.
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Pravno vzeto med neodvisnimi javnimi agencijami in javnimi pooblastili ni nikakr{ne

razlike. Slovenska ustava v 121. ~lenu dopu{~a le dve obliki izvajanja upravnih nalog:

izvajajo jih ministrstva in dr`avni organi v okviru ministrstev ter lahko tudi nosilci javnih

pooblastil. Posebnost javnih agencij je ta, da uresni~ujejo samo ali prete`no javna poob-

lastila, pri ~emer jih uresni~ujejo neodvisno.

Neodvisnost ne more biti absolutna, temve~ morajo biti zagotovljeni razli~ni instru-

menti ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti takih institucij, kakor tudi nadzor nad

njimi.

Ve~ina nalog neodvisnih upravnih institucij je upravna, saj gre za odlo~anje o zadevah

drugih in zagotavljanju izvajanja teh odlo~itev. Naloge so:

• izdajanje splo{nih aktov,

• izdajanje posami~nih aktov,

• uresni~evanje materialnih dejanj.

Ustava ne onemogo~a ustanavljanja neodvisnih upravnih institucij, saj so take institu-

cije v smislu ustave in zakonov nosilke javnih pooblastil.

Ustava in razli~ni predpisi v precej{nji meri dolo~ajo pravni re`im javnih pooblastil:

• javno pooblastilo se zaupa z zakonom,

• zagotovljena mora biti pravica do prito`be in sodnega varstva tudi proti aktom nosil-

cev javnih pooblastil,

• nosilci javnih pooblastil imajo pravice in dol`nosti uprave,

• upravne in{pekcije deloma nadzirajo tudi nosilce javnih pooblastil,

• pri odlo~anju v upravnih stvareh morajo nosilci javnih pooblastil ravnati po zakonu o

splo{nem upravnem postopku.

Organizacijska neodvisnost
Neodvisnost mora biti v prvi vrsti organizacijska - te upravne institucije ne smejo biti

sestavni del upravne strukture dr`ave, v na{em pravnem sistemu ne smejo imeti polo`a-

ja vladne slu`be ali upravnega polo`aja oziroma organizacije v sestavi kak{nega mini-

strstva. Pravila hierarhi~nih razmerij nadrejenosti in podrejenosti v dr`avni upravi so

taka, da onemogo~ajo kakr{no koli smiselno neodvisnost. Prav tako ne sme biti uprav-

na institucija neposredno podrejena nekemu drugemu dr`avnemu organu ali od njega

odvisna.

Na neodvisnost bistveno vpliva na~in ustanovitve - ~e jo ustanovi vlada s svojim ak-

tom, je neodvisnost od izvr{ilne oblasti mnogo manj{a kot pri agencijah, ki so ustanov-

ljene z zakonom.
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Funkcionalna neodvisnost
Agencija mora biti samostojna tudi funkcionalno, torej v svojem delovanju. Pooblasti-

la take agencije in pravila njenega ravnanja morajo biti natan~no dolo~ena v predpisih -

v zakonu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisih. Ta pravila morajo one-

mogo~ati vsakr{en neposreden vpliv vlade ali upravnih organov na odlo~anje teh insti-

tucij, prav tako morajo izklju~iti tudi vpliv izvajalcev dejavnosti in uporabnikov. To je

mogo~e dose~i zlasti z ustreznimi pravili odlo~anja (procesnimi in materialnimi) in pra-

vili uresni~evanja odgovornosti ter izvajanja nadzora.

S stali{~a neodvisnosti je pomembno, da morajo biti vsa javna pooblastila dolo~ena v

zakonu. ^e naloge dolo~a ustanovitelj javne agencije v ustanovnem aktu, to `e pomeni

omejevanje neodvisnosti. [e pomembnej{e pa je vpra{anje prito`be proti aktom javne

agencije, saj prav mo`nost izvr{ilne oblasti, da spreminja odlo~itve agencije, zmanj{uje

njeno neodvisnost.

Osebna neodvisnost
Zagotoviti je treba tudi osebno neodvisnost teh upravnih institucij. Za zaposlene v teh

institucijah morajo veljati obi~ajna pravila, ki sankcionirajo podkupovanje in nasploh

zlorabo polo`aja v zasebne namene. Poleg tega morajo za vodilne ~lane teh upravnih

institucij veljati {e posebna pravila:

• imenovanje za dolo~en ~as, pri ~emermorajo biti v zakonu dolo~ena jasna strokovname-

rila za vodilne ~lane ter institucije, kakor tudi jasen in pregleden postopek imenovanja,

• dolo~itev jasnih razlogov za pred~asno razre{itev v zakonu, ki morajo biti omejeni na

kr{itve razli~nih pravil in ne smejo pomeniti uveljavljanja politi~ne odgovornosti,

• dolo~itev roka imenovanja teh oseb, ki ni skladen z mandatom vlade in zakonodajne-

ga organa,

• da se zagotovi ve~ji poudarek na strokovnosti teh vodilnih oseb, je treba priporo~iti,

da so glede pla~e izvzeti iz splo{nih pravil, ki veljajo za javne uslu`bence.

Finan~na neodvisnost
Poudariti je treba tudi finan~no neodvisnost teh institucij, ki je v tem, da imajo javne

agencije dostop do samostojnih virov financiranja svoje dejavnosti. Obi~ajno gre za

neke posebne dajatve izvajalcev javnih slu`b in drugih upravljanih dejavnosti, ki so na-

menjene prav financiranju delovanja teh institucij.

Financiranje javnih agencij lahko poteka kot:

• neposredno financiranje,

• posredno, s tem da so viri financiranja prihodek prora~una, institucija pa je financira-

na iz prora~una.
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Neposredno financiranje zagotavlja ve~jo neodvisnost upravne institucije. Izvedljivo

je le, ~e je ta institucija pravna oseba. Ne velja pa nujno obratno sklepanje - ~e institucija

je pravna oseba, je mogo~e bodisi posredno bodisi neposredno financiranje.

Pravna neodvisnost
Pravna neodvisnost pomeni, da morajo biti navedene prvine neodvisnosti dolo~ene v

zakonu in zakonitih predpisih, po drugi strani pa gre za vpra{anje statusa pravne osebe.

Ta status omogo~a mnogo samostojnej{e poslovanje in delovanje take upravne institu-

cije in je pomembno jamstvo za njeno neodvisnost.

• Lastnosti pravne osebe, ki pomembno prispevajo k neodvisnosti:

• institucija nastopa samostojno v pravnem prometu in je odgovorna za obveznosti s

svojim premo`enjem,

• institucija samostojno pripravi finan~ni na~rt in lahko v okviru zagotovljenih prihod-

kov mnogo samostojneje posluje,

• la`je je ustrezno pla~evati vrhunske strokovnjake, ki jih institucija potrebuje,

• neodvisno financiranje institucije je mogo~e izvesti le, kadar gre za samostojno prav-

no osebo.

Upravno institucijo je mogo~e ustanoviti tudi brez statusa pravne osebe. V tem prime-

ru ima institucija status dr`avnega organa, kar je z vidika neodvisnosti mnogo manj

ugodna re{itev.

Po mnenju dr. Pirnata naj bo pravni status neodvisnih upravnih institucij status prav-

nih oseb javnega prava, katerih zna~ilnosti so:

• ustanovitev z javnopravnim mnenjem,

• javna narava nalog oziroma dejavnosti,

• pomemben dele` javnega financiranja,

• uporaba javnega prava pri notranjih in zunanjih razmerjih institucije.

Meje neodvisnosti upravnih institucij
Dr. Pirnat poudarja, da ne more biti neodvisnost teh institucij brez meja. To nakazuje-

jo `e ustavne dolo~be o delitvi oblasti, katerih bistvo je prav v medsebojnem omejeva-

nju posameznih vej oblasti. To na~elo mora seveda veljati tudi za take upravne instituci-

je, ki sicer niso organizacijsko del izvr{ilne oblasti, a opravljajo njene naloge.

Hkrati z veliko stopnjo neodvisnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno odgovornost za

sprejete odlo~itve. Instrumenti za zagotavljanje odgovornosti morajo biti zlasti:

• zagotovitev prito`be in sodnega nadzora o odlo~itvah neodvisnih upravnih institucij,

• jasna in vnaprej dolo~ena pravila odlo~anja, vmaterialnem in tudi v procesnem smislu,
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• mo`nost razre{itve vodilnih ~lanov institucije pri zlorabi polo`aja ali nezakonitega

ravnanja,

• nadzor nad finan~nim poslovanjem, ki praviloma obsega revidiranje finan~nih na~r-

tov in poro~il ter nadzor nad zakonitostjo finan~nega poslovanja in ekonomi~no po-

rabo sredstev; to nadzirajo Ra~unsko sodi{~e in tudi organi izvr{ilne oblasti,

• javne agencije morajo praviloma letno pripraviti in objaviti poro~ilo o svojih dejavno-

stih ter ga predlo`iti zakonodajnemu organu in vladi,

• javne agencije morajo biti vsaj pod dolo~enim nadzorom zakonodajnega organa,

npr.nadzor preko preiskovalnih komisij ali posebnih odborov oziroma komisij tega

organa; zakonodajni organ je lahko tudi poseben nadzorni organ za javne agencije,

kar ni nujno omejeno le na upravne institucije za upravljanje gospodarskih javnih

slu`b in podobnih infrastrukturnih dejavnosti.

2.2 Neodvisni regulatorni organi

Zakonodajni okvir oziroma skupna pravna pravila za podro~je telekomunikacij na

ravni EU predstavlja minimalni obseg zahtev, ki jih morajo dr`ave ~lanice uveljaviti v

nacionalni zakonodaji. Vsakodnevno delo - izvajanje sprejetih obveznosti na nivoju EU

in posledi~no izvajanje nacionalne zakonodaje na tem podro~ju - je v pristojnosti neod-

visnih nacionalnih regulatornih organov/agencij (v nadaljevanju NRA), ki delujejo v

vsaki dr`avi ~lanici. NRA skrbijo za implementacijo skupnih pravil in skrbijo za njihovo

izvajanje. NRA torej skrbijo za delovanje zakonodaje v vsakdanjem `ivljenju in to tako

nacionalne kot tudi posredno skupnih pravil EU. NRAmorajo za svojo dejavnost razpo-

lagati z ustreznim obsegom kadrov in sredstev ter morajo imeti na voljo ustrezni instru-

mentarij, kar pa so jim dol`ne zagotoviti dr`ave ~lanice vsaka za svoj teritorij oziroma

svoje NRA. 8

Dr`ave ~lanice morajo tudi zagotoviti, da se regulativne/urejevalne funkcije, s kateri-

mi so v~asih razpolagali javni monopoli, strukturno lo~ijo od teh izvajalcev in da jih

prevzamejo NRA. V dr`avah, kjer {e obstoja dolo~en obseg dr`avne lastnine v teleko-
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8 Podrobneje o NRA glej v:

Council Directive 92/44

Directive 97/51

Communication from the Commission on the application of the competition rules to access agreements in the

telecommunications sector - framework, relevants market and principles;

Notice on the application of the competition rules to access in the telecommunications sector - framework, re-

levant markets and principles.
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munikacijskem sektorju in vlade opravljajo funkcijo lastnika ali kontrole nad tak{nim

delom lastnine, mora biti regulatorna funcija striktno lo~ena od funkcije lastni{tva in

kontrole.

V direktivi Sveta 44/1992 so NRA definirane kot organ oziroma organi v dr`avi ~lanici,

ki je pravno in funkcionalno neodvisen od telekomunikacijskih organizacij in ki mu je

dr`ava poverila (z zakonom oz drugim aktom obvezne vsebine) regulatorne/urejeval-

ne naloge, ki izhajajo iz vsebine primarne in sekundarne zakonodaje EU za podro~je te-

lekomunikacij. NRA te naloge izvajajo z razli~nimi urejevalnimi ukrepi in drugimi sreds-

tvi (med drugim imajo tudi pregled nad cenami, objavljajo oziroma nadzirajo dogovore

o povezavi med razli~nimi operaterji in skrbijo za ustrezni nivo konkuren~nosti pri po-

nudbi storitev, imajo pregled nad interoperabilnostjo, dol`ni so (bili)9 skrbeti za dosled-

no liberalizacijo telekomunikacijskega trga). NRA morajo za te svoje postopke dolo~iti

jasna pravila in zagotoviti preglednost svojega delovanja, dr`ave pa morajo predvideti

tudi na~in in postopke za prito`bo prizadetih z odlo~itvijo NRA.

NRA morajo sodelovati med seboj in z Evropsko komisijo. Skupaj z drugimi pristojni-

mi nacionalnimi organi morajo zagotavljati, da telekomunikacijski sektor deluje v skla-

du s pravili konkurence in vzpostavljati pogoje za u~inkovito konkuren~nost. Dr`ave

~lanice so dol`ne seznaniti Komisijo z obstojem in delovanjem svojih NRA - dol`ne so

notificirati NRA pri Komisiji.

III. POLITIKA EU NA PODRO^JU TELEKOMUNIKACIJ

3.1 Obdobje od priprave zelene knjige o stanju na podro~ju te-
lekomunikacij do poro~ila Komisije “Prikaz stanja 1999 ” -
“The 1999 Communication Review” - obdobje liberalizacije,
harmonizacije in uveljavitve pravil konkuren~nosti

Komisija je v zeleni knjigi o stanju in mo`nostih nadaljnjega razvoja telekomunikacij-

skega sektorja (pripravljena 1987.leta) predlagala uveljavitev pravil konkuren~nosti v

telekomunikacijskem sektorju, kar je v bistvu pomenilo odprtje trga in odpravo mono-

polov, in ve~jo stopnjo harmonizacije (poenotenja pravil, ki urejajo sektor), s ~imer naj
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9 Pretekli ~as je uporabljen glede na to, da naj bi bila liberalizacija zaklju~ena v za~etku leta 1999 oz. 2000. To

pomeni, da so se takrat iztekli vsi prehodni roki, ki so si jih izpogajale posamezne dr`ave ~lanice za odstopanja

pri popolnem odprtju nacionalnih telekomunikacijskih trgov. Ob{irneje o liberalizaciji glej v “The European

Union's Telecommunications Policy”.
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bi se dopustila mo`nost izkoristiti prednosti skupnega evropskega trga. Na podlagi

sprejetih usmeritev iz zelene knjige in ob upo{tevanju dolo~b pogodbe o ustanovitvi

evropskih skupnosti je Komisija pripravila {tevilne ukrepe in pravila.

Komisija je pri realizaciji odpiranja monopolnega telekomunikacijskega trga na pod-

lagi pooblastil iz primarne zakonodaje EU10 pripravila set direktiv, s katerimi je zahteva-

la odpravo posebnih oziroma eksluzivnih pravic, ki so jih dr`ave ~lanice podelile posa-

meznim javnim podjetjem pri proizvodnji telekomunikacijske opreme, nudenju teleko-

munikacijskih storitev in opravljanju in upravljanju omre`ij. Poudarila je, da gre za kr{e-

nje pravil konkurence in pravil notranjega trga Evropske skupnosti. S temi direktivami

je bil postopno odprt telekomunikacijski trg, konkretneje, postopoma so bili odpravlje-

ni do tedaj prevladujo~i nacionalni monopoli.

Sprejete so bile direktive11:

• direktiva 301 iz leta 1988, s katero so bile odpravljene posebne in eksluzivne pravice

za uvoz in trgovanje oz ponudbo ter vzdr`evanje terminalske opreme- liberalizacija

trga terminalske opreme. Zagotovljen je bil prost promet te opreme, uveden enoten

na~in odobritve opreme, ki so ga sicer {e izvajali dr`avni organi, uvedeni so skupni

tehni~ni predpisi, ki smejo vsebovati le bistvene zahteve (varnost omre`ja, varstvo

podatkov, po potrebi medsebojna povezljivost terminalske opreme);

• direktiva 388 iz leta 1990 o konkurenci na podro~ju trga telekomunikacijskih stori-

tev - odprava posebnih in ekskluzivnih pravic na podro~ju storitev (razen govorne te-

lefonije). Direktiva dolo~a, da pogoji za dodeljevanje dovoljenj (koncesij, licenc)za

storitve temeljijo na objektivnih, nediskriminacijskih in preglednih kriterijih in zahte-

va lo~itev regulatornih in operativnih funkcij. Osnovna verzija direktive je liberalizira-

la le telekomunikacijske storitve z dodano vrednostjo in podatkovne storitve;

• direktiva 387 iz 1990. leta o zagotavljanju odprtega omre`nega dostopa. Pogoji za

dostop do omre`ij morajo temeljiti na objektivnih kriterijih, dr`ave morajo zagotoviti

enakopravnost pri obravnavi vseh zainteresiranih, preglednost in javno objavo pogo-

jev ter postopkov za pridobitev dostopa do omre`ij. Direktiva harmonizira tehni~ne

in finan~ne pogoje dostopa do omre`ij.

Vendar, kot v svojem ~lanku ugotavljata Jagodi~ in Medved, so operaterji `e liberalizi-

ranih storitev naleteli na {tevilne prepreke (npr. prej{nji monopolisti so {e vedno obvla-
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10 Gre za smiselno uporabo dolo~il 86. ~len konsolidirane verzije ustanovne pogodbe oz. 90. ~len po starem

{tevil~enju, ki se nana{ajo na javna podjetja.

11 Povzeto po The European Union’s Telecommunications Policy". Podrobnej{i opisi pri posameznih direktivah

povzeti po ~lanku Jagodi~ in Medved, 1998).
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dovali fiksno telekomunikacijsko omre`je, preko katerega so novi subjekti opravljali

nove storitve), kar je vodilo k pripravi ocene stanja in k pripravi predlogov za nove

ukrepe.

“Spremembo regulative za pripravo popolnoma liberaliziranega telekomunikacij-

skega trga so izvajali od leta 1993 tako, da so prilagodili oziroma dopolnili osnovni di-

rektivi o storitvah in o zagotavljanju odprtega omre`nega dostopa ter izdali nekaj no-

vih direktiv. Tako so: s Satelitsko direktivo leta 1994 liberalizirali satelitske storitve in

opremo, z Direktivo CATV leta 1995 omogo~ili CATV omre`jem nudenje vseh `e libera-

liziranih storitev, z Direktivo o mobilnih in osebnih komunikacijah so leta 1996 libera-

lizirali mobilne telekomunikacije in njihovo infrastrukturo, z Direktivo o popolni libe-

ralizaciji pa so s 01.01.1998 liberalizirali {e storitve govorne telefonije in obratovanje

infrastrukture, pri ~emer so te roke [paniji podalj{ali do 01.12.1998, Luksemburgu do

01.07.1999, Irski in Portugalski do 01.01.2000 ter Gr~iji do 01.01.2002.

Za uspe{no uvajanje popolne liberalizacije telekomunikacij so morali regulirati tudi

nekatere druge zadeve, ki so v pogojih monopolnega delovanja drugotnega pomena.

To so predvsem: prestrukturiranje cen in njihova poravnava s stro{ki, nevtralno uprav-

ljanje s sistemom {tevil~enja, zagotavljanje medomre`nih povezav, zagotavljanje os-

novnih (univerzalnih) storitev vsem dr`avljanom, prepre~evanjeizkori{~anja prevla-

dujo~ega polo`aja na trgu in podobno. Te zadeve so urejene predvsem v Direktivi o za-

gotavljanju odprtega omre`nega dostopa pri govorni telefoniji, Direktivi o dovoljenjih

za telekomunikacijske storitve in Direktivi o zagotavljanju univerzalnih storitev in po-

vezljivosti.” (Jagodi~ in Medved, 1998)

Glavne usmeritve teh direktiv so:
• zagotavjanje odprtosti omre`ja ostaja {e naprej temeljna zahteva, vendar je treba prin-

cipe odprtosti prilagoditi okolju popolne liberalizacije in v njih opredeliti tudi univer-

zalne storitve, medomre`ne povezave, oblikovanje cen za dostop in podobno,

• odgovornost za upravljanje s frekven~nim spektrom in sistemom {tevil~enja naj prev-

zamejo dr`avni (ali drugi neodvisni) organi, dr`ave morajo na pregleden in enako-

praven na~in omogo~iti dostop do tak{nih omejenih virov in njihove uporabe,

• zagotovljeno mora biti enakopravno medomre`no povezovanje z javnimi telekomu-

nikacijskimi omre`ji, operaterji fiksnega omre`ja morajo javno objaviti pogoje za me-

domre`ne povezave, cene morajo temeljiti na stro{kovni podlagi, operaterji morajo

vzpodstaviti tak sistem stro{kovnega knjigovodstva, ki omogo~a identifikacijo teh

stro{kov, postopki sporazumov in pogodb morajo biti javno objavljeni in pogoji

pregledni,
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• predvidena je minimalna stopnja zagotavljanja osnovnih telekomunikacijskih stori-

tev, dr`ave morajo vzpostaviti sistem za pokrivanje stro{kov univerzalnih storitev,

lahko tudi predpi{ejo ve~jo stopnjo zagotavljanja teh storitev v svojem nacionalnem

prostoru, sistem zagotavljanja mora biti pregleden, konkuren~no nevtralen in enako-

praven za vse operaterje,

• dr`ave morajo vzpostaviti ~asovno in vsebinsko u~inkovite postopke za re{evanje

sporov med operaterji,

• dr`ave naj vzpostavijo neodvisne regulativne organe, ki naj imajo odlo~ilno vlogo pri

za{~iti konkuren~nega delovanja, zato v nobenem primeru ne smejo biti odvisni od

ponudnikov telekomunikacijskih storitev,

• v delovanju dr`avnih organov je nujno zagotoviti preglednost postopkov in pogojev

ter enakopravno obravnavo vseh vpletenih,

• politiko izdaje dovoljenj za telekomunikacijske storitve je treba poenotiti, izdajo do-

voljenja je mogo~e zavrniti samo iz utemeljenih razlogov, pogoji in postopki pridobi-

tve morajo biti pregledni in javno objavljeni, roki za pridobitev dovoljenja morajo biti

primerni,

• potrebno je poenotiti politiko satelitskih in mobilnih zvez,

• tarife dosedanjih monopolnih operaterjev se morajo preurediti in temeljiti na stro{kih

(cost based tariff).

Dr`ave EU so v obravnavanem obdobju ve~inoma kon~ale proces tarifnega prestruk-

turiranja. Tarifno prestrukturiranje je zmanj{alo cene mednarodnih in medkrajevnih kli-

cev, kar se bo nadaljevalo tudi v bodo~e. Cene lokalnih zvez so se {e pove~ale, kar {e

posebej velja za glavno prometno uro. Pove~ale so se tudi cene za priklju~itev novih na-

ro~nikov in mese~ne naro~nine.12

3.2 “Prikaz stanja 1999" in obdobje po njem

Kot navaja v svoji predstavitvi Direktorat za informacijsko dru`bo, je bila v ve~ini dr-

`av ~lanic (razen v tistih, kjer je bil dogovorjen prehodni re`im - najdalj{i se je iztekel v

za~etku leta 2002) z letom 1998 kon~ana liberalizacija telekomunikacijskega trga in

opravljena harmonizacija.

Z uveljavitvijo pravil konkuren~nosti se je izredno pospe{il razvoj sektorja, prav tako

pa so dele`ni pomembnih koristi tudi potro{niki (dostopnost, bogata ponudba raz-

li~nih storitev in ni`je tarife). Poudarjeno je, da so ti procesi prispevali k pove~anju kon-
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kuren~nih sposobnosti evropkega gospodarstva v svetovnih razmerah ter prispevali k

rasti bruto doma~ega proizvoda EU (glej “The 1999 Communications Review”).

Tem spremenjenim pogojem je sledila tudi zakonodaja EU oziroma politika regulira-

nja, ki mora omogo~iti in ne zavirati nadaljnji razvoj sektorja. Komisija je v novembru

1999 predstavila pregled stanja na podro~ju telekomunikacij in predlagala bodo~e

mo`ne razvojne usmeritve (“The 1999 Communication Review”). Izhodi{~e za nove

ukrepe je predstavljalo spoznanje, da razvoj telekomunikacij, informacijskega in medij-

skega sektorja terja horizontalen pristop pri pripravi zakonodaje oziroma pri regulaciji

vseh treh sektorjev. V pregledu stanja je Komisija predlagala, da naj bodo~i zakonodaj-

ni/urejevalni okvir zajame vso komunikacijsko infrastrukturo in storitve, ki se opravlja-

jo s to infrastrukturo - npr. satelitska omre`ja, fikso in mobilno omre`je, kabelska TV

omre`ja, druga omre`ja za radijsko in televizijsko oddajanje, naprave, ki povezujejo

razli~ne programske aplikacije in v bistvu nadzirajo dostop do storitev.

Dose`eni naj bi bili naslednji cilji telekomunikacijske politike:

• pospe{evanje in vzdr`evanje odprtega in konkuren~nega evropskega trga

• komunikacijskih storitev,

• konsolidacija notranjega trga v pogojih konvergen~nega okolja,

• koristi za potro{nika - evropskega dr`avljana.

Komisija je predlagala ukrepe na podro~jih:

• licenciranje in avtorizacija. Po njeni oceni bi bilo treba v ve~ji meri deregulirati dostop

na tr`i{~e. Veljavna evropska pravila in na njih temelje~e nacionalne zakonodaje so

dr`avam omogo~ale, da so v tistem ~asu {e preve~ pogosto omejevale oziroma po-

stavljale posebne pogoje posameznim operaterjem za dostop na tr`i{~e preko poseb-

nega postopka avtorizacije (izdaje licence oz. koncesije za opravljanje storitev). Ko-

misija je ocenila, da je postavljenih preve~ administrativnih ovir, ki so se pogosto izka-

zale kot nesorazmerne in neprimerne za pogoje odprtega trga ter zaradi raznolikih

nacionalnih re`imov zaviralno delovale na razvoj sektorja. Zato je predlagala, da se v

novih pravilih dolo~ijo splo{ni pogoji avtorizacije dostopa na trg (brez zahteve po po-

sebni in izrecni avtorizaciji za dostop na trg, ki jo bi izdal nacionalni regulatorni or-

gan), kar bi zmanj{alo razlikemed nacionalnimi re`imi za licenciranje v prostoru EU;

• dostopnost in medsebojna povezanost. Komisija je predlagala vzpostavitev splo{nih

na~el za uravnavanje/reguliranje dostopnosti do komunikacijske infrastrukture in

medsebojne povezanosti med razli~nimi vrstami komunikacijske infrastrukture. To bi

omogo~ilo, da bi lahko tudi nova podjetje bolj u~inkovito konkurirala obstoje~im -

prevladujo~im operaterjem;
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• univerzalne storitve. Komisija je ponovno izpostavila namen, da se tudi s pravili zago-

tovi oziroma omogo~ijo pogoji za razvoj vseh tistih komunikacijsko-informacijskih

storitev, nujnih za prehod v informacijsko dru`bo. Poudariti je `elela obvezo vseh

subjektov, da se zagotovi minimum storitev, dostopnih vsem po ceni, ki si jo lahko

vsak privo{~i. Komisija pa je poudarila, da je pri tem treba upo{tevati, kaj sodi v ta na-

bor splo{no dostopnih storitev, saj bi pre{iroko zastavljen pristop lahko zaviralno

vplival na ponudbo tovrstnih storitev, zlasti na pogoje konkuren~nosti, in na dostop-

nost teh storitev za vse sloje (mi{ljena je predvsem cena teh storitev in opozorilo na

mo`nost “zlorab” v posameznih primerih, ko bi posamezni operaterji bili dele`ni

“prekomernega subvencioniranja” za dolo~ene storitve na dolo~enih geografskih po-

dro~jih, kar bi jim omogo~alo bolj{i polo`aj na trgu in negativno vplivalo na konku-

ren~nost). Komisija je zato predlagala postopek za redni nadzor nad izvajanjem tega

in za preverjanje upo{tevanja “tr`nih” pogojev;

• konkuren~nost v lokalnih omre`jih/zankah. Komisija je poudarila, da v lokalnih oko-

ljih {e vedno prevladujejo nekonkuren~ni pogoji, da imajo obstoje~i operaterji pre-

vladujo~ polo`aj in da so razmerja do potro{nikov neugodna, prav tako pa so v po-

vsem neenakopravnem polo`aju tudi novi ponudniki storitev. Poudarila je, da bo

uporabila razli~ne mo`nosti, da bi se ta lokalna omre`ja bolj odprla in da bi se tudi tu

upo{tevala pravila konkurence;

• dosledno upo{tevanje in izgradnja pravil na nivoju EU. Komisija je poudarila, da ne-

dosledno upo{tevanje sprejetih obveznosti iz EU zakonodaje za telekomunikacijski

sektor zaviralno deluje na hitrej{i razvoj sektorja, {e posebej na nivoju celotne EU oz.

pan-evropskem nivoju in {e zlasti vpliva na konkuren~nost v svetovnih razmerjih.

Komisija je zavrnila predloge, da bi se na nivoju EU ustanovil evropski regulatorni

orgn - agencija. Izpostavila pa je potrebo po bolj tesnem in stalnem sodelovanju med

Komisijo in nacionalnimi regulatornimi organi. Priporo~ila je institucionalizacijo red-

nih sre~anj med NRA in Komisijo, kjer bi se razpravljalo o teko~ih problemih izvajanja

sprejetih pravil in iskale podlage za ukrepe ter za pripravo novih regulativnih

ukrepov.

Opravljena je bila neke vrste javna razprava o poro~ilu Komisije in njenih predlogih

in na podlagi komentarjev ter dodatnih predlogov je julija 2000 Komisija predlagala nov

paket zakonodaje, ki pa, razen izjem, {e ni sprejeta in sicer:

• predlog direktive o skupnem urejevalnem/zakonodajnem okviru za elektronska ko-

munikacijska omre`ja in storitve (v originalu Directive on common regulatory fra-

mework for electronic communications network and services), ki predstavlja temelj

novi ureditvi telekomunikacijskega sektorja. Izpostavlja pove~an doseg zakonodaje
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in sicer zajema tako elektronska komunikacijska omre`ja kot tudi elektronske komu-

nikacijske storitve. Na novo definira pojem “podjetja/operaterja s prevladujo~im

tr`nim dele`em”, ki nosi levji dele` obveznosti za u~inkovito konkuren~nost. Nova

definicija temelji na pojmu “dominantnega polo`aja”, kot ga je razumeti v pojmovni-

ku konkurence (kot je uveljavljeno pri aktivnostih varstva konkurence). Dolo~a tudi

obveznosti nacionalnih regulatornih organov, vzpostavlja pravico do prito`be zoper

njihove odlo~itve in postopek za razveljavitev odlo~itev. Direktiva obvezuje tiste, ki

dolo~ajo pravila, da izvedejo ob{irna posvetovanja, preden pomembnej{a pravila

sprejmejo. Zahteva, da se nacionalni regulatorni organi predhodno posvetujejo z na-

cionalnimi regulatornimi organi iz drugih dr`av o predlaganih ukrepih, s ~imer naj bi

se zagotovila ve~ja usklajenost med pravili po posameznih dr`avah, s katerimi se ure-

ja/regulirajo iste vsebine iz skupne EU zakonodaje. Prav tako pa je v direktivi tudi

dana mo`nost, da Komisija ob posebnih pogojih zahteva spremembo predlaganih

nacionalnih ukrepov oziroma njihov umik.

Direktiva tudi ureja upravljanje s frekvencami in {tevilkami oziroma v nekaterih pri-

merih tudi pravico “prehoda”. Direktiva tudi institucionalizira poseben odbor za komu-

nikacije (v originalu Communications Committee) in skupino za komunikacije (High

Level Communication Group), v kateri so zbrani predstavniki nacionalnih regulatornih

organov, ki naj bi Komisiji pomagali pri uveljavljanju novih pravil in v bistvu zagotavljali

njihovo usklajeno uresni~evanje;

• predlog direktive o dostopu in medsebojni povezanosti elektronskih komunikacijskih

omre`ij in drugih naprav (v originalu Directive on access to and interconnection of

electronic communications network and associated facilities), s katero bo zagotov-

ljen harmoniziran okvir za konkuren~na infrastrukturna omre`ja in medsebojno po-

vezljivost/interoperabilnost storitev. Odstranjena pa naj bi bila tudi vsa ozka grla, ki

zavirajo nastajanje in rast inovativnih storitev v korist uporabnikov in potro{nikov.

Osnovna pravila se nana{ajo na “pravilomedsebojne povezljivosti” (interconnectivity

rule), ki omogo~a velikim in malim operaterjem pogajati se o medsebojni povezljivo-

sti razli~nih sistemov. Predlog direktive dolo~a, da morajo regulativni organi v pravi-

lih/zakonodaji izpeljati na~ela nediskriminatornosti, dolo~anje cen na stro{kovnih

principih, dostop do posebnih elementov omre`ij in da lahko vse te zahteve nalo`ijo

posameznim operaterjem, da bi se zagotovili pogoji za mo`nost konkuren~nega vsto-

panja novih operaterjev. Prav tako predlog direktive dograjuje obveznosti za tiste

operaterje, ki imajo dolo~ene posebne ugodnosti, in zmanj{uje mo`nosti za pogoje-

vanje dostopa novim operaterjem;
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• predlog direktive o avtorizaciji za elektronska komunikacijska omre`ja in storitve

(Directive on the authorisation of electronic communications networks and servi-

ces), s katero se `eli poenostaviti administrativno kontrolo dostopa na tr`i{~e za ope-

raterje. Zahteva uporabo splo{ne avtorizacije za vse elektronska komunikacijska

omre`ja in storitve, razen za posebno pravico uporabe spektra in {tevilk, omejuje in

harmonizira obseg in vrsto pogojev za podelitev avtorizacije, stro{ke avtorizacije le

na administrativne stro{ke in majhna podjetja izvzema iz obveznosti pla~ila teh

stro{kov, poenostavlja postopke in nabor informacij, ki jih upravljalci lahko zahtevajo

za podelitev avtorizacije. Krepi tudi notranji trg EU in to tako, da zahteva “pribli`eva-

nje” razli~nih nacionalnih re`imov licenciranja in pristojbin za to;

• predlog direktive o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov do elektronskih ko-

munikacijskih omre`ij in storitev (Directive on universal service and users' rights re-

lating to electronic communications networks and services), ki dolo~a pravila za

uporabnike in potro{nike na podro~ju elektronskih komunikacijskih omre`ij in stori-

tev. Dolo~a nivo univerzalne storitve, za katero dolo~a podro~je/obseg storitve, pra-

vice uporabnikov in nadomestila ( neke vrste “subvencije”), do katerih so upravi~eni

ponudniki storitve, vendar tako, da ne prihaja do izkrivljanja konkuren~nosti. Direkti-

va dolo~a proces revizije podro~ja oziroma obveznega obsega univerzalne storitve,

posebne pravice uporabnikov in potro{nikov pri pogodbah glede kvalitete storitve,

transparentnosti informacij. Na podlagi dolo~b direktive bodo lahko NRA definirale

ukrepe za zagotovitev interesov uporabnikov in potro{nikov (npr. glede cen). Pove-

~ujejo se obveznosti glede prenosnosti /povezljivosti {tevilk tudi do mobilnih omre-

`ij. Dr`avam je priznanamo`nost, da omre`nim operaterjem predpi{ejo dolo~ene ob-

veznosti, da zagotovijo prevodnost/prehodnost, s ~imer se uresni~ujejo dolo~eni cilji

javnih politik. Direktiva tudi podpira prizadevanja industrije, da se zagotovi medse-

bojna operabilnost televizijske digitalne opreme. Direktiva naj bi zagotovila tudi do-

stopnost/razpolo`ljivost zakupljenih linij v EU, dostopnost vsem za nujne klice do

{tevilke 112 v celotnem prostoru EU. Postavlja tudi zahtevo operaterjem, da za~nejo

uporabljati novo kodo 388 za storitve, ki pokrivajo celoten prostor EU;

• predlog direktive za obdelavo osebnih podatkov in za varstvo zasebnosti v tem sektor-

ju (Directive on the processing of personal data and the protection of privacy in the

electronic communications sector), ki prilagaja dolo~be obstoje~e direktive moder-

nim trendom. Predlog direktive oziroma na njej temelje~i ukrepi in pravila naj bi pris-

pevali k vzpostavitvi pogojev za operaterje za obdelavo podatkov, ki jih s soglasjem

naro~nika lahko uporabijo v blagovnem prometu. Zagovila naj bi naro~nikom, da po

`elji onemogo~ijo operaterju, da bi natan~no dolo~il njihovo trenutno lokacijo oz., da

jo lahko dolo~ijo le na podlagi njihovega soglasja. Naro~niki bi se lahko odlo~ili, da
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njihovih podatkov operater ne sme dati v javne imenike. Direktiva tudi prepoveduje

direktno ogla{evanje in trgovanje (direktni marketing) preko SMS sporo~il, razen ~e v

to privoli naro~nik;

• predlog uredbe/regulative o “odprtju”13 dostopa do lokalnih omre`ij (Regulation on

unbundled access to local loop). Komisija je izhajala iz ugotovitve, da so lokalna

omre`ja ena najbolj zaprtih omre`ij in najbolj nedostopna za nove ponudnike stori-

tev. Uredba naj bi postavila pravno podlago za liberalizacijo tega segmenta telekomu-

nikacijskih/informacijskih storitev, ki naj bi se zaklju~ila z 31.12.2000. Predlog regula-

tive dolo~a, da morajo obstoje~i ponudniki storitev, ki imajo prevladujo~ polo`aj,

omogo~iti vstop novim ponudnikom storitev na nediskriminatoren in zmeren na~in,

kar pomeni po stro{kovni in tudi tehni~ni plati. Obstoje~i operaterji morajo pogoje za

nove vstope/pristop javno objaviti.

Nov zakonodajni paket je v postopku sprejemanja v institucijah EU (pristojnost Sveta

in Evropskega parlamenta) in naj bi bil po podatkih s spletnih strani kon~an tekom leta

200114. Vendar pa bolj natan~en pregled spletnih strani poka`e, da je kot `e sprejeta ob-

javljena le uredba o “odprtju” dostopa do lokalnih omre`ij (Regulation No. 2887/2000).

2.3 Sedmo poro~ilo o implementaciji telekomunikacijske zako-
nodaje EU

Komisija v uvodu VII. poro~ila o implementaciji telekomunikacijske zakonodaje EU

poudarja, da sklepi Evropskega sveta v Lizboni predstavljajo mejnik za nadaljnji razvoj

evropskega telekomunikacijskega sektorja s tem, da so se {efi dr`av in vlad opredelili za

digitalno, na znanju temelje~e gospodarstvo, in vzpostavili akcijski na~rt za e-Evropo.

Predsedniki vlad in dr`av so nesporno ugotovili, da je, ne glede na ne preve~ vzpod-

budnomakroekonomsko okolje, za telekomunikacijski sektor mogo~e ugotoviti njego-

vo stalno rast. Prav tako se uspe{no nadaljuje proces implementacije evropsko dogo-

vorjenih pravil in na njih temelje~e nacionalne zakonodaje, ~eprav {e vedno ostajajo

razli~ne ovire in zastoji v procesu dokon~nega uveljavljanja evropskih pravil.

Komisija v poro~ilu podrobno prikazuje glavne kazalce razvoja telekomunikacijske-

ga sektorja: rast, mo`nosti za razvoj najrazli~nej{ih novih storitev, hiter prodor uporabe

interneta po posameznih dr`avah ~lanicah itd.
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Posebna pozornost pa je v poro~ilu namenjena zakonodaji oziroma pravilom, ki so v

veljavi v EU. Komisija poudarja, da je najve~ problemov in zaostankov pri implementa-

ciji evropske zakonodaje ugotovljeno v Franciji, Italiji in Luxembourgu, medtem ko je

Gr~ija kon~no vzpostavila pregleden zakonodajni okvir.

Pomemben del poro~ila predstavljajo priloge. V njih je mogo~e najti dokaj podroben

pregled stopnje implementacije evropske zakonodaje v nacionalne zakonodaje dr`av

~lanic – kje so morebitni zaostanki, vzroki zanje, kaj je treba storiti, kak{na je vloga

NRA, kateri so najbolj pere~i problemi in to vse z vidika skupnih pravil EU in s perspek-

tive Komisije. Vendar v nalogi ne prikazujemo podrobnih opisov, temve~ so prikazani

le glavni zaklju~ki Komisije. Podroben pregled po dr`avah bi presegel namen naloge,

ki je prikazati skupne zna~ilnosti, skupni okvir, ki je v veljavi v EU. Ne glede namorebit-

no zaostajanje pri prenosu EU pravil v nacionalno zakonodajo pa bodo dr`ave itak mo-

rale prej ali slej odpraviti ta zaostajanja, sicer bodo bile predmet posebnega postopka,

ki jih v kon~ni fazi lahko pripelje celo do to`be pred Evropskim sodi{~em pravice.15

Ko Komisija ocenjuje delo nacionalnih regulatornih organov, katerih naloge so pre-

nos pravil EU v nacionalne pravne sisteme, navaja, da so si uspeli izboriti ustrezno me-

sto in uspe{no opravljajo svojo vlogo pri strokovnem spremljanju razvoja telekomuni-

kacijskega sektorja in pri vzpostavljanju ustreznega pravnega okvira. Rezultat je opaziti

v pospe{enem razvoju konkuren~nega trga, kjer so se pojavile {tevilne nove storitve in

ponudniki novih storitev, cene pa so se ustrezno zni`ale in postale mnogo bolj sprejem-

ljive za {irok krog uporabnikov. Komisija tudi poudarja, da je razvoj v nekaterih dr`avah

~lanicah `e tako dale~, da je treba pripraviti dolo~ene prilagoditve v organizaciji in delo-

vanju NRA, zlasti v smeri ve~je koordinacije aktivnosti med NRA in organi, ki nadzoruje-

jo pravila konkurence. Prav tako pa je nadaljnji korak treba storiti tudi na nivoju EU in

sicer vzpostaviti stalno sodelovanje med NRA ter na ta na~in prispevati k hitrej{emu

uveljavljanju novih pravil, ki med drugim predvidevajo stalno sodelovanje in posveto-

vanje ter obve{~anje med NRA iz razli~nih dr`av.

Glavni problemi, ki jih prikazuje poro~ilo, so naslednji:

• Komisija ugotavlja, da {e vedno obstoja preve~ ovir za konkurenco na podro~ju lokal-

nih omre`ij. Poudarja, da je treba bolj sprostiti mo`nosti za vstop novih ponudnikov

in pri tem pri~akuje, da bodo NRA s stalnim nadzorom, definiranjem rokov za uvelja-

vitev pravil in po potrebi tudi z izrekanjem ustreznih kazni, pospe{ile proces

libelarizacije;
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• Komisija izra`a nestrinjanje z relativno visokim nivojem zara~unavanja stro{kov za

klice v mobilni telefoniji med dr`avami ~lanicami. Poudarja, da bi bilo treba ve~ storiti

za njihovo zni`anje, {e zlasti tudi za namene uporabe interneta;

• Komisija prav tako opozarja na visoke cene, dolge dobavne roke in visoko uporabni-

no za najete vode, katere izra~un ne temelji na stro{kovni podlagi. [e posebej to velja

za tiste vode, preko katerih poteka elektronska trgovina, oziroma ki omogo~ajo izva-

janje razli~ne vrste storitev. Komisija navaja, da ni opravi~ljivih razlogov za tako raz-

nolike pristope glede cene in pogojev za najem v dr`avah ~lanicah;

• Ker je opaziti v {tevilnih dr`avah ~lanicah velika odstopanja v tarifah in cenah, Komi-

sija meni, da za to ni mogo~e v celoti najti opravi~ljivih razlogov. Meni, da bi morale

biti NRA bolj stroge pri nadzoru nad cenami in bolj dosledne pri zahtevah po izpolnje-

vanju vseh pogojev, ko izdajo soglasje na tarife in to vse s ciljem zagotoviti polno de-

lovanje tr`nih zakonitosti;

• Komisija meni, da v dr`avah ~lanicah ne bi smelo biti ve~ problemov glede {tevil~enja

in da bi moralo biti na voljo tako raznovrstna izbira operaterjev/posrednikov storitev

kot tudi razli~nih storitev;

• Komisija je prepri~ana, da bi morale dr`ave ~lanice poskrbeti, da bi bilo ravnanje ob-

~in in lokalnih oblasti, ko dolo~ajo pogoje za poslovanje na podro~ju mobilnih stori-

tev tretje generacije, bolj poenoteno;

• Komisija meni, da je treba v vseh dr`avah ~lanicah okrepiti spremljanje pravic in inte-

resov potro{nikov. Zagotoviti je treba ustrezen nivo varstva potro{nikov in sicer tako

glede kvalitete storitev, preglednosti nad sestavinami cen, pogodbenimi obveznostmi

iz naro~ni{kih in drugih razmerij;

• Komisija izra`a skrb glede pooblastil, ki jih posamezne nacionalne zakonodaje po-

verjajo NRA, in glede nalog NRA, ki jih imajo ti organi pri hitrem re{evanju sporov. V

ve~ini dr`av ugotavlja po~asnost pri re{evanju sporov, kar vodi v dolo~eno negoto-

vost, ki jo pogosto izkori{~ajo tisti, ki so v premo~i. Ve~ji del NRA ocenjuje, da imajo

na voljo premalo sredstev in kadrov za bolj u~inkovito izvajanje poverjenih nalog.

Ker so s predlaganimi direktivami predvidene dodatne naloge in aktivnosti, ki naj bi

jih izvajale NRA, Komisija ocenjuje, da je treba ~imprej pristopiti k zagotavljanju ve~je-

ga obsega sredstev za delo NRA, prav tako pa tudi ve~ kadrov.

IV. ZAKLJU^EK

Zakonodajni okvir oziroma skupna pravna pravila za podro~je telekomunikacij na

ravni EU so demonopolizirala telekomunikacijski sektor v dr`avah ~lanicah in pripelja-
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la do dolo~ene stopnje harmonizacije v ureditvah sektorja po dr`avah ~lanicah in na ni-

voju EU. V vsaki dr`avi ~lanici je mogo~e sicer postavljati svoja pravila, ki pa se lahko

gibljejo le v okvirih skupne EU telekomunikacijske politike, katere osnovna na~ela so:

• popolna liberalizacija telekomunikacijskega trga,

• zagotovitev odprtosti in dostopnosti telekomunikacijskih omre`ij,

• upo{tevanje koristi uporabnikov,

• harmonizacija s pravnim redom EU,

• zagotovitev javnosti dela, preglednosti postopkov dr`avne uprave in neodvisnih re-

gulatornih organov,

• zagotavljanje enakih mo`nosti udele`encem na trgu elekomunikacijskih storitev,

• spodbujanje novih ponudnikov pri vstopu na trg telekomunikacijskih storitev,

• prepre~evanje izkori{~anja prevladujo~ega polo`aja na trgu in drugih zlorab na trgu,

• nadzor in reguliranje konkurence.

Dr`ave so se postopoma umaknile iz neposrednega uravnavanja telekomunikacijske-

ga sektorja (npr. niso ve~ prevladujo~ lastnik in neposredni upravljalec), v ve~ini dr`av

so tudi `e kon~ali proces privatizacije (na nivoju EU sicer {e ni bila oblikovana zahteva

za privatizacijo).

V vseh dr`avah ~lanicah so bili ustanovljeni neodvisni regulatorni organi. Izvajanje

obveznosti, sprejetih na nivoju EU, in posledi~no izvajanje nacionalne zakonodaje na

tem podro~ju je v njihovi pristojnosti. NRA morajo za svojo dejavnost razpolagati z us-

treznim obsegom kadrov in sredstev ter morajo imeti na voljo ustrezni instrumentarij,

kar pa so jim dol`ne zagotoviti dr`ave ~lanice vsaka za svoj teritorij oziroma za svoje

NRA. Prav to pa je, kot ugotavlja Komisija v svojem VII. poro~ilu o stanju na podro~ju te-

lekomunikacijskega sektorja, glavni problem, vsaj kar zadeva NRA. Glede na naloge, ki

naj bi jih opravljale NRA, jih je treba kadrovsko in finan~no okrepiti.

Z zakonom o telekomunikacijah iz leta 2001 je, po zagotovilih vlade kot predlagatelja

zakona, tudi slovenska zakonodaja postala primerljiva s pravili EU za to podro~je. Za-

kon temelji na enakih na~elih, kot jih uvajajo skupna pravila EU za podro~je telekomu-

nikacij. Zakon je v ta gospodarski sektor uvedel tudi neodvisni regulatorni organ -

Agencijo za telekomunikacije in radiodifuzijo, ki je organizacija za urejanje telekomuni-

kacijskega trga, njen namen pa je predvsem, da v interesu uporabnikov zagotavlja pre-

gledno in nepristransko delovanje telekomunikacijskega trga in elektronskih medijev.

Agencija je pravna oseba javnega prava, ustanovitveni akt agencije pa je sprejela vlada

(glej Zakon o telekomunikacijah).

Ker je bil zakon sprejet {ele aprila 2001, {e ni bilo opravljenih analiz o tem, ali ima slo-

venska zakonodaja za podro~je telekomunikacij enake u~inke na razvoj sektorja, kot so
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ga imela in imajo skupna EU pravila in na njih temelje~e nacionalne zakonodaje v dr`a-

vah ~lanicah. @e sedaj pa je mogo~e trditi, da se je na trgu pove~alo {tevilo ponudnikov

razli~nih telekomunikacijskih storitev, da so se pojavile nove storitve, da se je v celoti

zni`ala raven cen in pove~ala dostopnost storitev za {irok krog uporabnikov. To doka-

zuje, da v Sloveniji lahko govorimo o odprtem trgu, v dolo~enih mejah o konkuren~ni

ponudbi in o vse bolj prisotni zavesti o tem, da dr`ava ni in ne more biti prevladujo~ de-

javnik v telekomunikacijskem sektorju.
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DELO ZA DOLO^EN ^AS V KULTURI*

I. UVOD

Ob sprejemanju Zakona o delovnih razmerjih je bil na predlog Odbora za zdravstvo,

delo, dru`ino in socialno politiko ob drugi obravnavi sprejet amandma k 52. ~lenu, ki

govori o sklepanju pogodbe o zaposlitvi za dolo~en ~as. V tem ~lenu je bilo opredelje-

nih trinajst primerov, ko se tako pogodbo lahko sklene, med njimi pa ni bilo omenjeno

delo v kulturno umetni{kih dejavnostih. Z amandmajem je bila mednje uvr{~eno tudi

»delo, ki je vezano na programske opredelitve v kulturno umetni{kih ustanovah«. V

zvezi s tem je naro~nico zanimalo, kak{ni sta glede tega pravna podlaga in praksa v

Nem~iji, Italiji in Avstriji.

To podro~je ureja delovnopravna zakonodaja, ki pa se na delavce v kulturnih dejav-

nostih in umetnike praviloma ne nana{a eksplicitno, temve~ posredno. Zato smo v na-

logi izpostavili tiste dele zakonodaje s podro~ja dela za dolo~en ~as, ki se nana{a tudi na

njih. V pregledu nacionalnih ureditev prikazujemo zakonske osnove za zaposlovanje

za dolo~en ~as in {e posebej izpostavljamo tiste dolo~be, ki se nana{ajo na zaposlova-

nje umetnikov v Nem~iji Italiji. Praksa zaposlovanja umetnikov v Avstriji, pa je prikaza-

na na primeru Wiener Staatsoper oziroma njenem pravilniku, ki nam ga je ta kulturna

ustanova posredovala v odgovor.

Podrobnej{i prikaz zakonske ureditve tega podro~ja v Italiji je bil mogo~ s pomo~jo

gradiva, ki smo ga s posredovanjemGeneralnega konzulata Republike Slovenije v Trstu

dobili od tamkaj{njega Slovenskega stalnega gledali{~a.

II. EVROPSKA ZAKONODAJA IN PRIPORO^ILA MEDNARODNIH
ORGANIZACIJ

Za potrebe te naloge je najpomembnej{i akt direktiva EU o delu za dolo~en ~as

(1999/70/EC), ki je bila s strani Sveta ministrov sprejeta kot posledica okvirnega dogo-

vora evropskih socialnih partnerjev o delu za dolo~en ~as. Njena osnovna namena sta:

• izbolj{anje kvalitete dela za dolo~en ~as, z upo{tevanjem na~ela nediskriminacije in
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• oblikovanje okvira, ki bo prepre~eval zlorabo ve~kratnega zaporednega zaposlova-

nja za dolo~en ~as.

Na delavce v kulturi se posredno nana{a prva to~ka dogovora iz klavzule o ukrepih,

ki naj bi prepre~evali zlorabe. Ta se glasi:

»Da bi prepre~ili zlorabe, ki lahko izhajajo iz zaporednega zaposlovanja za dolo~en

~as, naj dr`ave ~lanice, po posvetovanju s socialnimi partnerji in v skladu z nacional-

no zakonodajo, kolektivnimi dogovori ali prakso, sprejmejo ustrezne pravne ukrepe za

za{~ito pred zlorabo, ~e ti {e ne obstajajo, na na~in, ki upo{teva potrebe dolo~enih sek-

torjev in/ali kategorij delavcev. Ti ukrepi so:

a) upo{tevanje objektivnih opravi~il za obnovo tak{nih pogodb,

b) dolo~ijo najdalj{e skupno trajanje zaporednih pogodb za delo za dolo~en ~as,

c) dolo~ijo dovoljeno {tevilo obnove tak{nih pogodb.« (Negotiations on transporting

fixed- term work, spletna stran)

Opravi~ljivi razlogi v dogovoru in direktivi niso posebej definirani. Opredeljeni so v

nacionalnih zakonodajah, vendar je v praksi med sektorji, kjer je sklepanje pogodb za

dolo~en ~as normalni, ~e ne celo edini na~in zaposlovanja, poleg profesionalnega {por-

ta pogosto navedena gledali{ka ali druga umetni{ka dejavnost.1 Primerjava uskladitev

nacionalnih predpisov v Avstriji, Nem~iji in Italiji s to direktivo je pregledno podana v

tabeli 1.
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Tabela 1: Primerjava pravil v zvezi z zaposlovanjem za dolo~en ~as v Avstriji,

Nem~iji in Italiji

Dr`ava Restrikcije v

zvezi z upora-

bo pogodb za

dolo~en ~as ob

prvi zaposlitvi

Najve~je (za-

poredno) * {te-

vilo sklenje-

nih pogodb za

dolo~en ~as

Najdalj{e

skupno traja-

nje zapored-

nih zaposlitev

za dolo~en ~as

Ali je pri ob-

novi pogodb

potrebno na-

vajanje opra-

vi~ljivih

razlogov?

Avstrija nobenih potrebna je na-

vedba opra-

vi~ljivih

razlogov

brez omejitve Da – ~e tega ni,

lahko sodi{~e

razveljavi

pogodbo

Nem~ija Prvi dve leti no-

benih, razen ~e

je med pogod-

benima stranka-

ma `e prej ob-

stajala pogodba

o zaposlitvi

4 – ~e ni opra-

vi~ljivega

razloga

dve leti, razen

~e obstaja opra-

vi~ljiv razlog ali

je delavec/ka

starej{i/a od 58

let

Da – po dveh

letih

Italija Se lahko upora-

bijo, ~e obstaja

sektorska kolek-

tivna pogodba,

ki dolo~enim

skupinam ali ob

dovoljenju ura-

da za zaposlo-

vanje dopu{~a

zaposlovanje za

dolo~en ~as

Dovoljeno je

dvakratno po-

dalj{anje, ven-

dar le v omeje-

nih pogojih

Ponavadi eno

leto, s pogodbo

za usposabljanje

pa tudi dve.

Da – pogoji za

obnovitev so

omejeni.

Opomba: * za razliko med podalj{anjem in zaporednim sklepanjem pogodbe glej tretji in ~etrti odstavek na

naslednji strani (povzeto po DTI, Fixed term work public consultation)

Kot je razvidno iz razpredelnice, v Nem~iji in Avstriji (kar velja tudi za veliko ve~ino

drugih dr`av EU, ki imajo nacionalno zakonodajo urejeno v skladu z direktivo o zapo-
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slovanju za dolo~en ~as) upo{tevajo objektivno opravi~ilo za podalj{evanje pogodb, v

Italiji pa so obnove pogodb omejene na dvakrat in {e to v omejenih pogojih.

Tudi priporo~ilo UNESCO o zaposlovanju umetnikov iz leta 1980, ki je bilo leta 1997

ponovno podprto z Zaklju~no deklaracijo svetovnega kongresa o statusu umetnikov, v

bistvu ne dolo~a ve~ kot to, da morajo ti, ne glede na posebne zahteve svojega statusa,

u`ivati enake pravice in pogoje dela kot ostali zaposleni.

III. PREGLED NACIONALNIH UREDITEV ZAPOSLOVANJA ZA
DOLO^EN ^AS V NEM^IJI, ITALIJI IN AVSTRIJI

3.1 Nem~ija

Novi zakon o delu za dolo~en ~as in s kraj{im delovnim ~asom, ki ga je sprejel nem{ki

Bundestag, je stopil v veljavo 1.januarja 2001. Zakon implementira direktivo Evropske

unije o delu za dolo~en ~as in nadome{~a predhodno ureditev tega podro~ja. Sindikati

ocenjujejo pogodbe o delu za dolo~en ~as kot neza`elene v primerjavi z pogodbami za

nedolo~en ~as, nem{ka vlada pa jih smatra za pomemben del fleksibilnega trga delovne

sile, obenem pa tudi kot uporabno obliko pospe{evanja zaposlovanja starej{ih oseb.

Uporaba pogodb o zaposlitvi za dolo~en ~as se je v Nem~iji v zadnjih desetih letih pove-

~ala (Regulations on fixed term work in other EU member states, 2001).

V skladu z novim zakonom zaposleni za dolo~en ~as ne smejo biti obravnavani slab{e

kot polno zaposleni delavci. To velja tudi za pla~ila teh delavcev, ki so v skladu z obse-

gom njihovega delovnega ~asa. Predhodna zakonodaja je dopu{~ala dolo~ene pogod-

bene razlike med zaposlenimi za dolo~en ~as in polno zaposlenimi delavci. Tako so bili

prvi pogosto izvzeti iz pokojninskih shem, v~asih pa tudi niso prejeli posebnih dodat-

kov v ~asu dopustov in podobno (Regulations on fixed term work in other EU member

states, 2001).

Za sklenitev pogodbe o delu za dolo~en ~as mora obstajati stvaren razlog. Pod pred-

pisanimi pogoji pa se pogodba lahko sklene brez stvarnega razloga. Zakon na{teva na-

slednje stvarne razloge: za~asna potreba po delu delavca, zaposlitev v zvezi z izobra`e-

vanjem ali izpopolnjevanjem, nadome{~anje odsotnega delavca, posebna narava dela -

sem sodijo zaposlitve programskih delavcev na radiu in televiziji, gledali{ki umetniki,

glasbeniki itd., poskusno delo, osebni razlogi, prora~unski razlogi, sodna obravnava

(glej Kresal, 2001).

Sklenitev pogodbe o delu za dolo~en ~as brez stvarnega razloga je omejena na prime-

re, kjer je ~as trajanja zaposlitve dolo~en s koledarskim rokom. Zakon vsebuje tudi ~a-
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sovne omejitve. Trajanje omenjene pogodbe je omejeno na najve~ dve leti. Znotraj tega

~asovnega okvira se dopu{~a najve~ trikratno podalj{anje pogodbe o zaposlitvi za dolo-

~en ~as. Zakon prepoveduje zaporedno, veri`no sklepanje pogodbe o zaposlitvi za do-

lo~en ~as. Pogodba za dolo~en ~as brez stvarnega razloga je dopustna tudi v primeru,

ko je ob njeni sklenitvi delavec star vsaj 58 let. Ta izjema ima namen spodbuditi deloda-

jalce k zaposlovanju starej{ih oseb. Vendar pa tudi tu obstaja varovalo, saj delodajalec

ne sme ve~ zaposliti starej{ih delavcev za dolo~en ~as, ~e so bili ti pri istem delodajalcu

zaposleni za nedolo~en ~as in med navedenima pogodbama obstaja tesna stvarna zve-

za (glej Kresal, 2001).

Zakon uvaja dodatno varstvo delavcev. Gre za minimalni odpovedni rok v primeru,

ko ~as trajanja pogodbe o zaposlitvi za dolo~en ~as ni dolo~en s koledarskim rokom.

Zakon predpisuje tudi sankcije v primerih, ko delavec nadaljuje z delom po izteku do-

govorjenega ~asa ali ~e je pogodba sklenjena v nasprotju z zakonom. Ureja tudi sodno

varstvo v zvezi s pogodbo za dolo~en ~as. Delodajalcem pa nalaga, da delavce, ki so za-

posleni za dolo~en ~as, obvestijo o prostih delovnih mestih, kjer bodo zaposlovali za

nedolo~en ~as. Nadalje morajo skrbeti za izobra`evanje in izpopolnjevanje zaposlenih

za dolo~en ~as in obve{~ati zastopnike delavcev o njihovem {tevilu (glej Kresal, 2001).

3.2 Italija

V Italiji je podro~je zaposlovanja za dolo~en ~as podvr`eno precej omejevalnim pred-

pisom {e na podlagi zakona iz leta 1962, ki zelo nedvoumno dolo~a pogoje, pod kateri-

mi je mo`no sklepati delovna razmerja za dolo~en ~as. V drugi polovici 70-ih let je pri{lo

do ubla`itve teh omejitev. Zakonski predpisi zdaj dopu{~ajo, da se s kolektivnimi poga-

janji dolo~ijo okoli{~ine, v katerih je sklepanje pogodb za dolo~en ~as postalomogo~e.

Zakon o zaposlovanju 230/62 ureja pogodbo o zaposlovanju za dolo~en ~as v Italiji. V

skladu z zakonom se pogodba o delu praviloma sklene za nedolo~en ~as, v posebej na-

vedenih primerih pa se lahko sklene za dolo~en ~as. Taki primeri so: posebna narava

dela, izhajajo~a iz sezonskega na~ina dela, nadome{~anje za~asno odsotnega delavca,

delo s to~no dolo~enim ~asom trajanja, ob~asno ponavljajo~a se dela, ki zahtevajo raz-

li~na posebna znanja, zaposlovanje oseb, ki sodelujejo pri umetni{kih predstavah, ra-

dijskih in televizijskih programih ter zaposlovanje v letalskih prevozih za dela, ki trajajo

najve~ 6 mesecev.

Izvajalec in umetni{ka ustanova skleneta individualno pogodbo, v katero so pravilo-

ma vklju~ene sestavine nacionalne kolektivne pogodbe za tovrstno podro~je. Pogodba

o zaposlitvi za dolo~en ~as mora biti v skladu z omenjenim zakonom pisna. ^e delo tra-

ja le 12 dni, pa pisna pogodba ni nujna. Delodajalec mora pogodbo delavcu vro~iti. Rok
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trajanja pogodbe se lahko v soglasju z delavcem izjemoma podalj{a in sicer ne ve~ kot

enkrat in najve~ {e enkrat za ~as, predviden v osnovni pogodbi, ~e to terjajo naklju~ni

oziroma nenapovedani dogodki, povezani z delom. Delavcu, zaposlenemu v skladu to

pogodbo, pripadajo dopust, bo`i~nica, prazni~na nadomestila itd., tako kot vsem osta-

lim zaposlenim, ki so zaposleni za nedolo~en ~as, in proporcionalno, s ~asovnim okvi-

rom njegovega dela. V primeru nespo{tovanja dolo~b zakona sledijo sankcije. Nadzor

izvaja ministrstvo za delo. Pod dolo~enimi pogoji se pogodba lahko spremeni v pogod-

bo za nedolo~en ~as.

Delovno razmerje za dolo~en ~as se lahko izjemoma podalj{uje tudi po preteku v po-

godbi dolo~enega ~asovnega okvira, ne da bi se spremenilo v razmerje za nedolo~en

~as. To se zgodi v primeru, ko podalj{anje presega 20 dni in je pogodba sklenjena za

manj kot 6 mesecev ali, ko je prese`en ~asovni okvir 30 dni in je pogodba sklenjena za

ve~ kot 6 mesecev. Za delavca je predvideno 20% zve~anje pla~e za prvi dan, ki presega

prvotni ~asovni okvir, ter 40 % zve~anje za vsak nadaljnji dan.

V skladu z zakonom {t.608/96, mora delodajalec posredovati okro`nemu oddelku za-

voda za zaposlovanje podatke o {tevilu zaposlenih, datumu zaposlitve, tipu pogodbe

ter podatke o pla~ilu in statusu delavcev. Od 1. januarja 1996 je delodajalec dol`an pri

sprejemu na delovno mesto delavcu vro~iti potrdilo o vpisu v register zaposlenih.

V ~asu trajanja posameznega projekta je krito pokojninsko, zdravstveno in socialno

zavarovanje. Trajanje projekta in s tem povezanega zavarovanja je opredeljeno s pred-

videnim {tevilom vaj in predstav. S pogodbo je dogovorjen tudi skupni honorar.

Individualne pogodbe ne smejo biti v nasprotju z nacionalno kolektivno pogodbo.

To praviloma uporabljajo vsi, obvezna pa je za tiste, ki so k njej pristopili. Sestavljata jo

del z medsebojnimi pravicami in obveznostmi ter normativni del z dolo~bami o delov-

nem ~asu, napredovanju, pla~ilu itd.

Veljavna nacionalna kolektivna pogodba, ki velja za igralce, tehni~no osebje, baletni-

ke, glasbenike - simfonike, zborovske pevce in druge, ki pogodbeno delajo v tovrstnih

ustanovah, je bila podpisana leta 1997.

3.3 Avstrija

3.3.1 Primer Wiener Staatsoper

Igralci/Igralke
Stalni ~lani ansambla Wiener Staatsoper so anga`irani na osnovi pogodb. Njihovi me-

se~ni prejemki so fiksni in so rezultat individualnih pogajanj z vodstvom ustanove. Iz-

pla~ujejo se neodvisno od {tevila predstav in vaj. Ustanova pa je umetnikom dol`na za-
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gotoviti en prosti dan na teden. Dol`nost ~lanov ansambla je neposredno sodelovanje

na vajah in pri predstavah. [tevilo predstav na ~lana - med 30 in 80 na sezono - je odvi-

sno od obsega pevskih del, u~enja vlog in od tega, ali ~lani ansambla lahko zagotovijo

nadomestnega (cover) pevca. Pomo`nosti naj bi nadomestni pevci vWiener Staatsoper

bili zagotovljeni za vsako pevsko vlogo. Ti so le redko iz vrst tistih s ~asovno vezanimi

pogodbami ali pogodbami o gostovanju. ^lani opernega ansambla so namre~ s pogod-

bami dol`ni nadome{~ati (cover) pri pevskih vlogah. MedWiener Staatsoper in Volkso-

per Wien poteka tesno sodelovanje, kar pomeni, da so ~lani ansambla dol`ni brez do-

datnega pla~ila vzajemno sodelovati oziroma nastopati v obeh hi{ah (Recht und Allge-

meine Verwaltung, 2002).

Dva do trije ~lani na sezono so {tipendisti centra Herberta von Karajana. Center na-

mre~ podeli na sezono do tri {tipendije novim pevcem in pevkam, ki s tem dobijo pri-

lo`nost nastopiti v Wiener Staatsoper. Center Herberta von Karajana in vodstvo operne

hi{e jih izbereta v skladu s preizkusom pevskih sposobnosti. Starostne meje ni.

Pribli`no 12 oseb na sezono se za dolo~eno ~asovno obdobje zave`e za sodelovanje z

operno hi{o s ~asovno vezanimi pogodbami (Residenzverträge). Te pogodbe od pevca

ali pevke zahteva, da v okviru dolo~enega ~asa sodeluje pri predstavah in vajah v dr`av-

ni operi, v~asih v povezavi z dolo~enim {tevilom predstav ali z dodatnim honorarjem

(Abendshonor) za dodatne nastope izven dolo~enega ~asovnega obdobja.

Okoli 120 oseb na sezono ima sklenjene pogodbe o gostovanju (Gastverträge) za ve-

~erne predstave (Abendhonorar), ki vklju~ujejo tudi sodelovanje na vajah dva dni pred

predstavo. [tevilo oseb se lahko med sezono za kraj{i ~as pove~a (Recht und Allgemei-

ne Verwaltung, 2002).

Dirigenti/Dirigentke
Ve~ina od pribli`no 35 dirigentov dela za operno hi{o na osnovi pogodb o gostovanju

(Gastverträge). Pribli`no 5 dirigentov je anga`iranih na osnovi ~asovno vezanih po-

godb (Residenzveträge), stalno zaposlen pa je en sam dirigent. Nekatere prireditve

prevzamejo tudi sodelavci drugih glasbenih poklicev, npr. zborovodje, glasbeni peda-

gogi itd. Dirigenti vodijo skupaj z re`iserji scenske vaje, glasbene vaje, skupaj z orke-

strom delajo pri pripravi novih del, s solisti pri izra`anju in interpretaciji, vodijo vaje an-

sambla itd. (Recht und Allgemeine Verwaltung, 2002).

Ekipe scenskih delavcev
Sem sodijo tisti, ki sodelujejo pri re`iji, koreografiji, scenografiji, kostumografiji, os-

vetlitvi itd. Tem ljudem je zaupana scenska izdelava, ko gre za novo operno delo ali ba-
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let. Pri Wiener Staatsoper tovrstni delavci skoraj vedno samo gostujejo in niso stalno

zaposleni.

Scenske ekipe imajo lahko razli~no sestavo. V nekaterih primerih gre za eno samo

osebo, obi~ajno pa ve~ ljudi pokriva posamezna podro~ja. Re`iserji so prisotni ves ~as

scenskih vaj. Scenografi in kostumografi imajo dalj{e pripravljalno obdobje in termine

za pripravo zamisli oziroma re{itev, pri nadaljnjem poteku vaj niso nenehno prisotni. Za

re`iserje in scenografe ustanova v~asih anga`ira asistente, ve~inoma pa jih pripeljejo in

pla~ujejo re`iserji in scenografi sami (Recht und Allgemeine Verwaltung, 2002).

IV. ZAPOSLOVANJE UMETNIKOV V PRAKSI – ZAKLJU^EK

Zbrani podatki o urejenosti tega podro~ja v praksi ka`ejo na precej{njo pestrost skle-

panja delovnih razmerij na podro~ju umetnosti. Poleg umetnikov, ki so v svojih institu-

cijah redno zaposleni in imajo podoben status in pravice kot ve~ina javnih uslu`bencev,

obstaja {e {iroka paleta mo`nih re{itev, ki se razlikujejo tako pri posameznih zveznih

de`elah (v Nem~iji) kot pri razli~nih umetni{kih ustanovah.

Ve~ina opernih hi{ in gledali{~ ima dolo~eno {tevilo stalno zaposlenih, obenem pa {e

vrsto pogodbenih razmerij, bodisi za dolo~eno ~asovno obdobje, bodisi za dolo~eno

{tevilo konkretnih predstav. Podobno je s pla~ilom. To se lahko ve`e na ~asovni termin

ali {tevilo posameznih projektov. Posamezni umetniki lahko sodelujejo z ve~ ustanova-

mi oziroma sodelujejo z njimi po potrebi.

Zaposlovanje mladih umetnikov, ki pridejo z akademije, je v posameznih dr`avah

urejeno podobno. Na za~etku je to obi~ajno ~as prakti~nega uvajanja, po katerem se, v

kolikor obstajajo potrebe, nekateri posamezniki redno zaposlijo. ^edalje ve~ pa je pri-

merov, ko si umetniki uredijo samostojni oziroma svobodni status ter na podlagi takih

ali druga~nih pogodb sodelujejo pri konkretnih projektih.

Najve~je omejitve, kar se ti~e dela za dolo~en ~as, veljajo v Italiji in verjetno je to eden

glavnih razlogov, da ima ta dr`ava najve~je {tevilo redno zaposlenih umetnikov, katerih

polo`aj je primerljiv s polo`ajem zaposlenih v nekaterih javnih slu`bah. Teh omejitev je

manj v Avstriji in predvsem v Nem~iji, zato je tudi razmerje med rednim in pogodbenim

delom oziroma delom za dolo~en ~as druga~no.

Kljub temu, da se predpisi le redko eksplicitno nana{ajo zgolj na zaposlene v kulturi

in na umetnike, lahko z gotovostjo trdimo, da kulturne in umetni{ke dejavnosti sodijo v

tisto skupino poklicev, pri katerih je potrebno upo{tevati specifi~ne zahteve dela, o ka-

terih govori direktiva EU o zaposlovanju za dolo~en ~as. Tudi iz priporo~il in deklaraci-

je UNESCO, ki so ju sestavili umetniki sami, izhaja, da tovrstne dejavnosti zahtevajo spe-
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cifi~en pristop, vendar pa zaradi tega delavci v kulturi ne smejo biti v slab{em polo`aju

kot ostali delavci, za kar bi bilo potrebno poskrbeti z drugimi zakonskimi ukrepi.

Iz pregleda nacionalnih ureditev oz. zakonskih osnov za zaposlovanje za dolo~en ~as

v obravnavanih dr`avah je razvidno, da npr. italijanski zakon o zaposlovanju (230/62)

natan~no dolo~a primere, ko se lahko sklene pogodba za dolo~en ~as. Prav tako je na-

tan~no dolo~eno, kak{na mora biti ta pogodba, rok trajanja in pogoji, pod katerimi se

spremeni v pogodbo za nedolo~en ~as. Opredeljene so pravice delavcev zaposlenih za

dolo~en ~as, dolo~ene so tudi sankcije v primeru nespo{tovanja dolo~b zakona itd. In-

dividualne pogodbe morajo biti v skladu s kolektivno pogodbo. Pravilnik Wiener Staat-

soper pa ureja zaposlovanje za tri kategorije delavcev v umetni{ki hi{i. Gre za pevce/ke,

dirigente/tke in ekipe scenskih delavcev. V prvi kategoriji so poleg stalnih ~lanov an-

sambla, tudi zaposleni s ~asovno vezanimi pogodbami in pogodbami o gostovanju. Po-

dobno je tudi pri dirigentih. Ekipa scenskih delavcev pa pri Wiener Staatsoper skoraj

vedno le gostuje.

LITERATURA IN VIRI
- Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work

concluded by ETUC, UNICE and CEEP, Official Journal L 175, 10/07/1999 P. 0043-0048.

- dr.Barbara Kresal (2001): Nova nem{ka zakonodaja o kraj{em delovnem ~asu in o zaposlitvi za dolo~en

~as, Delovni ~as in fleksibilno zaposlovanje (I.del), Delavci in delodajalci {t.4/2001/I, In{titut za delo pri

Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana.

- Final declaration of the World Congress on the Status of the Artist,

http://www.unesco.org/culture/laws/artist/html_eng/declaration.shtml, zajeto 29.3.2001.

- Government response to the public consultation on the Fixed Term Work Directive, Homepeage of UK

Department of Trade and Industry, http://www.dti.gov.uk/er/fixed/response.htm, zajeto 29.3.2001.

- Italy–Fixed-term or temporary employment, EMIRE,

http://www.eurofound.ie/emire/…/FIXEDTERMORTEMPORARYEMPLOYMENT-IT.htm,

zajeto 29.3.2001.

- Negotiations on transporting fixed- term work, Directive fail, Eironline,

http://www.eiro.eurofound.ie/2001/04/InBrief/IT0104182N.html, zajeto 29.3.2001.

- Recommendation concerning The status of Artist,

http://www.unesco.org/culture/laws/artist/html_eng/page4.shtml, zajeto 29.3.2001.

- Regulations on fixed term work in other European Union member states - Annex 2, Fixed term work pub-

lic consultation, URN 01/680, Department of Trade and Industry, March 2001.

- Recht und Allgemeine Verwaltung Wiener Staatsoper, Sänger/innen, Dirigent/innen, Leading-Team,

Künstlerisches Personal, Wiener Staatsoper, april 2002.

550

550



- Zakon {t. 230/62 - zakon o zaposlovanju; dolo~be zakona, ki urejajo pogodbe o delu za dolo~en ~as, Leg-

ge 230/62, »Disciplina del conratto di lavoro a tempo determinato«. Zakon {t. 608 z dne 28.11.1996, s kate-

rim se spreminjajo dolo~be zakona o pla~ah in prispevkih za socialno zavarovanje, Legge 28 novembre

1996, n. 608, »Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, recante

dispozioni urgenti in materia di lavori socialmente utilli, di interventi a sostegno del reddito e nel settore

previdenziale«, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30. Novembre 1996 - Supplemento Ordinario

n.209.

551

551



[TUDENTSKO DELO*

I. UVOD

V Sloveniji je delo {tudentov organizirano na samosvoj na~in, kakr{nega poznajo le {e

v dr`avah, ki so nastale po razpadu SFRJ. ^eprav Slovenija {e ni ratificirala konvencije

Mednarodne organizacije dela o zasebnih agencijah za zaposlovanje (C181 Private Ep-

loyment Agencies Convention, 1997), po mnenju Ministrstva za delo, dru`ino in social-

ne zadeve na{a ureditev v bistvenih elementih `e upo{teva evropsko zakonodajo, pred-

vsem kar zadeva prepoved dela otrok, mlaj{ih od 15 let, varstvo osebnih podatkov, za-

varovanje dijakov in {tudentov za po{kodbe in nesre~e pri delu, nadzor pristojnih orga-

nov nad zakonitostjo poslovanja {tudentskih servisov in podobno (Urad vlade za

informiranje, 2002).

Naro~nika je podrobneje zanimalo predvsem, kak{ne so v evropskem prostoru ome-

jitve pri za~asnem zaposlovanju {tudentov in dijakov, kako je to delo obdav~eno, kako

je urejeno pla~evanje prispevkov za socialno zavarovanje, kdo organizira tak{no delo

in za kak{no provizijo. Na splo{no se vse omenjeno ureja na ravni nacionalnih (delov-

nih, socialnih, pokojninskih…) zakonodaj, kolektivnih pogodb in podzakonskih pred-

pisov, ki se ne nana{ajo izklju~no na delo {tudentov, zato enozna~nega odgovora ni

mogo~e dati. Vseeno pa je mogo~e iz nekaterih mednarodnih predpisov in posameznih

praks razbrati nekatere skupne zna~ilnosti.

II. PROVIZIJE

Problematiko provizij postavljamo na prvo mesto, saj je primerjalno gledano najve~ja

posebnost slovenske ureditve v organizaciji posredovanja {tudentskega dela (~e odmi-

slimo vsebinsko plat, ki jo omenjamo v zaklju~ku naloge) ravno v vi{ini nadomestil, ki

jih za svoje storitve {tudentski servisi zara~unavajo delodajalcu. Ta zna{a 10% od vred-

nosti opravljenega dela.

Kot re~eno, ta ureditev pomnenju Ministrstva za delo, dru`ino in socialne zadeve ni v

nasprotju z evropsko zakonodajo in ne zahteva posebne prilagoditve (glej Urad vlade
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za informiranje, 2002), vendar je na temmestu vseeno treba vsaj omeniti, da je 15 evrop-

skih dr`av (Belgija, Finska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Nem~ija, Nizo-

zemska, Norve{ka Poljska Portugalska, [panija, [vedska, Tur~ija) `e ratificiralo konven-

cijo Mednarodne organizacije dela o agencijah za zaposlovanje, ki zara~unavajo provi-

zije (C96 Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949).

V konvenciji sta omenjeni dve vrsti agencij za zaposlovanje: take, ki zara~unavajo

provizije, in take, ki jih ne zara~unavajo. Glede prvih je v prvi alinei 3. ~lena dolo~eno,

da jih morajo oblasti v dolo~enem ~asu ukiniti (ang: shall be abolished within a limited

period of time), razen ~e odgovorne oblasti natan~no dolo~ijo, katere kategorije ljudi

predstavljajo izjeme, ker se jih zaradi dolo~enih posebnosti ne da umestiti v javni servis

za iskanje zaposlitve (5. ~len). Za te kategorije lahko oblasti dolo~ijo izjeme in pod do-

lo~enimi pogoji dovolijo tudi delovanje agencij, ki pobirajo provizijo. Ti pogoji so:

• morajo delovati pod nadzorom odgovornih oblasti,

• morajo vsako leto od odgovornih oblasti pridobiti (podalj{ati) licenco,

• lahko zara~unavajo le provizije v vi{ini, ki jih dolo~i pristojni organ,

• lahko posredujejo delo ljudem iz tujine le, ~e je to dovoljeno s strani pristojnega orga-

na in obstoje~ih predpisov

Dodajmo {e, da ~etrta to~ka 13. ~lena konvencije o zasebnih agencijah za zaposlova-

nje dolo~a, da morajo odgovorne oblasti zbirati podatke o agencijah, ki posredujejo

delo posebnim kategorijam ljudi, in jih v rednih intervalih predstaviti javnosti. Glede

tega je pomemben tudi 15. ~len te konvencije, ki podpisnicam dopu{~a ugodnej{e re{i-

tve zaposlovanja prek zasebnih agencij, ~e te ne nasprotujejo drugim mednarodnim

konvencijam s podro~ja zaposlovanja.

Podrobnej{e podatke o provizijah, ki jih agencije zara~unavajo delodajalcem, je te`ko

dobiti, saj kot pogodbena postavka predstavljajo tajni podatek. Na~eloma specializira-

ne agencije, ki delujejo v okviru univerz in svojim {tudentom i{~ejo delo, pri katerem si

nabirajo delovne izku{nje s svojega {tudijskega podro~ja, ne zara~unavajo provizij. Ti-

ste agencije, ki `ivijo od posredovanja dela, pa ponavadi zara~unavajo le provizijo za

ogla{evanje prostih delovnih mest, kar se giblje pribli`no v vi{ini 80 EUR za 14 dni ogla-

{evanja.

III. OMEJITVE IN UGODNOST

Do podatkov o zaposlovanju {tudentov izven Slovenije smo pri{li predvsem prek

mno`ice specializiranih medmre`nih strani v dr`avah Evropske unije (EU), ki so name-
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njene {tudentom, ki i{~ejo delo v njihovih dr`avah. Osnovno pravilo je, da je »polovi~na

zaposlitev«1 v katerikoli ~lanici EU, omogo~ena vsakemu prebivalcu dr`av ~lanic EU

pod istimi pogoji, kot veljajo za dr`avljane posamezne ~lanice. To pomeni, da mora de-

lodajalec za zaposlenega pla~evati zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter vse ostale

socialne dajatve (socialno, pokojninsko zavarovanje), ki so predpisane v posameznih

dr`avah. ^e presegajo dolo~eno mejo, so ti dohodki obdav~eni (dohodnina). (Interna-

tional Students and Part-time jobs, 2002)

Vendar za {tudentsko delo marsikje veljajo posebni pogoji, za katere so na eni strani

zna~ilne posebne ugodnosti, na drugi pa omejitve. Osnovno vodilo {tudentskega dela

je, da ne sme ovirati {tudija in, ~e je le mogo~e, naj predstavlja sestavni del usposablja-

nja. Zato je {tudentsko delo, ki je tretirano kot tako in ga je mogo~e pridobiti le s potrdi-

lom o {tudentskem statusu, omejeno bodisi ~asovno, bodisi z zgornjo mejo zaslu`ka

(ali pa oboje).

Te omejitve so od dr`ave do dr`ave razli~ne, prina{ajo pa oprostitev (socialnih, po-

kojninskih, zdravstvenih…) dajatev s strani delodajalca. Za primer: na Nizozemskem je

ta meja postavljena na 1092 EUR (minimalna bruto pla~a) mese~no, v Veliki Britaniji se

pri zaslu`ku pod 66 GBP tedensko ne pla~uje zdravstvenega zavarovanja, pri zaslu`ku

pod 4.335 GBP letno so {tudentje opro{~eni pla~evanja davka na dohodek, v Nem~iji pa

je mejni znesek 321 EUR, vendar se tak{no delo sme opravljati najve~ dva meseca oziro-

ma 50 delovnih dni v letu (sezonsko delo). (Anxo&Storrie, 2000: 208)

Druga vrsta omejitve se nana{a na ugodnosti, ki izhajajo iz {tudentskega statusa (pra-

vica do {tudentskih podpor, nastanitve, prehrane…). Najvi{ji znesek, ki ga lahko posa-

meznik zaslu`i, ne da bi pri tem izgubil ostale {tudentske ugodnosti, zna{a na Nizozem-

skem 8.848 EUR mese~no. Bolj pogosta praksa tovrstnega omejevanja pa je najve~je

predpisano {tevilo delovnih ur. V Franciji je postavljena na 884 ur letno, v Veliki Britaniji

se najvi{je priporo~eno {tevilo delovnih ur giblje med 12 in 15 tedensko, v Nem~iji pa

19,5 ur na teden v ~asu {tudija in 38,5 ur tedensko med semestri. Za tiste {tudente (zno-

traj EU), ki `elijo v dr`avi gostiteljici obdr`ati status {tudenta, je prevladujo~a omejitev

20 ur tedensko v ~asu {tudija, med po~itnicami (3mesece) pa ni nobenih omejitev. Za ti-

ste, ki prihajajo iz ne~lanic EU, pa je obi~ajna omejitev 10 ur tedensko.

554

1 Tu smo angle{ki termin part-time job prevedli kot »polovi~na zaposlitev«, saj pri njej ne gre niti za delo za do-

lo~en ~as, niti za delo s skraj{anim delovnim ~asom, ne za honorarno zaposlitev, ~eprav tak{no delo lahko

privzame elemente vseh na{tetih oblik zaposlovanja.

554



IV. ZAKLJU^EK

Ve~ raziskav, ki so bile po svetu opravljene v zadnjih letih, je pokazalo, da dele` {tu-

dentov, ki so »polovi~no zaposleni«, zadnjih dvajset let vztrajno raste in da ima tak{no

delo negativne posledice, saj imajo zaradi njega slab{i uspeh ali pa jim ne uspe (pravo-

~asno) opraviti izpitov. Po izsledkih teh raziskav 15 ur dela na teden {e nima posebnega

vpliva, pri 20 urah ali ve~ pa `e pomembno vpliva na uspeh. Zato je v anglosaksonskem

svetu prevladujo~ model agencij, ki i{~ejo zaposlitev za {tudente, tisti, pri katerem uni-

verze poskrbijo, da njihovi {tudentje (poleg sredstev za `ivljenje) pridobivajo tudi de-

lovne izku{nje s podro~ja, na katerem se {olajo. Tako delo je ponavadi omejeno na 8 do

10 ur tedensko v ~asu predavanj. Med semestri in po~itnicami pa te omejitve ne veljajo.

Osnovne oblike dela, ki jih ponujajo agencije, specializirane za {tudentsko delo, so:

• delo za dodiplomske {tudente,

• delo po opravljeni diplomi,

• delo za dolo~en ~as,

• delo v ~asu med semestri in

• sezonsko delo

Na splo{no sodijo dela, ki smo jih obravnavali v tej nalogi, v {ir{o kategorijo »slabo pla~anih

del« (ang: lowwage jobs), ki je v okviru debate o spreminjajo~ih se pogojih na trgu dela dele`na

precej{nje pozornosti. »Slabo pla~ana dela«, kadar so kombinirana z izobra`evanjem, predstav-

ljajo odli~no odsko~no desko v dobro ali celo zelo dobro pla~ana dela, kar ima pozitiven vpliv

na zmanj{evanje nezaposlenosti in pozitivno dru`beno mobilnost. O prilo`nostnem {tudent-

skemdelubi bilo torej treba razmi{ljati kot opozitivnemsocialnemkorektivu, ki pa lahkodose-

ga `eljene u~inke le, ~e ga ustrezno usmerjajo dolo~ene omejitve, ki so navedene v nalogi.
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FINANCIRANJE PRED[OLSKEGA IZOBRA@EVANJA

V EU*

I. UVOD

O vlogi in pomenu pred{olskih institucij v izobra`evalnih sistemih dr`av ~lanic EU

smo pred ~asom `e pisali (naloga {t.58/2001). Omenjena naloga je bila osredoto~ena

predvsem na prostorske zmogljivosti, opremo in kader v pred{olskih ustanovah, pri~u-

jo~i primerjalni pregled pa na `eljo naro~nika sku{a orisati na~ine financiranja pred{ol-

skega izobra`evanja v EU. Pri tem smo se v najve~ji meri oprli na informacijsko bazo o

izobra`evanju v Evropi - Eurydice, oziroma njeno lastno podatkovno bazo Eurybase,

kjer so izobra`evalni sistemi podrobneje obdelani. Tako zbrane podatke smo dopolnili

{e s spletnimi stranmi OECD, na katerih se med drugim nahajajo tudi tematska poro~ila

o pred{olskem izobra`evanju in varstvu v posameznih evropskih dr`avah. Pomagali

smo si tudi s podatki o ustroju izobra`evalnih sistemov v EU, ki so jih skupno pripravili

Eurydice, Evropski center za razvoj poklicnega izobra`evanja (CEDEFOP) in Evropska

komisija. Kljub dokaj enotnemu orisu financiranja v omenjenih virih je za nekatere dr-

`ave mo~ najti ve~, za druge pa manj podatkov. Izbrali smo tiste, kjer je podro~je finan-

ciranja po na{em mnenju prikazano najbolj celovito.

II. PRIKAZ UREDITEV FINANCIRANJA PRED[OLSKE VZGOJE V
POSAMEZNIH DR@AVAH ^LANICAH EU

2.1 Danska

Ustanove pred{olskega varstva na Danskem so bile na zasebno pobudo ustanovljene

`e v prvi polovici 19.stoletja. V za~etku 20. stoletja je pri{lo do ustanavljanja prvih tovrst-

nih dr`avnih ustanov (kindergartens). Od leta 1919 dalje jim dr`ava za~ne namenjati

sredstva oziroma dodeljevati subvencije kot ustanovam socialnega skrbstva. V skladu s

socialnimi reformami leta 1933 se je finan~na pomo~ pove~ala do te mere, da je pokri-
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vala do 50% stro{kov obratovanja pred{olskih ustanov. Od takrat dalje za~nejo dr`ava

in ob~ine postopoma prevzemati nase ve~ji del tako finan~ne kot tudi pedago{ke odgo-

vornosti pri vodenju tovrstnih institucij. Pravica do pred{olskega izobra`evanja je bila

posebej poudarjena z zakonom o socialni podpori iz leta 1976. Ta je dolo~il oziroma za-

dol`il ob~ine, da zadostijo potrebam po pred{olskih ustanovah s strani dru`in. Leta

1999 je bil omenjeni zakon nadome{~en z novim zakonom (Social Services Act), ki ure-

ja pravila glede delovanja institucij dnevnega varstva.

Izobra`evanje in varstvo otrok do 5 oziroma 6 leta sta v pristojnosti institucij dnevne-

ga varstva (dagtilbud). Gre za splo{no poimenovanje ustanov, ki so na voljo v skladu s

Social Services Act, poleg {e drugih oblik kot so npr. pred{olski razredi in prostori za

pre`ivljanje prostega ~asa pri osnovnih {olah (SFO). Ustanove spadajo v pristojnost Mi-

nistrstva za socialne zadeve. Lahko so organizirane na ob~inskem nivoju (kommunale)

- teh je kar 70% - lahko pa so neodvisne (selvejende).

Lokalne oblasti pokrivajo stro{ke delovanja ustanov dnevnega varstva s pomo~jo

davkov, enkratnih dotacij (block grants) in prispevkov star{ev (glej OECD, 2000). En-

kratne dotacije predstavljajo finan~no pomo~ dr`ave oziroma vlade.

Te dotacije niso dodeljene za specifi~ne namene, temve~ vsaka lokalna oblast sama

odlo~a o njihovi porabi. Znesek je dolo~en v razmerju z dele`em posamezne lokalne

skupnosti v celotni dav~ni osnovi. Institucije v zasebni lasti so lahko na razpolago ob~i-

nam, ki potem krijejo njihove operativne stro{ke.

Prispevek star{ev je dolo~en z `e omenjenim Social Services Act in ne sme presegati

30% stro{kov. Prispevki so fiksni za vsako obra~unsko leto posebej in dolo~eni na os-

novi prora~una, ki ga pripravijo posamezne institucije. V zvezi s tem je Ministrstvo za

socialne zadeve izdelalo ustrezna pravila. Pla~ilo se lahko razlikuje glede na starost

otrok oziroma razli~nih starostnih skupin. Star{em ni treba pla~evati nikakr{nih pris-

pevkov, ~e njihovi prihodki ne presegajo 109,770 DKK. Polno pa prispevajo tisti, kate-

rih dohodki presegajo 340,200 DKK. Za dru`ine z ve~ kot enim otrokom je limit v zvezi s

prihodki pove~an za 7,000 DKK za dodatnega otroka. Te zneski so regulirani enkrat let-

no. Dodatno lahko lokalne oblasti - zaradi socialnih ali edukativnih razlogov - odlo~ijo

o oprostitvi prispevkov ali njihovem zmanj{anju.

2.2 Gr~ija

Prve pred{olske ustanove v Gr~iji so bile uvedene leta 1880. Leta 1895 je zakon

(Law37/1895) prinesel odlo~bo o financiranju pred{olskih institucij (nipiagogia), ki so

bile ustanovljene na zasebno pobudo. Tri leta kasneje so bile ustanovljene prve dr`avne

pred{olske ustanove. Za~etki investiranja vlade v izobra`evanje segajo v leto 1929 z ob-
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javo odloka, ki je definiral status pred{olskih institucij. Te so bile postavljene v pristoj-

nost Ministrstva za {olstvo. Dr`avni izobra`evalni sistem v Gr~iji na vseh stopnjah omo-

go~a brezpla~no {olanje, stro{ke pa v glavnem krije dr`ava (prora~un), nekaj pa tudi

nedr`avni viri, npr. EU - v okviru programa EPEAEK, zasebne organizacije itd (Eurydi-

ce/Eurybase, 2002).

Pred{olsko izobra`evanje v Gr~iji v glavnem zagotavljajo ustanove (kindergartens)

pod nadzorom Ministrstva za {olstvo. Delujejo pa tudi institucije v okviru otro{kih cen-

trov (Children´s Centers), ki pripadajo Ministrstvu za zdravstvo in socialne zadeve.

Pred{olsko izobra`evanje skupaj z osnovnimi {olami tvori temeljno oz. osnovno stop-

njo v izobra`evanju otroka. Pred{olsko izobra`evanje se financira s pomo~jo prora~un-

skih dotacij namenjenih osnovnemu izobra`evanju. Zaradi tega je natan~en znesek po-

rabe za pred{olsko izobra`evanje te`ko dolo~ljiv. Leta 1997 je bilo v dr`avnem prora~u-

nu namenjeno osnovnemu izobra`evanju (na splo{no) 301 milijard drahem, leta 1998

pa `e 316 milijard drahem. Ve~ina pred{olskih ustanov je organizirana s strani dr`ave,

nekaj pa jih organizira tudi zasebni sektor (Eurydice/Eurybase, 2002).

Otroci v dr`avnem sistemu osnovnega izobra`evanja (pred{olske ustanove in osnov-

ne {ole) imajo na voljo brezpla~ne knjige, u~ne pripomo~ke in po potrebi tudi prevoz.

Dele` star{ev oziroma dru`in je omejen na nabavo pisalnega in risalnega materiala ter

prostovoljni dele` k sredstvom projekta za izbolj{anje izobra`evanja, ki se ga loteva

Zveza star{ev in otro{kih skrbnikov. V zasebnih ustanovah dru`ine pla~ujejo fiksne {ol-

nine oziroma u~nine, ki so pod nadzorom ministra za trgovino. Stro{ki osnovnega izo-

bra`evanja na privatnih ustanovah osnovnega izobra`evanja obremenijo dru`inski pro-

ra~un za pribli`no 1,000,000 drahem letno (Eurydice/Eurybase, 2002).

2.3 [panija

V [paniji se zametki pred{olskega izobra`evanja pojavijo v 19.stoletju. Njegova vloga

pa se je s~asoma spreminjala. Do sprejema zakona o izobra`evanju leta 1970 je pred{ol-

sko izobra`evanje zgolj pripravljalo otroke na vstop v osnovne {ole.

S sprejemom omenjenega zakona pa je to postalo osnovna stopnja izobra`evalnega

sistema v [paniji. Z zakonom o reformi izobra`evalnega sistema (LOGSE), sprejetim

leta 1990, je bila regulirana tudi organizacija novega pred{olskega izobra`evanja (edu-

cacion infantil).

Izobra`evanje v [paniji se financira s pomo~jo dr`avnih sredstev in prispevkov zaseb-

nih institucij ter dr`avljanov. Sredstva izvirajo~a iz dr`avnih in zasebnih virov tako defi-

nirajo celotno porabo na podro~ju izobra`evanja. V zadnjih dveh desetletjih so se ta

sredstva bistveno pove~ala. [panija je leta 1998 namenila za izobra`evanje kar 6,2%
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svojega BDP-ja v primerjavi z 3,12% BDP-ja v letu 1975. Dr`avno financiranje izobra`e-

vanja, ki je brezpla~no, zagotavlja v glavnem Ministrstvo za {olstvo in znanost, kot tudi

avtonomne skupnosti (Autonomous communities) in lokalne oblasti (povzeto po ba-

zah Eurydice, 1995). Ne glede na vir financiranja pa so dr`avna sredstva lahko porablje-

na tudi za podporo zasebnim ustanovam.

Zasebno financiranje predstavlja del celotne porabe na podro~ju izobra`evanja. Ve~i-

noma izhaja iz prispevkov dru`in, v manj{i meri pa tudi iz sredstev zasebnih ustanov.

V dr`avnih pred{olskih ustanovah star{i krijejo dolo~ene stro{ke, povezane s prevo-

zom, prehrano, u~nimi pripomo~ki in u~beniki. V zasebnih ustanovah star{i krijejo ce-

lotne stro{ke.

Za otroke od 3-5 let, vpisane v zasebne pred{olske ustanove, katerih dru`inski priho-

dek ne dosega dolo~ene meje, so predvidene dotacije oziroma podpore (povzeto po

bazah Eurydice, 1995).

2.4 Nem~ija

Najve~ji del financiranja ve~ine vzgojno-izobra`evalnih institucij v Nem~iji se realizira

iz prora~unov treh nivojev oblasti. Od tega prihaja 90% sredstev s strani zveznih de`el

(Länder), ki so pristojne za urejanje sistema izobra`evanja, ter ni`jih nivojev lokalnih

skupnosti - ob~in (Kommunen). Samo 10% sredstev se zagotavlja iz federalnega nivoja.

Leta 1999 je dele` prora~unskih sredstev, namenjenih za izobra`evanje, zna{al 4,18%

BDP in 14,38% celotnega nem{kega prora~una. Od teh 14,38% je bilo za pred{olsko

vzgojo namenjenih 1,48% sredstev.

Del finan~nih sredstev, namenjenih izobra`evanju, prihaja tudi iz privatnega sektorja

ter industrije, vendar so ta poleg financiranja poklicnega izobra`evanja namenjena

predvsem visokemu {olstvu in raziskovalni dejavnosti.

Pred{olsko izobra`evanje v Nem~iji ni del dr`avnega (zveznega) {olskega sistema,

temve~ sodi v lokalno pristojnost. Vklju~uje tako javne kot privatne institucije, v njih pa

so otroci od tretjega leta do vpisa v osnovno {olo.

Pri organizaciji in financiranju institucij, ki skrbijo za pred{olsko izobra`evanje, sode-

lujejo tudi cerkve. Pred{olsko izobra`evanje ni organizirano stopenjsko, skupine obi-

~ajno sestavljajo otroci razli~nih starosti (od 3 do 6 let). Za otroke, ki so mlaj{i od treh

let, skrbijo v jaslih (Kinderkrippe) ali v me{anih starostnih skupinah s starej{imi otroki.

Javni vrtci (Kindergarten), ki so ustanovljeni s strani lokalnih oblasti in spadajo pod

njihovo upravo, se financirajo s strani o`jih lokalnih skupnosti (Kommune), s strani de-

`el (Länder) ter s prispevki star{ev. Tisti del sredstev, ki jih v obliki nadomestil prejema-
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jo od de`el, je namenjen predvsem za pla~e zaposlenih ter pokrivanju materialnih

stro{kov obratovanja.

Za pokrivanje nekaterih izdatkov so predvideni tudi prispevki star{ev, ki so odvisni

od njihovega finan~nega polo`aja.

Zanimivo je, da se tudi privatni vrtci delno financirajo s strani lokalnih skupnosti, le da

je v tem primeru dele` sredstev prejetih iz tega naslova manj{i od sredstev pridobljenih

s prispevki star{ev. Vrtci, ki so v privatni lasti, pridobijo del denarja {e od razli~nih dona-

torjev - okoli 20% (povzeto po bazah Eurydice/Eurybase, 2002).

2.5 [vedska

Financiranje pred{olske vzgoje je na [vedskem razdeljeno med dr`avo, star{e in lo-

kalne skupnosti. Ve~ina pred{olske vzgoje je v pristojnosti lokalne uprave. Pove~uje se

dele` privatnih ustanov, ki opravljajo vzgojno izobra`evalno aktivnost in je v letu 2000

zna{al 15%.

Lokalne oblasti so dol`ne zagotoviti pred{olsko vzgojo vsem otrokom od 1 do 5 let

starosti, odlo~itev o tem, ali bodo otroke vklju~ili v vzgojno izobra`evalno ustanovo, pa

je v rokah star{ev oziroma je prostovoljna. Dr`avna sredstva, ki so na razpolago, se do-

deljujejo lokalnim skupnostim, ki nato prejeti denar preusmerjajo posameznim vzgojno

izobra`evalnim institucijam.

Ve~ji del pred{olske aktivnosti se financira iz lastnih virov lokalnih skupnosti, pa tudi

s prispevki star{ev, katerih vi{ina se v posameznih lokalnih skupnostih med seboj razli-

kuje in je odvisna od dru`inskih prejemkov ter {tevila otrok v dru`ini. Najvi{ji prispevek

za pred{olsko aktivnost otroka zna{a od 3% dru`inskih prihodkov pa do oprostitve v

primeru ~etrtega otroka.

V 70-ih in 80-ih letih so bili stro{ki financiranja pred{olskega izobra`evanja na [ved-

skem porazdeljeni v naslednjem razmerju: 45% je prispevala dr`ava, 45% lokalne skup-

nosti ter preostalih 10% star{i.

V 90-ih letih, ko je pri{lo do procesa dodatne decentralizacije odlo~anja o javnih zade-

vah, se je razmerje nekoliko spremenilo. Prispevki star{ev so se pove~ali na 17%, mno-

ge lokalne skupnosti pa so sprejele sistem pla~evanja stro{kov glede na {tevilo ur, ki ga

posamezni otrok tedensko pre`ivi v pred{olskem varstvu, kar ima pri slab{e situiranih

dru`inah lahko za posledico var~evanje na ra~un skraj{anja ~asa, ki ga otrok pre`ivi v

pred{olski oskrbi.

Precej{nje razlike so bile opazne glede vi{ine prispevkov v posameznih lokalnih

skupnostih. V tistih z vi{jo prispevno stopnjo so bili star{i dol`ni pla~evati tudi do trikrat

ve~ kot v tistih z ni`jo. Dr`avne oblasti so poudarjale, da mora biti kvalitetna pred{olska
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oskrba dostopna vsem star{em pred{olskih otrok na enaki osnovi, ne glede na to, iz ka-

terega dela dr`ave prihajajo. Zato je bil prvega januarja 2002 vpeljan maksimalni prispe-

vek za pred{olske otroke, kar pomeni zavezo lokalnih skupnosti, da star{em ne bodo

zara~unavale vi{jih zneskov od maksimalno dolo~enega. Lokalne skupnosti prejemajo

od dr`ave subvencije kot nadomestilo zaradi izpada dohodka iz naslova prispevkov.

Stro{ki pred{olske oskrbe so vi{ji v ve~jih mestih, kar je posledica vi{jih gradbenih

stro{kov, ve~jega {tevila otrok s posebnimi potrebami ter ve~jega {tevila ur, ki ga otroci

zaradi slu`bene obveznosti obeh star{ev pre`ivijo v ustanovah.

V zadnjem ~asu je na [vedskem prisotna te`nja v smeri vezave prispevne stopnje na

vi{ino dru`inskih prihodkov, kar pomeni, da bi dru`ine z vi{jimi prihodki pla~evale ve~

(povzeto po bazah Eurydice/Eurybase, 2002).

2.6 Finska

Kot v ostalih skandinavskih dr`avah je tudi na Finskem ve~ina javnih slu`b, vklju~no z

izobra`evanjem, v pristojnosti lokalnih oblasti.

Vsaka lokalna skupnost na Finskem je dol`na omogo~iti pred{olsko oskrbo vsakemu

otroku, ki prebiva na njenem obmo~ju in je upravi~en do vklju~evanja v program pred-

{olske vzgoje.

To lahko stori sama ali pa v sodelovanju s sosednjimi lokalnimi skupnostmi. Del stori-

tev lahko izvajajo privatne institucije, katerim je bila dodeljena licenca za opravljanje

vzgojno izobra`evalne dejavnosti.

Pred{olska vzgoja in izobra`evanje sta se v 70-ih in 80-ih letih v najve~ji meri financi-

rala iz dav~nih prihodkov lokalnih skupnosti ter dr`avnih subvencij oziroma nadome-

stil. Dr`avna nadomestila, ki so bila namenjena vsem oblikam pred{olske oskrbe, so

zna{ala od 35% pa celo do 80% v lokalnih skupnostih s slab{im finan~nim polo`ajem.

Sistem dr`avnih nadomestil je bil po letu 1993 precej spremenjen. Pristojnosti lokal-

nih skupnosti so se pove~ale predvsem na zdravstvenem, socialnem ter vzgojno izobra-

`evalnem podro~ju. Povpre~ni dele` dr`avnih subvencij, ki jih sedaj prejemajo lokalne

skupnosti, pokriva 24% stro{kov iz naslova pred{olske vzgoje in izobra`evanja.

Za razliko od osnovnega izobra`evanja lokalne skupnosti otrokom, vklju~enim v

pred{olsko vzgojo, niso dol`ne poravnati morebitnih stro{kov prevoza do vzgojno izo-

bra`evalne institucije.

Veljavni u~ni na~rt pred{olske vzgoje je leta 1996 pripravilo nacionalno Ministrstvo za

izobra`evanje.

Glede na veljavno zakonodajo naj bi se pred{olsko izobra`evanje zagotavljalo vsaj

700 ur letno, kar pomeni okoli 18 ur na teden. Odlo~anje o dol`ini {olskega leta, {tevilu
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{olskih dni, dol`ini posameznega {olskega dne ter financiranju posameznih aktivnosti

izobra`evanja pa je v rokah lokalnih skupnosti.

Glavni cilj na~rta iz leta 1996 je bil povezati pred{olsko oskrbo z prvim in drugim le-

tom osnovnega izobra`evanja v integrirano celoto, ki bi predstavljala temelj nadaljnje-

mu izobra`evanju.

Poleg sredstev, ki jih za pred{olsko oskrbo namenjajo lokalne skupnosti in predstav-

ljajo najve~ji dele` v financiranju vzgojno izobra`evalne dejavnosti, je potrebno omeniti

{e prispevke, ki so jih dol`ni pla~evati star{i. Ti so odvisni od tega ali gre za eno ali dvo

star{evske dru`ine, od {tevila otrok ter od vi{ine dru`inskih prihodkov. Dru`inam, kate-

rih skupni dohodek je ni`ji od dolo~enega limita, prispevkov za pred{olsko vzgojo in

izobra`evanje svojih otrok ni potrebno pla~evati (povzeto po Ministry of Social Affairs

and Health : 2001 in bazah Eurydice, 2002)

2.7 Portugalska

Na Portugalskem pred{olska vzgoja predstavlja del celotnega sistema izobra`evanja v

dr`avi. Pred{olska vzgoja ni obvezna in je namenjena za otroke v starosti od tri do {est

let. Otroci v tej starostni skupini obi~ajno hodijo v pred{olsko ustanovo, vrtec (Jardin de

infancia). Poznajo dr`avne, zasebne in zadru`ne vrtce. V sedemdesetih letih so tudi vrt-

ci pre{li pod Ministrstvo za vzgojo in izobra`evanje. Cilji in sistem pred{olske vzgoje so

bili ponovno dolo~eni leta 1986, ko je bil sprejet sistemski zakon o {olstvu. S tem zako-

nom je pred{olska vzgoja v vrtcih opredeljena kot dopolnilna vzgojno izobra`evalna

dejavnost (povzeto po bazah Eurydice/Eurybase, 2002) .

Na Portugalskem je dr`ava glavni financer za vse vrste izobra`evanja. Vire predstav-

ljajo davki in krediti. Fonde za izobra`evanje razdeljujejo skladno s prioritetami, ki jih

dolo~a strate{ki razvojni plan prioritet. Imajo dr`avno in zasebno mre`o pred{olskih in

{olskih ustanov. Javno oziroma dr`avno {olsko in pred{olsko vzgojo financira Ministrs-

tvo za vzgojo in izobra`evanje v celoti, zasebne pa v tistem delu, da pokriva stro{ke za

izobra`evanje in tisti dele`, ki je ozna~en kot izena~evanje izobra`evalnih in pred{ol-

skih ustanov po kvaliteti vzgoje in izobra`evanja (povzeto po bazah Eurydice/Euryba-

se, 2002).

Ministrstvo za vzgojo in izobra`evanje financira regionalno in lokalno mre`o pred{ol-

skih ustanov z dodelitvijo fondov, zasebne in zadru`ne vrste {olskih in pred{olskih us-

tanov pa s transferji iz dr`avnega prora~una. V dveh avtonomnih regijah (Azori in Ma-

deira) regionalna uprava z lastnimi sredstvi financira pred{olske ustanove. Ob~ine so

delno odgovorne za financiranje izobra`evanja na svojem teritoriju, tudi pred{olskega,
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skladno s konceptom decentralizacije dr`avne uprave (povzeto po bazah Eurydi-

ce/Eurybase, 2002).

Za Portugalsko je zna~ilno, da ima del sredstev zagotovljenih s strani EU. To je pro-

gram PRODEP (Programa de Deselvovimento Educativa para Portugal ali Programme

of Educational Development for Portugal) Ta program zagotavlja posodabljanje infra-

strukture, opreme v razredih, kjer se izvaja pred{olsko in {olsko izobra`evanje, poklic-

no izobra`evanje in visoko{olsko izobra`evanje.

Portugalska ima tri vrste osnovnih podpor za dru`ine:

• ob za~etku {olskega leta dr`ava namenja 66.655 za otroka na mesec. S tem pokrije

stro{ke izobra`evanja, ki vklju~ujejo pla~e pred{olskih vzgojiteljev in pomo`nega

osebja ter dele` stro{kov za didakti~ne in pedago{ke pripomo~ke;

• dr`ava namenja 47.570 na mesec za otroka, ki predstavlja podporo dru`ini. Ta de-

nar je namenjen za kritje stro{kov prehrane in dru`abno vzgojne aktivnosti. Stro{ki se

porazdelijo med dr`avo, pred{olsko ustanovo in stra{i. Razmerje med dele`i je dolo-

~eno s socialnim statusom dru`ine oziroma star{ev;

• dr`ava je ustanovila Socialno ekonomski kompenzacijski fond za dva namena. S tem

fondom lahko sofinancira in kompenzira ustanove in lahko izvaja pred{olsko vzgojo

ter izobra`evanje v manj razvitih obmo~jih na pode`elju in v obubo`anih predelih

mest.

V primeru zasebnih mre` in zadru`nih oblik pred{olske vzgoje je financiranje zasno-

vano na mese~nih {olninah, ki jih pla~ujejo dru`ine. Socialne razmere v~asih zahtevajo,

da dobijo dru`ine podporo za pla~ilo teh {olnin. Z Ministrskim dekretom 20 250/98 je

bilo dolo~eno, da dru`ina, ki ima letni prihodek nad 1,8 mio , ni upravi~ena do

podpor.

Dav~ne olaj{ave za dru`ine predstavljajo vsi stro{ki, ki so povezani z izobra`evanjem.

Od bruto dohodka so od{teti stro{ki za: knjige, {olnine, potni stro{ki, malica do maksi-

malne dolo~ene vi{ine, ki jo dolo~i vlada za vsako leto posebej.

Delitev financiranja pred{olske vzgoje poteka med dr`avo, ki jo zastopa Ministrstvo

za vzgojo in izobra`evanje, in star{i oziroma dru`inami. V manj razvitih obmo~jih pris-

peva dele` tudi Regionalni center za socialno varstvo (povzeto po bazah Eurydi-

ce/Eurybase, 2002).

2.8 Francija

V Franciji je odgovornost za financiranje vzgoje in izobra`evanje razdeljena med dr-

`avo, teritorialne skupnosti in regije. Ob~ine so odgovorne za financiranje vrtcev in os-
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novnih {ol. Odgovorne so za izgradnjo in vzdr`evanje vzgojno varstvenih poslopij,

opremo in za izvajanje programa. Dr`ava je odgovorna za izvajanje pedago{ko izobra-

`evalnega programa in za pokrivanje pla~ u~iteljem (povzeto po bazah Eurydice/Eury-

base, 2002).

Od leta 1979 dalje imajo ob~ine posebno odgovornost za financiranje pred{olske in

osnovno{olske vzgoje, zato imajo poseben del prora~una namenjenega za izgradnjo {ol

in od leta 1983 dalje tudi poseben del prora~una za opremo. V primeru, da so v neki

pred{olski ustanovi otroci, katerih star{i imajo stalno bivali{~e v drugi ob~ini, kot pa je

domicilna ob~ina pred{olske ustanove, v kateri so otroci, se obe ob~ini med seboj do-

govorita za delitev stro{kov pred{olske vzgoje. V kolikor se ob~ini med seboj ne uspeta

dogovoriti za dele`, ga dolo~i dr`ava na osnovi navodil Sveta za izobra`evanje.

Izobra`evanje se financira iz prora~una Ministrstva za izobra`evanje. Dr`ava ga je od

leta 1997 dalje zvi{ala vsako leto za 4%. Razmerje med dele`em financiranja izobra`eva-

nja s strani dr`ave in lokalnih skupnosti je od leta 1983 dolo~eno z zakonom o decentra-

lizaciji iz leta 1983. Po podatkih za leto 1998 je dr`ava financirala 60,9% izobra`evanja,

lokalne skupnosti 21,8%, gospodinjstva so prispevala 10,8%, gospodarstvo 5,8% in dru-

ga ministrstva 0,7%. Na pred{olskega otroka so porabili 25.000 francoskih frankov (za

{olsko leto 1998).

V Franciji imajo poseben polo`aj zasebne {ole. V pred{olskih zasebnih vzgojno vars-

tvenih ustanovah je bilo v {olskem letu 1997/98 kar 12,5% vseh otrok, ki so bili vklju~eni

v pred{olsko vzgojo.

V Franciji ni individualnih dr`avnih podpor za vrtce kot pred{olske ustanove. Dru`i-

ne pa lahko zaprosijo za denarno pomo~ pri mestni slu`bi za socialno in zdravstveno

varstvo, da krijejo del stro{kov za vrtec za svojega otroka (povzeto po bazah Eurydi-

ce/Eurybase, 2002).

2.9 Zdru`eno kraljestvo

V Zdru`enem kraljestvu je za izobra`evanje odgovorno Ministrstvo za izobra`evanje

in zaposlovanje. Dejavnost izvajajo na osnovi letnih planov, ki jih potrjuje parlament.

Ministrstvo za okolje, transport in regije pa daje denar lokalnim skupnostim za financi-

ranje izobra`evanja (povzeto po Eurydice/Eurybase, 2002).

V Zdru`enem kraljestvu so leta 1998 uvedli Nacionalno strategijo za otroke (The Na-

tional Child Care Strategy), da bi omogo~ili dobro pred{olsko vzgojo otrok vseh zapo-

slenih dru`in. Cilj je bil zagotoviti prosta mesta v pred{olskih vzgojnih ustanovah za 1,6

mio otrok do leta 2004 v Angliji (National Statistics UK, 2002).
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Tak je tudi program z imenom Sure Start, ki je namenjen kot podpora lokalnim pro-

gramom za dru`ine z otroki do {tirih let starosti. Ta program naj bi pomagal, da bi do

leta 2004 izpeljali oziroma financirali 500 lokalnih programov za pred{olsko vzgojo v

Angliji, 194 na [kotskem in 143 v Walesu.

Osnovni cilj pred{olske vzgoje je, da bi imeli vsi otroci, ki za~enjajo {olsko obdobje,

temeljne osnove v branju in ra~unanju. V povpre~ju se je v Zdru`enem kraljestvu vklju-

~enost v pred{olsko izobra`evanje zvi{ala od 21% v {olskem letu 1970/71 na 63% v letu

2000/01. Ob~utno se je tudi pove~ala ponudba pred{olskih ustanov, ki jih vodijo zaseb-

niki in tudi tistih, ki jih vodijo prostovoljci.

Financiranje pred{olske vzgoje je bilo izrazito pove~ano po letu 1997. Ocena je, da bo

v letih 1998-2002 zna{ala 7,5 bilijona funtov. Denar je namenjen za izbolj{anje in razvoj

pred{olske infrastrukture in za ustanavljanje novih zmogljivosti.

Vlada se je zavezala, da bo omogo~ila brezpla~no, visoko kvalitetno pred{olsko

vzgojo za dolo~en ~as na dan za vsakega {tiriletnika v dr`avi, ~e to njegovi star{i `elijo.

Ta dolo~en ~as je petkrat na teden za dve uri in pol.

Ta program se financira na dva na~ina:

• preko SSA (Standard Spending Assessment), to je standardna ocena stro{kov za otro-

ke pod pet let starosti in

• prek posebne podpore za vrtce, ki je opredeljena z zakonom o {olstvu iz leta 19961.

Prvi vir SSA se izra~una na osnovi populacije triletnih otrok v dr`avi in {tevilom {tiri-

letnih otrok, ki so vklju~eni v sistem lokalnega pred{olskega izobra`evanja na dolo~en

~asovni presek. Lokalni {olski okoli{i preko sheme Fair Funding dolo~ijo zneske za

pred{olsko vzgojo in dele` SSA za pred{olske ustanove. Dr`ava zahteva, da je 80% {ol-

skega prora~una neposredno nakazanega {olam.

Poleg tega so {e:

• posebna podpora (Specific Grant), ki je znana tudi kot podpora za vrtce, ki ga izra~u-

najo na dolo~en dan v semestru;

• pla~ila izvajalcem (Payments to Providers), ki jo lokalne oblasti neposredno izpla~ajo

izvajalcem na osnovi {tevila otrok, ki so v sistemu pred{olske vzgoje;

• podpore za varovanje otrok, ki so v prvi vrsti namenjene za financiranje infrastruktu-

re, izobra`evanje vzgojiteljev, ki morajo biti na razpolago enakovredno vsem izvajal-

cem na lokalni ravni;
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• partnerski prora~un za usposabljanje vzgojiteljev za varovanje (Childcare Partnership

Training Budget) je posebna oblika financiranja izobra`evanja, ki ga izvajajo vzgojno

izobra`evalni sveti s kratico TEC (Training and Enterprise Councils);

• dav~ne olaj{ave za zaposlene dru`ine (Working Families Tax Credit), ki so v veljavi od

leta 1999. Ta instrument nadome{~a dru`insko posojilo (Family Credit).

Nove dav~ne olaj{ave so namenjene dru`inam z nizkimi in srednjimi dohodki. Te so

dolo~ene s posebno lestvico prihodkov na dru`ino na leto (od 14.000 do 17.000 funtov

na dru`ino letno). V letu 2000-2001 je 1,4 milijona dru`in izrabilo ta instrument, kar

predstavlja za pol milijona ve~ upravi~encev kot prej, ko je veljal le dru`inski kredit in

otro{ki dodatek. Dav~na olaj{ava zna{a najve~ 70 funtov na otroka na teden in najve~

105 funtov na teden za dva otroka oziroma najve~ 70% stro{kov za varstvo in vzgojo

pred{olskih otrok na dru`ino. Ta dav~na olaj{ava pripada dru`ini toliko ~asa, dokler

otroci ne dopolnijo osem let starosti. S to dav~no olaj{avo dr`ava `eli, da bi vse dru`ine

imele mo`nost vklju~iti svoje otroke v pred{olsko vzgojo.

III. ZAKLJU^EK

Organizacija in financiranje pred{olske vzgoje in izobra`evanja sta v evropskih dr`a-

vah podobno urejena. V ve~ini dr`av je pred{olska oskrba v pristojnosti lokalnih skup-

nosti, ki obenem zagotovijo tudi najve~ji del finan~nih sredstev za njeno izvajanje. Dr-

`avna nadomestila ter prispevki star{ev predstavljajo manj{i dele` celotnega

financiranja.

V 90-ih letih je pri{lo v evropskih dr`avah do nekaterih reform (proces decentralizaci-

je odlo~anja o javnih zadevah, dodatno pove~anje pristojnosti lokalnih skupnosti,

zmanj{anje dr`avnih subvencij, vi{anje star{evskih prispevkov), ki so nekoliko spreme-

nila obstoje~a razmerja financiranja pred{olske vzgoje in izobra`evanja. Kljub tem spre-

membam najve~ji del denarja {e vedno zagotavljajo lokalne ravni.

Pri financiranju pred{olske oskrbe velja omeniti tudi prispevke zasebnih donatorjev,

ki so pogosteje namenjeni vzgojno izobra`evalnim institucijam, ki so v zasebni lasti, ~e-

prav tudi donacije ustanovam, ki so v dr`avni ali lokalni lasti, niso izklju~ene.
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FINANCIRANJE IZGRADNJE OSNOVNIH [OL V EU*

I. UVOD

Problematika financiranja obveznega izobra`evanja v dr`avah Evropske unije (EU) je

obse`no podro~je, ki v grobem zajema pet osnovnih kategorij: financiranje kadrov,

obratnih sredstev in storitev, premo`enja (nepremi~nin in premi~nin), posebnih virov

in ostalih stro{kov. Naro~nika je zanimalo ozko vpra{anje dr`avnega sofinanciranja iz-

gradnje osnovnih {ol v {ibkej{ih lokalnih skupnostih. Iz vseh na{ih poizvedovanj izhaja,

da je tovrstno financiranje zajeto v postavki premo`enje1. Naloga prikazuje, kak{ni so

osnovni mehanizmi in trendi pri razdeljevanju »{olskega« denarja v Evropi, s poudar-

kom na financiranju nepremi~nin.

II. DELITEV PRISTOJNOSTI

^e bi dr`ave razvrstili glede na nekatere skupne zna~ilnosti (ne glede na to, da so si-

stemi financiranja izredno raznoliki in kompleksni), bi dobili tri osnovne kategorije:

• prva kategorija: dr`ave, v katerih se o sredstvih za financiranje kadrov, obratnih sred-

stev in storitev ter premo`enja odlo~a na eni sami ravni (na Danskem in [vedskem so

to {ole, na Portugalskem, Norve{kem in Islandiji so to vmesne ravni);

• druga kategorija: dr`ave, v katerih se o tovrstnem financiranju odlo~a na dveh ravneh

(centralni in vmesni, centralni in {olski ali vmesni in {olski) in sicer v skladu z dolo~e-

nimi kriteriji, ki veljajo za to podro~je. V tej kategoriji se nahaja najve~ dr`av. Za na{o

problematiko so najbolj zanimivi primeri Luksemburga, Norve{ke, Velike Britanije in

Nizozemske.

V Luksemburgu dr`ava pla~uje stro{ke fiksnega kapitala in u~iteljskega kadra, med-

tem ko o drugih stro{kih (premi~no premo`enje, obratna sredstva, osebje, ki ne pou~u-

je) odlo~ajo lokalne skupnosti. Podobno je tudi na Norve{kem, kjer o pla~ah in nepre-
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mi~ninah odlo~ajo v glavnem na lokalni ravni, ~eprav imajo mo`nost to odgovornost

delegirati na {ole. Na Nizozemskem in v Veliki Britaniji {ole odlo~ajo o vsem, razen o

nepremi~ninah. Za to so pristojne lokalne oblasti, a imajo tudi na Nizozemskem lokalne

oblasti mo`nost to pristojnost delegirati na {ole;

• tretja kategorija: dr`ave, kjer pri odlo~anju o delitvi omenjenih finan~nih sredstev so-

delujejo vse tri ravni: centralna, vmesna in {olska. V tem primeru so za premi~nine in

nepremi~nine odgovorne ob~ine, za vse ostalo pa dr`ava ali {ole. Izjema je Avstrija,

kjer je za financiranje nepremi~nin odgovorna dr`ava, ~eprav sicer o financiranju od-

lo~ajo na vseh treh ravneh (Eurydice, 2000).

Pogosta praksa je, da odlo~evalec upravlja s sredstvi, ki jih dobi od drugod. Razen v

redkih izjemah gre finan~ni tok od zgoraj navzdol, od {olskih oblasti, ki zberejo najve~ji

dele` davkov, k lokalnim skupnostim in {olam.

Osnovni vir dohodkov so torej vedno {olske oblasti v dr`avi, saj lokalne skupnosti in

{ole same nemorejo zbrati zadostnih sredstev. Kjer {olske (dr`avne) oblasti same skrbi-

jo za nabavo in podobne stro{ke, ki so povezane s premo`enjem, transferja teh sredstev

seveda ni. Tam, kjer so odgovorni nosilci lokalne oblasti, so finan~na sredstva lahko na-

kazana bodisi za posamezne, to~no dolo~ene izdatke (v primeru nepremi~nin je najpo-

gosteje tako), bodisi v »kosu«, ki ga nato lokalna skupnost razdeli po svoji presoji. Kjer

so za razpolaganje s sredstvi poobla{~ene {ole, so jim ta praviloma posredovana po-

sredno, prek lokalnih ali regionalnih {olskih oblasti, ki skrbijo za enakomerno razdeli-

tev (Eurydice, 2000).

Dr`avi, kjer {ole prejemajo sredstva neposredno od dr`ave, sta Irska in Luksemburg.

Na Danskem jih prejemajo od lokalnih oblasti, te pa od dr`ave. V Gr~iji se sredstva na

{ole prena{ajo s strani prefektur lokalnih oblasti in ob~in. V [paniji jih na~eloma posre-

dujejo regionalne direkcije za izobra`evanje, v primeru osnovnih {ol pa lokalni svet za

izobra`evanje. V Italiji se {ole financirajo iz dr`avnih (ministrstvo za izobra`evanje), re-

gionalnih (uprava za {tudij) in ob~inskih sredstev, vendar je skupni vir vseh teh sredstev

ministrstvo za {olstvo, na ob~inski ravni pa tudi ministrstvo za notranje zadeve. Na Ni-

zozemskem se {ole financirajo deloma iz ob~inskih, v glavnem pa iz dr`avnih sredstev.

Tudi na Portugalskem je vir finan~nih sredstev ministrstvo za izobra`evanje, ki {olam

nakazuje sredstva bodisi neposredno (preko urada za finan~ne zadeve) ali pa preko lo-

kalnih oblasti (Eurydice, 2000).

Treba je opozoriti tudi na dejstvo, da nekatere lokalne oblasti razpolagajo z lastnimi

sredstvi iz naslova davkov. V Belgiji so take pokrajinske in mestne oblasti, na Danskem

pa ob~inam pripadajo davki na premo`enje in davki na dohodnino. Podobno je v Nem-

~iji, kjer se {olske oblasti na de`elni ravni, ki skrbijo za vzdr`evanje in gradnjo {ol, finan-
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cirajo iz denarja svojih ob~in ali v Franciji (tu je dodatni vir ministrstvo za notranje zade-

ve). Poleg dr`avnih sredstev razpolagajo z lastnimi sredstvi iz naslova davkov, ki jih lah-

ko namenijo {olam tudi lokalne oblasti v Luksemburgu, na Portugalskem, [vedskem in

Finskem. Nekatere {ole same odlo~ajo o premi~ninah in nepremi~ninah, kar je razvid-

no tudi iz tabele 1.

Tabela 1: Odgovornost za financiranje nepremi~nin v EU 1997/98

Dr`ava Nosilec odgovornosti

Belgija lokalna skupnost/{ola

Danska {ola ali organ lokalne skupnosti

Nem~ija lokalna skupnost

Gr~ija lokalna skupnost in prefektura

[panija oddelek za izobra`evanje ali regionalna direkcija za

izobra`evanje

Francija ob~ina

Irska ob~inski upravni odbor

Italija ob~inski svet

Luksemburg ministrstvo za javne slu`be

Nizozemska lokalna skupnost

Avstrija dr`ava

Portugalska ob~ina

Finska ob~ina

[vedska {ola ali ob~ina

Velika Britanija upravni odbor ali lokalne oblasti

Vir: Eurydice, 2000

Splo{na ugotovitev je, da kljub sodobnim decentralizacijskim trendom, financiranje

nepremi~nin ostaja ve~inoma centralizirano. Osnovni razlog za to je v planiranju tovrst-

nih investicij, ki se, za razliko od ostalih, na~rtujejo za ve~ let vnaprej.

III. FINAN^NA AVTONOMIJA LOKALNIH OBLASTI

V dr`avah ~lanicah EU igrajo lokalne oblasti pomembno vlogo pri organizaciji obvez-

nega izobra`evanja. Ta vloga pa je odvisna od razli~ne stopnje avtonomije po posamez-
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nih dr`avah, ki je v povezavi z eno, dvema ali vsemi kategorijami sredstev namenjenih

izobra`evanju (osebje, obratna sredstva, kapital). Avtonomija lokalnih oblasti se nada-

lje ka`e tudi, ko gre za delitev sredstev posameznim {olam na njihovem obmo~ju. Na

splo{no lahko govorimo o treh osnovnih modelih avtonomije lokalnih skupnosti:

• lokalna oblast ima svobodo pri uporabi oziroma dolo~anju zneska namenjenega raz-

li~nim kategorijam sredstev (bodisi za vse, ali pa le za obratna sredstva in stro{ke

kapitala);

• lokalna oblast imamanevrski prostor pri uporabi vladnih dotacij za eno ali ve~ kate-

gorij sredstev v procesu izobra`evanja. Z vlado pa si deli odgovornost pri dolo~anju

zneska za financiranje obratnih sredstev in stro{kov kapitala. Zato lahko oziroma

mora znesek s strani dr`ave podpreti z lastnimi viri;

• lokalna oblast lahko svobodno uporabi dodeljena sredstva namenjena izobra`evanju,

ne more pa vplivati na njihov obseg. Odgovorna je za njihovo razdeljevanje po posa-

meznih {olah (Eurydice, 2000).

3.1 Avtonomija financiranja vseh kategorij sredstev v procesu
izobra`evanja

Glavna zna~ilnost te skupine dr`av je, da njihove lokalne skupnosti odlo~ajo o upora-

bi sredstev za vse ali le za nekatere kategorije sredstev povezanih z izobra`evanjem.

Sredstva dobijo s pomo~jo vladnih dotacij, ki so namenjene tudi drugim storitvam in

preko lastnih virov.

Med prve sodijo nordijske dr`ave in Zdru`eno kraljestvo, kjer lokalne oblasti financi-

rajo stro{ke osebja, obratna sredstva in stro{ke kapitala. V drugi skupini pa so Nem~ija,

[panija, Francija, Avstrija idr., kjer lokalne oblasti financirajo le obratna sredstva in

stro{ke kapitala. Slednje so podrobneje predstavljene v naslednjem podpoglavju.

Lokalne oblasti v nordijskih dr`avah dolo~ajo celoten znesek namenjen izobra`eva-

nju, kot tudi specifi~ne zneske za posamezne kategorije sredstev ter odlo~ajo o prenosu

upravljanja s sredstvi na posamezne {ole. Lokalne oblasti imajo proste roke pri delitvi

sredstev med posamezne {ole. Vendar je ta avtonomija npr. na Danskem in [vedskem

povezana z obveznostjo doseganja uspehov in ciljev za~rtanih, v {olski zakonodaji

(Eurydice, 2000).

V Zdru`enem kraljestvu (Anglija, Wales, Severna Irska) morajo razdeliti sredstva med

{ole skladno z formalnimi zahtevami lokalne {olske uprave LMS (Local Management of

Schools).

Lokalne oblasti odgovarjajo za pripravo lastnih organizacijskih na~rtov za gradnjo in

obnovo. V nordijskih dr`avah (Danska, [vedska, Finska, Norve{ka) ni predpisov, ki bi
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se nana{ali izklju~no na {olske zgradbe. V uporabi so obi~ajne norme povezane z oko-

ljem in velikostjo poslopij.

Vendar pa morajo npr.lokalne skupnosti na Finskem podvre~i na~rte oziroma projek-

te, ki vklju~ujejo kapitalske investicije, v odobritev ministrstvu za {olstvo. Pred dodeli-

tvijo podpore ministrstvo preveri, ali so ~asovni roki, ocena stro{kov in zgradbe, zajete

v projektu, zdru`ljive z sredstvi. Ponekod so predpisi, ki se nana{ajo na {olske zgradbe,

{tevil~nej{i (Eurydice, 2000).

3.1.1 Avtonomija financiranja obratnih sredstev in /ali stro{kov kapitala

V tej skupini se nahajajo dr`ave (Nem~ija, [panija, Francija, Italija, Nizozemska, Av-

strija), kjer lokalne skupnosti financirajo obratna sredstva in/ali stro{ke kapitala na po-

dro~ju (prete`no) osnovnega izobra`evanja. Sredstva se dolo~ijo na podlagi celotnega

zneska, ki je vsota razli~nih virov in je namenjen tudi drugim storitvam na podro~ju lo-

kalnih skupnosti.

Obseg potreb, ki jih financirajo lokalne oblasti, se seveda po posameznih dr`avah ne-

koliko razlikuje. Tako npr. Nem~iji, Franciji in na Portugalskem lokalne oblasti financi-

rajo celotna obratna sredstva in stro{ke kapitala. V primeru Nem~ije in Francije gre tudi

za stro{ke povezane z ne-u~iteljskim osebjem v osnovnih {olah

Podobno situacijo najdemo v Avstriji z izjemo, da v nekaterih de`elah, ob~ine prejme-

jo pomo~ k svojim investicijam v obliki posojil iz fonda (de`el) za gradnjo {ol, ki lahko

delno ali pa popolnoma pokrije stro{ke gradnje. Vra~ilo posojila je odvisno od fi-

nan~nih zmo`nosti ob~ine. V ve~ini primerov je tretjina financiranja novih gradenj,

vklju~no z obnovitvenimi deli, vzdr`evanjem in opremo v pristojnosti ob~in, ostanek pa

prevzamejo de`elne oblasti (Landesregierungen).

V Luksemburgu ob~ine financirajo obratna sredstva {ol, medtem ko vlada oz. mini-

strstvo za javna dela vodi oziroma vr{i gradnjo {olskih poslopij (Eurydice, 2000).

V nekaterih primerih pa so finan~na sredstva namenjena za povsem specifi~ne name-

ne. V Nem~iji npr. ob~ine kot vzdr`evalci (Schulträger) poleg sredstev namenjenih javni

porabi, prejemajo dodatne vsote namenjene posebej za nove gradnje, predelave in raz-

{iritve, {olska zemlji{~a in osnovno zalogo {olske opreme. Za pridobitev teh sredstev

morajo lokalne oblasti zadostiti vrsti formalnih pogojev, tako da obstaja dolo~ena enot-

nost glede gradnje oziroma zgradb v posamezni zvezni de`eli. Nadalje morajo ob~ine

zagotoviti uravnote`enost pri zagotavljanju izobra`evanja na svojem obmo~ju. To po-

meni, da na~rtovanje {olskih gradenj temelji na posvetovanju med ob~inami in vi{jo ob-

lastjo oziroma posamezno de`elo (Eurydice, 2000).
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Kriteriji delitve sredstev se po posameznih dr`avah razlikujejo. V [paniji, Franciji, Ita-

liji, Luksemburgu, Avstriji in na Nizozemskem, lokalne oblasti same za~rtajo kriterije

razdeljevanja sredstev. V Nem~iji vsaka lokalna skupnost (ob~ina) dolo~i formalne zah-

teve in prioritete na osnovi finan~nih virov in v skladu z na~rtom razvoja {ol, ki je pri-

pravljen skupaj z najvi{jo instanco dr`ave na izobra`evalnem podro~ju.

Pri razdeljevanju sredstev posameznim {olam na njenem obmo~ju se ob~ina ravna v

skladu s gradbenimi zahtevami, ki se nana{ajo na {olske povr{ine (razredi, zemlji{~e

itd.).

V Avstriji je znesek obratnih sredstev namenjenih osnovnemu {olstvu razdeljen {olam

v skladu z dogovorom med {olami in ob~inami.

Na Portugalskem se zneski med posameznimi ob~inami razlikujejo. Kljub temu, da ni

prevladujo~ega kriterija, osnovo za delitev sredstev predstavljajo zna~ilnosti, kot so

npr. velikost {ole, geografsko podro~je itd. (Eurydice, 2000).

Poleg kriterijev delitve sredstev obstajajo tudi formalne zahteve oziroma pogoji glede

obratovanja, kot tudi glede same gradnje {olskih ustanov, ki jih morajo lokalne skupno-

sti na splo{no spo{tovati. Tako npr. v Nem~iji formalne pogoje obratovanja, ki temeljijo

na splo{nih predpisih, postavijo posamezne de`ele.

Pri samih {olskih gradnjah pa morajo ob~ine spo{tovati pogoje sprejete na nad-regio-

nalnem nivoju. Vsako {olsko poslopje mora ustrezati pogojem, ki zagotavljajo normal-

no delovanje. V Italiji se morajo {ole prilagajati standardom okolja, sama gradnja {ol in

{portnih objektov pa mora zadostiti splo{nim gradbenim standardom kot tudi zdravs-

tvenim in izobra`evalnim zahtevam. V Franciji lahko lokalne oblasti v skladu s splo{ni-

mi prepisi (za osnovno{olsko izobra`evanje) same za~rtajo standarde, ko gre za grad-

bena dela. Pri tem pa so podvr`ene vladnemu nadzoru, ko gre za gradbene posege ozi-

roma {iritev {olskih poslopij (Eurydice, 2000).

3.2 Deljena odgovornost pri financiranju obratnih sredstev in
stro{kov kapitala

V tej skupini dr`av si lokalne oblasti (ob~ine) in vlada delijo odgovornost pri financi-

ranju obratnih sredstev in stro{kov kapitala. To pomeni, da lokalne oblasti prejmejo

vladne dotacije, ki jih smejo oz. morajo dopolniti z lastnimi viri. Dr`avi, ki ustrezata

temu modelu, sta Belgija na podro~ju dr`avnih {ol, ki jih upravljajo province in ob~ine,

ter Liechtenstein na podro~ju osnovnih {ol. Kot pri prej{njem modelu tudi tu lokalne

skupnosti na splo{no razdeljujejo sredstva med {ole (Eurydice, 2000).

V Belgiji lokalne oblasti prispevajo k financiranju obratnih sredstev {ol, za katere od-

govarjajo. S pomo~jo sredstev iz lastnih virov dopolnjujejo dotacije, ki jih podelijo jezi-
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kovne skupnosti. Na podro~ju nepremi~nin (immovables) lokalne oblasti flamske

skupnosti (Flemish Community) v Belgiji pokrivajo 30% izdatkov in se lahko lotevajo

gradenj ter obnove na podlagi lastnih virov. Ostalih 70% izdatkov pa krije DIGO - odde-

lek za {olsko infrastrukturo pri flamski skupnosti. Lokalne oblasti valonskega dela

(French Community) Belgije pa krijejo 40% tovrstnih izdatkov, ostalih 60% pa prevzame

Ministrstvo za {olstvo. Lokalne oblasti flamske skupnosti lahko odlo~ajo o razdelitvi

sredstev posameznim {olam na podlagi lastnih kriterijev, vendar morajo biti {ole v skla-

du z zakonom iz leta 1959 obravnavane enakovredno (Eurydice, 2000).

Pri {olah, ki jih upravljajo lokalne oblasti valonske skupnosti v Belgiji, so gradbena

dela v skladu s predpisi na nivoju skupnosti. Za pridobitev podpore morajo province in

ob~ine dokazati upravi~enost svojih zahtev in upo{tevati uradne finan~ne in prostorske

pogoje, ki jih vsebuje odlok skupnosti iz leta 1993. V flamskem delu Belgije so vsa grad-

bena dela podvr`ena nadzoru s strani institucije DIGO, ki odgovarja za koordinacijo pri

gradnjah {ol (Eurydice, 2000).

3.3 Avtonomija pri uporabi dotacij za posamezne kategorije
sredstev izobra`evanja

V dveh dr`avah te skupine oziroma modela lokalne oblasti prejemajo vladne dotacije

namenjene posamezni kategoriji sredstev. Vladnih dotacij ne dopolnjujejo z lastnimi

viri in tako niso vklju~ene oziroma ne sodelujejo pri dolo~anju zneska, zadol`ene pa so

za razdeljevanje sredstev med posamezne {ole. Taki dr`avi sta Gr~ija in Irska (Eurydice,

2000).

V Gr~iji dobijo ob~ine denarno podporo s strani ministrstva za notranje zadeve, med-

tem ko prefekture (prefectorial authorities) prejmejo investicijska posojila preko t.i.

programa za javne investicije (Public Investment Programme).

Na Irskem lokalne oblasti dobijo s strani ministrstva za {olstvo in znanost tri razli~ne

subvencije za osebje, obratna sredstva in stro{ke kapitala. V Gr~iji lokalne oblasti pove-

rijo {olam upravljanje s sredstvi za ne-u~iteljsko osebje (~istilci) in obratna sredstva,

same pa prevzamejo gradnjo {olskih objektov. Podobno je tudi na Irskem, kjer {ole

prevzamejo stro{ke obratnih sredstev in pomo`nega osebja (vzdr`evalci), ob~ine pa

fiksni kapital (nepremi~nine) in pla~e u~iteljskega osebja. V nasprotju s situacijo v nor-

dijskih dr`avah, lokalne skupnosti ne odlo~ajo same, ali bodo ali ne prenesle odgovor-

nost upravljanja na posamezne {ole. Odlo~itev je odvisna od uporabe prepisov na nivo-

ju dr`ave (Eurydice, 2000).

Vi{ina subvencij za operativne namene je v Gr~iji je dolo~ena s strani ob~inskega sve-

ta, potem ko {olska uprava poda oceno svojih potreb. Prefekture same dolo~ajo kriteri-
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je za delitev prejetega investicijskega posojila med {ole. Na Irskem lokalne oblasti po-

delijo {olam razli~ne kategorije sredstev v skladu z njihovimi prioritetami in zahtevami.

V Gr~iji obstajajo formalni standardi, ko gre za funkcionalnost {olskih knji`nic in la-

boratorijev. Pri gradbenih delih, vzdr`evanju in popravilih {olskih poslopij morajo ob~i-

ne spo{tovati vrsto pogojev, ki jih za~rta ministrstvo za ekonomske zadeve, ob upo{te-

vanju {tevila u~encev na obmo~ju {ole. ^eprav na Irskem ni nekih omejujo~ih formal-

nih pogojev v zvezi z gradnjo, obstajajo dolo~eni operativni standardi, ki jih spo{tujejo

(Eurydice, 2000).

IV. ZAKLJU^EK

Zbrani podatki o financiranju obveznega izobra`evanja v dr`avah EU ka`ejo na med-

sebojno prepletenost razli~nih dejavnikov znotraj omenjenega podro~ja. Tako obstaja-

jo tri osnovne skupine dr`av, ko gre za delitev pristojnosti financiranja na relaciji dr`ava

- lokalne skupnosti - {ole. Razdeljevanje sredstev je nadalje odvisno tudi od treh glavnih

oblik finan~ne avtonomije lokalnih skupnosti. Te lahko v primeru {iroke avtonomije

same odlo~ajo o porabi prejetih sredstev, ki niso namenjena izklju~no podro~ju izobra-

`evanja in so lahko podprta tudi z lastnimi viri na nivoju lokalnih skupnosti. V nekaterih

primerih lokalne oblasti prejmejo tudi dodatne vsote, ki so specifi~no namenjene za

gradnjo, spremembe in {iritve {olskih poslopij. Velja poudariti, da predstavlja premo`e-

nje (premi~nine in nepremi~nine) le eno od kategorij znotraj podro~ja izobra`evanja,

za katero dr`ave EU namenjajo svoja sredstva.

VIR
- Eurydice, Key topics in education in Europe, Volume 2: Financing and management of resources in com-

pulsory education. Trends in national policies, 2000:

http://www.eurydice.org/Doc_intermediares/analysis/en/finang_education.html.
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FINANCIRANJE PREVOZOV DIJAKOV IN [TUDENTOV*

I. UVOD

Raziskovalni sektor je prejel naro~ilo, da pripravi pregled o financiranju prevozov

srednje{olcev in {tudentov v dr`avah EU. Pri~ujo~i pregled se usmerja le v oblike finan-

ciranja prevozov srednje{olcev, saj smo v lanskem letu izdelali nalogo o sistemih in ob-

likah finan~ne pomo~i {tudentom v dr`avah ~lanicah EU1. V poglavju o dodatnih social-

nih ugodnostih za {tudente (V.poglavje) omenjene naloge se nahajajo tudi podatki o

oblikah pomo~i pri izdatkih prevoza {tudentov.

Gradivo smo zbrali s pomo~jo obse`ne podatkovne baze Eurydice oziroma njenih

poglavij o financiranju {olstva v posameznih evropskih dr`avah.

II. UREDITVE FINANCIRANJA PREVOZOV SREDNJE[OLCEV V
NEKATERIH DR@AVAH EU

2.1 Nem~ija

Politi~no in upravno hierarhijo v Nem~iji sestavljajo federacija, de`ele (Länder) in lo-

kalne oblasti (Kommunnen). Ureditev financiranja izobra`evanja tako predstavlja re-

zultat procesov odlo~anja na vseh treh nivojih, kljub temu pa preko 90% sredstev zago-

tovijo zvezne de`ele in lokalne oblasti. Na splo{no lokalne oblasti pokrivajo pribli`no

20% stro{kov povezanih z {olskim sistemom, ostale stro{ke pa krijejo de`ele. Lokalne

oblasti npr. prevzamejo stro{ke v zvezi z prevozi u~encev v {ole in domov, ki se izpla~a-

jo iz de`elnega prora~una (obi~ajno s strani Ministrstva za izobra`evanje in kulturo).

De`ela lokalnim oblastem pomaga tudi z enkratnimi dotacijami ali subvencijami za te-

ko~e stro{ke. Ob tem pa `e poteka proces, ki vodi k bolj u~inkoviti porabi sredstev in

seveda k ve~ji finan~ni avtonomiji {ol. Te reforme se trenutno odvijajo v nekaterih zvez-

nih de`elah (Eurydice, 2002).

Vsaka od de`el ima svoj na~in urejevanja problematike prevozov u~encev in dijakov

v {ole in domov. Obstajajo dolo~ene razlike, npr. glede upravi~enosti do {olskega pre-
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1 Naloga je objavljena v Zborniku Raziskovalnega sektorja 2001.
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voza in obsega tovrstnih storitev. Kljub temu pa poznajo splo{ne tovrstne predpise za

obdobje obveznega {olanja. V osnovi gre za povra~ilo stro{kov (voznin), povezanih z

javnim prevozom, v dolo~enih pogojih pa {ole uvedejo lastne prevozne storitve. Glavni

namen je zagotovitev enakih mo`nosti za otroke iz razli~nih `ivljenjskih okolij (Eurydi-

ce, 2002).

Odgovornost za zagotovitev prevozov otrok, je na splo{no v rokah lokalnih oblasti,

ustrezna sredstva pa dodeli posamezna de`ela. Prevozne storitve morajo biti ekono-

mi~ne, obenem pa morajo zadostiti ustreznim standardom. Pravica do {olskega prevo-

za je povezana z dolo~eno oddaljenostjo kraja bivanja od {ole. Ta pa se po posameznih

zveznih de`elah nekoliko razlikuje. Splo{ni minimum za otroke osnovne {ole je razda-

lja dveh kilometrov, medtem ko se za otroke od petega razreda dalje pri~akuje, da bodo

razdaljo treh do {tirih kilometrov opravili sami. Pri kraj{ih razdaljah pa somo`ne izjeme,

ko gre za posebej nevarne ceste ali za otroke s posebnimi potrebami. Javni prevoz obi-

~ajno predstavlja najcenej{o re{itev. ^e tega ni, lokalne oblasti priskrbijo {olske avtobu-

se. ^e se ta alternativa izka`e kot neekonomi~na ali neprimerna za otroke s posebnimi

potrebami, potem pride lahko do uporabe zasebnih avtomobilov ali taksi slu`be. V pri-

meru, ko otrok zaradi psihi~ne ali fizi~ne okvare ne more sam opraviti poti do {ole, lah-

ko lokalne oblasti krijejo tudi stro{ke prevoza spremljajo~e osebe (Eurydice, 2002).

Dejanske oblike prevoza med domom in {olo so zmeraj odvisne od pogojev in speci-

fi~nih primerov na nekem obmo~ju. Nekatere de`ele imajo zelo podrobne predpise,

druge pa natan~nej{e urejanje prepu{~ajo lokalnim oblastem, ki pa ostaja v okviru splo-

{nih predpisov na de`elni ravni. Lokalne oblasti niso dol`ne zagotoviti prevoz otrok

prav v vsako {olo, ne glede na razdaljo. Pravica do {olskega prevoza kot taka obstaja v

povezavi z najbli`jo {olo, vendar se ta definicija po posameznih de`elah razlikuje. Del-

no povra~ilo stro{kov prevoza se lahko podeli v primerih, ko se star{i odlo~ijo za bolj

oddaljeno {olo. Kritje stro{kov {olskega prevoza s strani lokalnih oblasti pa ne pomeni,

da je prevoz popolnoma brezpla~en v vseh de`elah. V nekaterih de`elah so stro{ki kriti

v celoti, ~e so dohodki star{ev tako nizki, da pravzaprav `ivijo v rev{~ini, drugod pamo-

rajo star{i dati prispevek kljub nizkim dohodkom. V tem primeru je vi{ina prispevka od-

visna od dohodkov star{ev (Eurydice, 2002).

2.2 [vedska

Izobra`evanje na [vedskem je bilo v preteklosti tradicionalno organizirano znotraj dr-

`avnega sektorja. Mnogo let je bil nadzor aktivnosti znotraj izobra`evalnega sistema

zelo centraliziran. V zadnjih letih pa je pri{lo do temeljnih sprememb v izobra`evalnem

sistemu, ki omejujejo vlogo dr`ave. Gre za princip delitve odgovornosti, pri katerem
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parlament in vlada nadzirata izobra`evanje z dolo~anjem nacionalnih ciljev, izobra`e-

valne strukture pa odgovarjajo za uresni~evanje aktivnosti v skladu s temi cilji (Eurydi-

ce, 2002).

Lokalne oblasti so v skladu z zakonom dol`ne zagotoviti vrsto osnovnih storitev (izo-

bra`evanje, zdravstvo itd.), za katere prejemajo podporo s strani nacionalne vlade.

Tako je skoraj vse izobra`evanje na [vedskem v upravljanju lokalnih oblasti. Ob~inski

in okrajni sveti imenujejo enega ali ve~ odborov, ki zagotavljajo, da izobra`evalne aktiv-

nosti potekajo v skladu z obstoje~o zakonodajo in predpisi, v okviru kar najugodnej{ih

pogojev. Poleg ob~inskih davkov so dodaten vir sredstev na podro~ju ob~ine dr`avne

dotacije. Te so usmerjene v izena~evanje razlik med ob~inami. Ob~ine same odlo~ijo o

na~inu oziroma namenu porabe teh sredstev. V ta namen imajo svoja telesa, ki odlo~ajo

o razdelitvi sredstev med posamezne {ole (Eurydice, 2002).

Mati~na ob~ina dijaka je v skladu z zakonom dol`na kriti dnevne stro{ke prevozamed

domom in {olo, ~e je razdalja med njima vsaj {est kilometrov. To se nana{a na dijake, ki

obiskujejo srednje {ole znotraj ob~ine oziroma lokalnih oblasti. Na~in ureditve {olskega

prevoza. ni zakonska materija. Ob~ina se lahko npr. odlo~i za izdajanje vozovnic za

sredstva javnega prevoza ali povra~ilo stro{kov pri specifi~nih potovanjih.

^e se dijak odlo~i za druga~no obliko prevoza, kot jo ponuja ob~ina, slednja ni ve~

dol`na pokriti s tem nastalih stro{kov (Eurydice, 2002).

2.3 Finska

Odgovornost za financiranje izobra`evanja na Finskem je razdeljena med dr`avo in

lokalne oblasti. Tako se univerze financirajo direktno iz dr`avnega prora~una, poseben

zakon pa dolo~a delitev finan~ne odgovornosti, ko gre za srednje {ole, poklicne {ole

itd. Lokalne oblasti, ki vzdr`ujejo {olske ustanove, poleg lastnih virov sredstev dobijo

tudi vladne dotacije za ta namen. S temi pokrivajo stro{ke ustanavljanja (od 25 do 75%)

in delovanja institucij (od 45 do 60%). Glavni faktor pri vladnih dotacijah predstavlja {te-

vilo u~encev in finan~na zmo`nost posamezne ob~ine. Vladna sredstva niso dodeljena

v to~no dolo~ene namene (Eurydice, 2002).

Dijaki srednjih {ol in poklicnih izobra`evanja prejemajo nadomestilo za potne

stro{ke, ~e razdalja med domom in {olo zna{a vsaj deset kilometrov, ter mese~ni potni

stro{ki presegajo 300 FIM. Podpora ni odvisna od starosti ali finan~nega polo`aja posa-

meznika (Eurydice, 2002).
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2.4 Avstrija

V Avstriji je financiranje izobra`evanja urejeno tako, da ga prete`no pokriva zvezni

prora~un, delno de`elni prora~un in v manj{i meri prora~un lokalnih skupnosti. V {ol-

skem letu 1996/97 so v Avstriji izpla~ali 270 ATS na dijaka. Stro{ke prevoza v {ole in na-

zaj za vsakega dijaka delno ali popolnoma krije dr`ava. Od leta 1983 velja Zakon o pod-

porah {olarjem2. Ta zakon predstavlja osnovo za odmero in izpla~evanje podpor na po-

dro~ju izobra`evanja (Eurydice, 2002).

2.5 [panija

V [paniji financirajo izobra`evanje iz dr`avnih in privatnih virov. Dr`ava krije stro{ke

izobra`evanja prete`no prek Ministrstva za {olstvo in kulturo, nekaj pa prispevajo

neodvisne skupnosti in lokalne skupnosti. Privatne vire financiranja predstavljajo pri-

vatne fundacije in zasebna pla~ila za posameznike – u~ence. Zanje pla~ujejo star{i, ~e to

finan~no zmorejo. V primeru socialne ogro`enosti star{i lahko zaprosijo za podporo pri

kritju stro{kov za u~enca.

Na~elno vse dodatne stro{ke {olanja, kot so prehrana in prevoz, izven{olske dejavno-

sti, krijejo star{i sami. Dr`ava v obliki podpor oziroma subvencij financira prevoz u~en-

cev na osnovi kriterija uspeha in socialnih razmer v dru`ini - dohodek na dru`inskega

~lana (Eurydice, 2002).

2.6 Portugalska

Na Portugalskem financira izobra`evanje prete`no Ministrstvo za izobra`evanje, ~e-

prav del sredstev prihaja tudi iz drugih ministrstev (tak primer je ministrstvo za obram-

bo, ki so- financira Pomorsko srednjo {olo). Ministrstvo za izobra`evanje financira cen-

tralne in lokalne izobra`evalne ustanove z direktnim financiranjem in prerazporeditvijo

fondov za regije in zasebne izobra`evalne institucije.

Poleg tega ima Portugalska tudi pomo~ EU3 pri razvoju izobra`evanja, s katero sofi-

nancirajo izobra`evanje u~iteljev, inovacije v u~nih programih in posodabljanje izobra-

`evalne infrastrukture. Tudi lokalne skupnosti so delno finan~no odgovorne za izobra-

`evalne ustanove, predvsem za gradnjo, vzdr`evanje in dodatne stro{ke.
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Lokalne skupnosti v okvirih financiranja obveznega izobra`evanja krijejo osnovne

stro{ke transporta tako za osnovno{olce kot tudi za srednje{olce (Eurydice, 2002).

2.7 Francija

V Franciji je delitev odgovornosti razdeljena po vrstah {ol. Za osnovne {ole in vrtce so

pristojne lokalne skupnost, za srednje {ole (coleges) so odgovorni departmaji, za liceje

pa regije. Po {olski reformi iz leta 1983 delijo srednje {ole na ni`je in vi{je srednje {ole.

Regije imajo prora~une za opremo {ol (DRES), ki so v njihovi pristojnosti, departmaji pa

imajo prora~un za opremo {ol na ravni departmaja (DDEC).

Na splo{no ni pomo~i za prevoz v {olo v Franciji. Izjemoma samo za dru`ine, ki so

upravi~ene do dru`inskega dodatka za otroke. Dru`ine lahko dobivajo ta dodatek za

otroke, ki so redni {tudenti in nimajo lastnih dohodkov, ki bi presegali 55% minimalne

pla~e v Franciji. Med te dodatke sodi tudi podpora za transportne stro{ke dijaka oziro-

ma {tudenta (Eurydice, 2002).

III. ZAKLJU^EK

Iz dosegljivega gradiva je mo~ razbrati, da so za organiziranje in financiranje {olskih

prevozov v ve~ini evropskih dr`av zadol`ene lokalne oblasti. [olski prevozi predstav-

ljajo del spektra storitev, ki jih praviloma zagotavlja posamezna lokalna oblast (npr.ob-

~ina). V ta namen lokalne oblasti dobivajo dr`avna sredstva, ki so poleg njihovih lastnih

virov osnova za omenjene storitve. Kritje stro{kov prevoza pa ne pomeni odsotnosti

vsakr{nih kriterijev oziroma meril. Prevoz je namre~ pogosto v povezavi, bodisi z dolo-

~eno oddaljenostjo doma od {ole, izbiro {ole znotraj ali zunaj mati~ne ob~ine ter npr. z

obliko prevoza, za katero se odlo~ijo v posamezni lokalni skupnosti. Ponekod pa so

stro{ki prevoza povezani tudi z u~nim uspehom otrok in prihodki njihovih star{ev.

Omenjeni kriteriji se po posameznih dr`avah seveda razlikujejo. Lep primer predstavlja

npr. Nem~ija, kjer imajo zvezne de`ele svoje posebnosti pri urejevanju te problematike,

nekaj pa prispeva tudi specifika dolo~enega podro~ja, kjer se nahajajo {olske ustanove.

LITERATURA IN VIRI
- Eurybase – The Information Database on Education Systems in Europe,

http://www.eurydice.org/Eurybase/accueil_eurybase.html, zajeto 11.7.2002.

- Structures of the Education and Initial training Systems in the European Union,

http://www.eurydice.org/Documents/struct/en/struct.htm, zajeto 21.6. 2002.
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POKLICNO ORGANIZIRANJE U^ITELJEV*

I. UVOD

Raziskovalni sektor DZ je lansko leto izdelal obse`en primerjalni pregled o zbor-

ni~nem organiziranju ter poklicnem zdru`evanju pri nas in v dr`avah EU, ki je med dru-

gim zajel nekatere posamezne poklice npr. in`enirje, veterinarje, zdravnike itd.1 Zato

pri~ujo~i pregled poklicnega organiziranja u~iteljev v izbranih dr`avah EU v nekem

smislu predstavlja nadaljevanje prej omenjene naloge.

Dostopni podatki ka`ejo na obstoj {tevilnih poklicnih organizacij u~iteljev v dr`avah

EU. Med njimi prevladujejo zdru`enja (associations, unions), ki podobno kot druge sta-

novske organizacije povezujejo svoje ~lane, skrbijo za izobra`evanje, podpirajo ter pos-

pe{ujejo u~iteljski poklic in imajo v bistvu vlogo pogajalca oziroma sindikalne organiza-

cije (trade union), ki zastopa interese u~iteljev.

Primerjalni pregled o poklicnem organiziranju u~iteljev temelji na izboru gradiv, ki

smo jih uspeli pridobiti na ustreznih spletnih straneh in s sodelovanjem Ministrstva za

{olstvo, znanost in {port Republike Slovenije. Zajema dva primera poklicne organizira-

nosti v obliki zdru`enj ter primer u~iteljskih svetov v Veliki Britaniji, ki delujejo poleg

obstoje~ih u~iteljskih zdru`enj. Izbrane organizacijske oblike dovolj nazorno prikazuje-

jo njihovo vlogo pri organiziranju in za{~iti interesov u~iteljskega poklica v dr`avah EU.

II. POKLICNE ORGANIZACIJE V NEKATERIH DR@AVAH
^LANICAH EU

2.1 [vedska

Na [vedskem ne poznajo zborni~nega organiziranja u~iteljev, pa~ pa se ti zdru`ujejo

v u~iteljska zdru`enja. Kljub temu, da ~lanstvo ni obvezno, je v zdru`enjih preko 90 od-

stotkov {vedskih u~iteljev, ~emur botruje dolga zgodovina dobro organiziranih zdru-

`enj na [vedskem. [vedska ustava zagotavlja dr`avljanom pravico do javnega in zaseb-

nega zdru`evanja. Ta se nana{a tudi na ustanavljanje sindikalnih organizacij. Ena takih
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je Lärarförbundet ali {vedsko zdru`enje u~iteljev, ki je najve~je u~iteljsko zdru`enje in

~etrto najve~je zdru`enje na [vedskem sploh. [teje preko 200.000 ~lanov na vseh stop-

njah {olskega sistema, od zgodnjega do univerzitetnega izobra`evanja, med njimi pa so

tudi upokojeni u~itelji. Svoj sede` ima v Stockholmu, ob njem pa {e 12 regionalnih ura-

dov. ^lanstvo v zdru`enju ni obvezno (Lärarförbundet, 2002).

Zaradi zagotovljene pravice do zdru`evanja - razen internih predpisov samih organi-

zacij, - ni posebnih zakonov ali vladnih uredb, ki bi urejale njihovo delovanje. Obstajajo

pa dolo~eni zakoni, ki so usmerjeni v urejanje odnosov med delodajalci in delojemalci.

Ena od temeljnih pravic je tudi pravica do pogajanj. V bistvu gre za pravico poklicnih or-

ganizacij, da se pogajajo o pla~ah in delovnih pogojih svojih ~lanov (Eurydice, 2002).

Odlo~itve {vedskega zdru`enja u~iteljev (Lärarförerbundet) temeljijo na interesih nje-

govih ~lanov, poglavitne naloge pa so poleg varovanja le teh (pla~e, delovni pogoji),

tudi promocija u~inkovitosti {olske uprave, edukativni razvoj, enake mo`nosti za oba

spola, ter sodelovanje z u~iteljskimi organizacijami drugih dr`av. V zadnjih letih zdru`e-

nje namenja ve~jo pozornost tudi podro~ju vpliva na javnomnenje s pomo~jomedijev.

Zdru`enje izdaja tudi svoja glasila ter organizira izobra`evalne te~aje za svoje ~lane in

predstavnike (Lärarförbundet, 2002).

^lanom zdru`enja so na voljo tudi dolo~ene usluge kot npr. finan~na podpora v pri-

meru stavke, ki jo prejmejo iz posebnega fonda itd. Kljub temu, da zdru`enje ni vezano

na politiko, politi~no deluje z izra`anjem in podajanjem svojih mnenj o {tudijah in poro-

~ilih, ki jih pripravita tako vlada kot parlament, s sodelovanjem v svetovalnih skupinah,

ki se oblikujejo med pripravo vladnih predlogov, ter vzdr`evanjem stikov s politiki

(Lärarförbundet, 2002).

Osnovno organizacijsko enoto zdru`enja predstavlja lokalna podru`nica v vsaki od

mestnih ob~in, njegov vrhovni organ pa je kongres, ki ima 251 delegatov. Ta se sestaja

vsaka tri leta in odlo~a o smernicah delovanja organizacije. Med posameznimi kongresi,

je vodenje organizacije v rokah nacionalnega izvr{ilnega odbora s predsednikom, pod-

predsednikoma in 14 ~lani.

Obstaja tudi svet, ki se med kongresi sestaja najmanj enkrat letno in ga sestavlja 119

delegatov in ~lani izvr{ilnega odbora. Opravlja funkcijo svetovalnega organa pri nacio-

nalnemu odboru v vseh zadevah, z izjemo kolektivnih pogodb, kjer imamo~ odlo~anja.

Zdru`enje ima kot predstavnik razli~nih kategorij u~iteljev tudi druge svetovalne odbo-

re za posamezne dele izobra`evalnega sistema. [vedsko zdru`enje u~iteljev je ~lan

TCO - ene od sindikalnih konfederacij na [vedskem.(LO, SACO). Leta 1996 sta {vedsko

zdru`enje u~iteljev in nacionalno zdru`enje u~iteljev [vedske (LR) podpisala petletno

pogodbo (Agreement 2000) za vse svoje ~lane zaposlene v mestnih ob~inah. Pogodba
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je omogo~ila u~iteljem ve~ji vpliv na delovne pogoje in kvalitativen razvoj samih {ol

(Lärarförbundet, 2002).

2.2 Finska

Na Finskem nimajo u~iteljske zbornice, temve~ zelo mo~no sindikalno u~iteljsko or-

ganizacijo - OAJ, ki je bila ustanovljena leta 1973 in ima preko 100.000 ~lanov. Svojim

~lanom pomaga s pomo~jo glavne pisarne in 11 regionalnih uradov. V ospredju delova-

nja organizacije so njene sindikalne naloge, oziroma vloga pogajalca s sektorjem delo-

dajalcev v zadevah u~iteljskega poklica. Na podlagi zakona o kolektivni pogodbi se po-

gaja in sklene sporazume o delovnih pogojih (pla~e, itd.) u~iteljev. Tako se npr. kolek-

tivna pogodba za u~itelje (OVTES) na lokalnem nivoju sklene med organizacijo OAJ in

komisijo, ki zastopa delodajalce na lokalnem nivoju. OAJ nudi svojim ~lanom tudi dru-

ge, npr. svetovalne usluge, zavarovalne ugodnosti itd. (OAJ, 2002).

OAJ predstavlja u~itelje na razli~nih {olskih stopnjah. V njenih vrstah je kar 95% u~ite-

ljev na Finskem, od tega ve~ kot 70% `ensk. OAJ je ~lan ve~ mednarodnih organizacij

npr. Nordijskega u~iteljskega sveta (NLS) in drugih. OAJ je tudi najve~ji ~lan konfedera-

cije zdru`enj akademskih poklicev na Finskem (AKAVA), ki ima preko 400.000 ~lanov.

Predsednik OAJ je obenem tudi podpredsednik omenjene konfederacije. Glavni varuh

interesov akademskih poklicev v javnem sektorju pa je pogajalsko telo AKAVA-JS (OAJ,

2002).

2.3 Velika Britanija

Podro~je poklicnega zdru`evanja u~iteljev v Veliki Britaniji nam razkrije zanimivo si-

tuacijo, saj poznajo poleg organizacij sindikalne narave, kot so npr. zdru`enje u~iteljev

in predavateljev (Association of Teachers and Lecturers) ali zdru`enje univerzitetnih

u~iteljev (Association of University Teachers), tudi splo{ne oziroma skupne u~iteljske

svete (General Teaching Councils), v katerih je mo~ prepoznati elemente zborni~nega

organiziranja. Ker gre v prvem primeru za klasi~ne sindikalne organizacije, se bomo

osredoto~ili na prikaz u~iteljskih svetov, ki so organizirani v Angliji, Walesu, na Sever-

nem Irskem ter na [kotskem.

2.3.1.Anglija

Skupni u~iteljski svet Anglije (General Teaching Council for England - GTC) je bil us-

tanovljen na podlagi zakona, ki ga je parlament sprejel leta 1998 (Teaching and Higher

583

583



Education Act 1998), kot neodvisna poklicna organizacija u~iteljskega poklica (povzeto

po Eurydice England: 2002). Svet je glasnik u~iteljev oziroma predstavlja mo`nost, da

u~itelji sooblikujejo razvoj poklicne prakse in politike, ter vzdr`ujejo dolo~ene poklicne

standarde. Vodi ga upravno telo s 64 ~lani (GTC for England, 2002).

Kot glasnik u~iteljskega poklica v prvi vrsti svetuje vladi pri problematiki, ki zadeva

oziroma vpliva na u~iteljski poklic in sicer na osnovi u~iteljskih stali{~ ter prakse. Priza-

deva si za visoke standarde tako pou~evanja kot tudi u~enja., pa tudi za vi{je vrednote-

nje omenjenega poklica. Zelo pomemben segment predstavlja tudi vodenje registra

u~iteljev. Ti z vpisom v register - v odnosu do delodajalca - lahko izka`ejo svojo uspo-

sobljenost za opravljanje poklica. Nadalje imajo s pomo~jo registracije tudi dostop do

uslug/storitev u~iteljskega sveta.

Svet sodeluje tudi z razli~nimi u~iteljskimi zdru`enji in na ta na~in razvija u~iteljski po-

klic, ki bo ustrezal potrebam in `eljam u~iteljev. Le ob sodelovanju s klju~nimi organiza-

cijami in posamezniki lahko svet uresni~uje zadane cilje (GTC for England, 2002).

2.3.2 Wales

Skupni u~iteljski svet Walesa (General Teaching Council for Wales) predstavlja orga-

nizacijo, ki temelji na `e prej omenjenemu zakonu iz leta 1998 (Teaching and Higher

Education Act). Gre za neodvisno in samostojno organizacijo u~iteljev Walesa. Prizade-

va si za dvig statusa u~iteljskega poklica z vzdr`evanjem in pospe{evanjem najvi{jih

standardov poklicne prakse in deluje v interesu u~iteljev, u~encev in javnosti nasploh.

Nastopa tudi v vlogi svetovalca narodne skup{~ine Walesa in drugih organizacij, ko gre

za zadeve u~iteljskega poklica (GTC for Wales, 2002).

Svet ima 25 ~lanov, od tega 12 u~iteljev izvolijo njihovi stanovski kolegi, 9 jih imenuje

narodna skup{~ina Walesa na predlog u~iteljskih zdru`enj in izobra`evalnih organiza-

cij, 4 pa imenuje narodna skup{~ina Walesa neposredno. Svet ima tudi {tiri komisije, ki

jih sestavljajo njegovi ~lani. Financira se s pomo~jo vpisnin (registration fee). Register

u~iteljev, ki ga vodi svet, omogo~a to~ne informacije in pregled o sestavi u~iteljskega

poklica, dotoku novih u~iteljev itd. V omenjenem registru se s statusom kvalificiranega

u~itelja (QTS) nahaja pribli`no 33.000 oseb. Od februarja 2001 se morajo v skladu z za-

konom kvalificirani u~itelji, ki u~ijo v osnovnih, srednjih, specializiranih {olah ter po-

mo`ni u~itelji, obvezno registrirati pri svetu. Za registracijo se je odlo~ilo tudi precej{nje

{tevilo u~iteljev, ki ne sodijo v omenjene kategorije (GTC for Wales, 2002).

S pomo~jo posvetovanja z u~itelji je svet izdelal poklicni kodeks za u~itelje. Ta po-

stavlja pravila prakse in obna{anja, h katerim stremijo kvalificirani u~itelji, ter je usmer-

jen v pomo~ pri njihovem vsakodnevnem delu. V skladu s pooblastili lahko svet iz regi-
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stra odstrani le dolo~eno {tevilo u~iteljev zaradi kr{itve poklicne etike ali nesposobnosti

(GTC for Wales, 2002).

2.3.3 Severna Irska

Osnovo za ustanovitev skupnega u~iteljskega sveta Severne Irske predstavlja Educa-

tion (Northern Ireland) Order iz leta 1998 General Teaching Council of Northern Ire-

land predstavlja neodvisno in samostojno telo. (Eurydice England, 2002).

Svet ima 33 ~lanov, od tega je 14 voljenih u~iteljev, 5 u~iteljev imenuje sam u~iteljski

svet, 10 ~lanov imenujejo razna predstavni{ka telesa, ki imajo svoj dele` v izobra`eva-

nju, 4 ~lane pa imenuje Ministrstvo za izobra`evanje (Department of Education), od ka-

terih je eden predstavnik industrije in trgovine, trije pa predstavljajo {ir{i javni interes.

Svet zaposluje tudi svoje lastno osebje (GTC for Nothern Ireland, 2002).

Svet predstavlja poklicne interese u~iteljev v smislu enakovrednosti z drugimi poklici.

Prizadeva si za zvi{anje statusa u~iteljskega poklica v dru`bi. Nagrajuje in pospe{uje

u~iteljske uspehe pri zvi{evanju izobrazbenega nivoja mladih ljudi na Severnem Ir-

skem. Poleg tega, da je glasnik u~iteljskih interesov, svet sodeluje tudi z drugimi telesi,

ko gre za dobrobit u~iteljev. Podobno kot sveti v drugih delih Velike Britanije omogo~a

u~iteljem, da tvorno sodelujejo z vlado, delodajalci, {olami idr. Poleg svetovalne vloge

svet pripravlja tudi kodeks poklicne etike in vodi register u~iteljev, iz katerega jih lahko

izklju~i ob ve~jem kr{enju poklicne etike (GTC for Nothern Ireland, 2002).

2.3.4 [kotska

Splo{ni u~iteljski svet na [kotskem (GTC) je bil prvi poklicni u~iteljski svet v Zdru`e-

nem kraljestvu, saj ga je na podlagi zakona (Teaching Council (Scotland) Act) osnoval

parlament `e leta 1965. Svet si kot neodvisna organizacija prizadeva za zvi{anje kvalite-

te pou~evanja na [kotskem predvsem na slede~e na~ine:

• z vzdr`evanjem registra kvalificiranih u~iteljev,

• z nadzorom standardov potrebnih za opravljanje u~iteljskega poklica,

• s poobla{~anjem in ocenjevanjem te~ajev u~iteljskega izobra`evanja,

• z izvr{evanjem disciplinskih pooblastil v zvezi z registracijo,

• s podporo u~iteljem-sta`istom v obliki seminarjev, publikacij itd.,

• s svetovanjem pri dopolnjevanju z novimi u~itelji (GTC for Scotland, 2002).

Svet ni dele`en financiranja s strani vlade, zato se vzdr`uje z sredstvi namenjenimi za

registracijo, ki jih enkrat letno prispeva vsak registriran u~itelj. V svetu je 50 ~lanov, od

tega je 26 u~iteljev in ravnateljev, ki jih izvolijo njihovi stanovski kolegi na razli~nih ni-
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vojih {olskega sistema, 18 imenovanih ~lanov predstavlja vrsto organizacij in teles ude-

le`enih v procesu izobra`evanja, kot so npr. delodajalci, zasebne {ole, cerkev itd. Preo-

stalih 6 ~lanov predstavlja interese star{ev, trgovine, industrije itd. Svet se obi~ajno se-

stane {tirikrat letno (Scotland, 2002).

III. ZAKLJU^EK

Na podlagi zbranih podatkov lahko sklepamo, da se poklicno zdru`evanje u~iteljev v

izbranih dr`avah ~lanicah EUmanifestira predvsem v obliki razli~nih in {tevilnih u~itelj-

skih zdru`enj. Ta se kot socialni partnerji pogajajo z delodajalci o pla~ah, delovnih po-

gojih, ter nudijo druge ugodnosti svojim ~lanom itd. Gre za zelo dobro organizirane in

razvejane organizacije, v katerih se obi~ajno nahaja ve~ina u~iteljev posamezne dr`ave.

Te se nadalje povezujejo v konfederacije zdru`enj in sodelujejo z drugimi tovrstnimi

zdru`enji v Evropi.

Med gradivi, ki so nam bila na voljo, predstavlja izjemo organiziranje u~iteljev v Veliki

Britaniji, saj poznajo poleg tipi~nih sindikalnih organizacij, tudi t.i. General Teaching

Councils, katerih naloge so podobne zborni~nemu poklicnemu organiziranju, kot ga

poznamo pri nas.

LITERATURA IN VIRI
- Podatki o poklicnem zdru`evanju u~iteljev v posameznih evropskih dr`avah, ki jih je posredovalo Mini-

strstvo za {olstvo, znanost in {port RS, Ljubljana, julij - avgust 2002 – podatki iz baze Eurydice.

- Lärarförbundet (The Swedish Teachers´Union),

http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Documents/002F47E1?OpenDocument, zajeto 3.7.2002.

- Opetusalan Ammattijärjesto - OAJ, Trade Union of Education in Finland,

http://www.oaj.fi/Resource.phx/oaj/eng/in_english.htx?menu=eng, zajeto 3.7.2002.

- General Teaching Council for England, http://www.gtce.org.uk/homepage.asp, zajeto 30.8.2002.

- General Teaching Council for Wales, http://www.gtcw.org.uk/welcome.html, zajeto 30.8.2002.

- General Teaching Council for Northern Ireland, http://www.deni.gov.uk/teachers/staff_room/gtc.htm,

zajeto 30.8.2002.

- General Teaching Council for Scotland, http://www.gtcs.org.uk/bottomleft2.html, zajeto 30.8.2002
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ZDRAVILSTVO IN STATUS ZDRAVILCEV V EVROPI *

I. UVOD

Naro~nik je `elel pridobiti podatke o normativni ureditvi zdravilstva in statusu zdra-

vilcev v Evropi. V nalogi smo jih povzeli po {tudiji Svetovne zdravstvene organizacije z

naslovom Pravni status tradicionalne in komplementarne medicine: Svetovni pregled,

podrobneje pa to tematiko obdeluje primerjalna analiza z naslovom Pravni status kom-

plementarnih medicin v Evropi.

@e ve~ desetletij se vse ve~ (zahodnih) dr`av trudi integrirati uradno in komplemen-

tarno medicino. Za u~inkovito sintezo je potrebno razviti fleksibilen sistem, ki se prila-

gaja individualnim usposobljenostim ter razli~nim ravnem znanja in izobrazbe izvajal-

cev zdravstvenih storitev. @e iz poro~ila Mednarodne zdravstvene organizacije z naslo-

vom Promocija in razvoj tradicionalne medicine iz leta 1978, izhaja, da je proces inte-

gracije najbolje za~eti s {tudijem u~inkov in dometa teh tehnik (kar je bilo v zadnjih

dvajsetih letih v veliki meri `e opravljeno), s ~imer postane vklju~evanje v obstoje~e

zdravstvene sisteme bistveno la`je.

Med nasveti iz tega poro~ila, ki naj bi jih upo{tevali v postopku integracije, bi bilo

vredno izpostaviti predvsem upo{tevanje psiholo{kega vidika (predstavitev pozitivnih

u~inkov), ki odlo~evalce motivira k pozitivnim spremembam. Prej{nje faze (razvoj zna-

nja o razli~nih tehnikah, raziskovanje in uvajanje zdravilnih zeli na trg in podobno) smo

v Sloveniji ve~inoma `e absolvirali.

Med vodili, ki naj bi olaj{ali integracijo v praksi, pa bi se veljalo ravnati predvsem po

naslednjih:

• priznati in uvrstiti komplementarno medicino v razvojne programe,

• izvajalce komplementarnega zdravljenja usposobiti tako, da bodo ustrezali zahtevam

primarnega zdravstvenega varstva,

• {tudente medicine in zdravnike seznaniti z osnovnimi na~eli komplementarne medi-

cine ter jim tako omogo~iti dialog, komunikacijo, razumevanje in, posledi~no, inte-

gracijo komplementarne medicine,

• izobraziti javnost tako, da komplementarne medicine ne bo razumela kot drugora-

zredno dejavnost,

587

*Dr. Gazdi} Sa{o, Jurij [inkovec, dr. Branka Berce-Bratko; pripravljeno: 5.2.2002,

objavljeno: 6.2.2002

587



• katalogizirati vse postopke in zdravilne rastline, ki so prisotne v dr`avi.

II. PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH

2.1 Uporabljeni pojmi

Kiropraktika

• kiropraktika: zdravilna metoda, katere namen je z dolo~enimi prijemi uravnati spre-

membe v legi posameznih hrbteni~nih vretenc tako, da popustijo te`ave, ki so jih

povzro~ala bolna vretenca.

Antropozofija

• antropozofija: prebujanje v ~loveku spe~e duhovne mo~i.

Homeopatija

• homeopatija: zdravljenje bolezni z majhnimi odmerki zdravil, ki v velikih odmerkih

povzro~e pri zdravih podobna bolezenska znamenja.

Alopatija

• alopatija: zdravljenje z zdravili, katerih u~inek je nasproten simptomom bolezni; nas-

protje od homeopatije, alopatski zdravnik v nalogi preveden tudi kot zdravnik urad-

ne medicine.

2.2 Avstrija

V Avstriji (WHO, 2001) lahko opravljajo zdravstveno dejavnost le kvalificirani in

poobla{~eni zdravstveni strokovnjaki. V skladu z zveznim zakonom o zdravstvu so

zdravstvene dejavnosti definirane kot »vse aktivnosti temelje~e na medicinsko-znans-

tvenem izkustvu, ki se direktno ali posredno vr{ijo na ljudeh, v namene diagnoze,

zdravljenja ali profilakse-prepre~itve bolezni. Po zakonu o zdravnikih so zdravstvene

dejavnosti, ki jih ne opravljajo poobla{~eni strokovnjaki, kot so npr. babice, zdravstve-

no-tehni~no osebje, medicinske sestre, pridr`ane za zdravnike medicine (alopate).

^len 184 kazenskega zakonika dolo~a globo ali zaporno kazen do treh mesecev za

nekvalificirane osebe, ki opravljajo zdravstvene dejavnosti pridr`ane za zdravnike me-

dicine (alopate). Vendar pa so bila sodi{~a tolerantna v odnosu do zdravilcev komple-

mentarne medicine in obto`b v zvezi z {arlatanstvom. V praksi se ~len 184 izvaja le, ko

588

588



gre za uporabo metod, ki ne u`ivajo znanstvene podpore. V skladu z zakonom o

zdravstvenih slu`bah, lahko v bolnicah nudijo le znanstveno priznano zdravstveno os-

krbo. Akupunktura, nevroterapija in kiropraktika so priznane, ne pa homeopatija.

Kljub temu, da v Avstriji ni homeopati~nih bolnic, poteka tovrstno svetovanje v bolni-

cah na Dunaju in v Celovcu.

Navkljub dejstvu, da v Avstriji ni posebnih pravnih predpisov o uporabi komplemen-

tarnega zdravilstva, se zdravnikom medicine implicitno dovoljuje uporaba kakr{nekoli

zdravstvene metode, za katero menijo, da je ustrezna. Pogoj pa je pridobitev soglasja

pacienta. To pomeni, da zdravniki lahko pri zdravljenju uporabljajo komplementarno

medicino na svojo odgovornost. Svet zdravnikov izdaja diplome, ki so uradno priznani

izkazi o usposobljenosti za podro~ja akupunkture, homeopatije, ro~ne terapije in ne-

vroterapije. [tudij traja dve do tri leta. Nevroterapijo in kiropraktiko pou~ujejo na uni-

verzah. Nacionalno zdravni{ko zdru`enje priznava izpit in naziv »doktor homeopatije«.

Za to podro~je je na voljo podiplomski {tudij, ki traja tri leta (WHO, 2001).

2.3 Belgija

V Belgiji (WHO, 2001) je javnomnenje naklonjeno uradnemu priznanju homeopatije,

akupunkture, osteopatije in kiropraktike. Mnenje zdravnikov o tem vpra{anju pa je de-

ljeno. V dr`avi so tri homeopatske organizacije za zdravnike medicine in farmacevte ter

dve tovrstni organizaciji za paciente.

Monopol pri opravljanju zdravstvene dejavnosti je bil vpeljan z zakonom o zdravni{ki

praksi iz leta 1967. V skladu s tem zakonom je bilo opravljanje zdravstvene dejavnosti,

ki je vklju~evalo diagnozo, zdravljenje, predpisovanje zdravil, kirurgijo in preventivno

medicino, v domeni zdravnikov medicine. Po intervenciji Evropske komisije v zvezi z

(ne)izvajanjem Direktive o homeopatskih izdelkih, je bil aprila 1999 sprejet nov zakon

o komplementarnem zdravilstvu.

Zakon uvaja predpise o homeopatiji, kiropraktiki, osteopatiji in akupunkturi, ter priz-

nanju drugih komplementarnih metod. Ustanavlja tudi komisijo, ki svetuje vladi pri

uporabi komplementarnega zdravilstva, {e posebej pri registraciji zdravnikov, ~lanstvu

v priznanih poklicnih organizacijah, urejevanju ogla{evanja itd.

Zakon zahteva, da komisijo sestavlja pet zdravnikov medicine od katerih je vsaj eden

zdravnik splo{ne prakse ter pet zdravnikov komplementarnega zdravilstva.

Komisija svetuje vladi pri organiziranju sistema ocenjevanja stanovskih kolegov in

kodeksa o poklicni etiki.

Zakon dovoljuje rabo registriranega komplementarnega zdravilstva samo v primeru,

~e oseba dobi licenco s strani Ministrstva za socialne zadeve, zdravstvo in okolje. Nada-
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lje zahteva od zdravnikov komplementarnega zdravilstva, da vodijo kartoteko za vsa-

kega posameznega pacienta. V primeru, ko oseba, ki opravlja komplementarno zdra-

vilstvo ni zdravnik medicine, mora od slednjega pridobiti diagnozo svojega pacienta in

sicer pred za~etkom zdravljenja. Registrirani zdravniki komplementarnega zdravilstva

morajo zagotoviti, da pacienti niso prikraj{ani za konvencionalno zdravljenje. Zato mo-

rajo obve{~ati zdravnike medicine o zdravstvenem stanju pacienta. S pristankom pa-

cienta se lahko zdravnik komplementarnemedicine posvetuje z drugim zdravnikom to-

vrstne zdravstvene dejavnosti.

Kr{enje zakona - {e posebej v primeru opravljanja komplementarnega zdravilstva

brez licence, ali zdravljenje pacienta brez pridobitve diagnoze zdravnika medicine ter

brez pisne `elje pacienta, da take diagnoze ne `eli, prina{a globo, suspenz ali umik li-

cence za tovrstno dejavnost. Na belgijskih zdravstvenih {olah ne pou~ujejo komple-

mentarnega zdravilstva, vendar pa fakulteta za homeopatijo nudi te~aje za zdravnike

medicine, kirurge, zobozdravnike idr. Belgijska zveza za akupunkturo pa s pooblasti-

lom vlade {ola bodo~e akupunkturiste. (WHO, 2001)

2.4 Danska

Na Danskem (WHO, 2001) poobla{~eni in diplomirani zdravniki medicine nimajo

omejitev pri uporabi metod zdravljenja. Zdravni{ki naziv je za{~iten in ga lahko uporab-

ljajo le zdravniki z licenco. V javnem sektorju so delovnamesta oz. slu`be rezervirane le

za poobla{~ene zdravnike. Opravljanje komplementarne medicine regulirata dva zako-

na. Zakon o zdravstvu ureja izdelavo in tr`enje naravnih zdravil, ter vklju~uje tudi krite-

rije o embala`i z navodili za paciente in podro~je ogla{evanja. Zakon o opravljanju

zdravni{ke dejavnosti iz leta 1970 dovoljuje zdravnikom komplementarne medicine

opravljanje zdravstvene dejavnosti ne glede na njihovo {olanje in predhodno odobri-

tev. Vendar pa tovrstni zdravniki niso uradno priznani, njihovi nazivi niso za{~iteni in

niso vklju~eni v nacionalni zdravstveni sistem.

Po ~lenih {t. 23-26 odredbe v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti, ki jo je iz-

dal minister za notranje zadeve leta 1976, te osebe ne smejo opravljati specifi~nih dejav-

nosti rezerviranih za zdravnikemedicine z licenco. Prav tako jim je prepovedana upora-

ba injekcijskih igel razen pod nadzorom zdravnika medicine. Omenjene dejavnosti so:

zdravljenje spolnih bolezni, tuberkuloze, ter drugih nalezljivih bolezni, uporaba rent-

gena itd. Kr{itev tega monopola se kaznuje z dvanajstimi meseci zapora. Vendar pa se

kazenskopravni pregon vr{i le primeru prodaje {kodljivih izdelkov, spravljanja pacien-

tov v dokazljivo nevarnost, ali povzro~itve poslab{anja zdravstvenega stanja ali smrti.

Kazni so posebej stroge, ko gre za paciente z du{evnimi boleznimi ali hendikepirane
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osebe, mladoletne osebe ali tiste, ki niso sposobni sami urejati svojih zadev. Pomo`no

osebje pa lahko opravlja komplementarno zdravilstvo brez omejitev.

Kiropraktiki predstavljajo izjemo saj njihovo delo ureja zakon iz leta 1992. Kadar se

pacient posvetuje s kiropraktikom ne da bi se prej obrnil na zdravnika medicine, mora

ta obvestiti pacientovega zdravnika o diagnozi in zdravljenju. Danska {tudija o komple-

mentarni medicini ugotavlja, da trenutna zakonodaja o tem podro~ju zadostuje in da

nadaljnje reguliranje ni potrebno. (WHO, 2001)

2.5 Finska

Ministrstvo za socialne zadeve in zdravstvo (WHO, 2001) se zaveda nara{~ajo~ega

prispevka komplementarnega zdravilstva k dr`avnemu zdravstvenemu sistemu. Zakon

(559) iz leta 1994 ureja podeljevanje licenc zdravnikom. V skladu s 4. ~lenom se pravica

do samostojnega opravljanja zdravstvene dejavnosti lahko podeli tistim zdravnikom, ki

so zaklju~ili osnovno zdravstveno {olanje in imajo dodatno izobrazbo o temeljnem

zdravstvenem varstvu ali o specialnih podro~jih medicine. Poklicni zdravniki medicine,

ki ustrezajo navedenim zahtevam, imajo vrsto pravic, ki vklju~ujejo tudi pravico do

uporabe za{~itenega naziva. Samo oni, in z odlokom 564/1994 registrirani kiropraktiki

in osteopati, so priznani in jim je dovoljeno opravljanje zdravstvene dejavnosti-{e pose-

bej, ko gre diagnosticiranje in zara~unavanje uslug. Kljub temu pa lahko v skladu z za-

konom (559) tudi ostali zdravijo paciente, ~e tega ne opravljajo znotraj javnih slu`b in se

ne predstavljajo kot poklicni zdravniki. Posledi~no so tako samo zdravniki.medicine ter

registrirani kiropraktiki in osteopati podvr`eni strokovnemu nadzoru.

Vsakdo lahko uporablja naziv kot npr. »kiropraktik«, vendar lahko po zakonu (559)

samo registrirani kiropraktiki in osteopati uporabljajo naziv »kvalificiran« kiropraktik

oz. osteopat. ^lena 34 in 35 tega zakona se nana{ata na nelegalno opravljanje zdravs-

tvene dejavnosti, ki se kaznuje z globo ali z do {estimi meseci zapora, ~eprav do prego-

na pride redko. Ti ~leni so namenjeni za{~iti pacientov in poklicnih zdravstvenih delav-

cev, ki delujejo znotraj javnih slu`b. Od leta 1975 je akupunktura sprejeta kot del

zdravstvene prakse, tovrstno izobra`evanje pa je sestavni del {tudija zdravnikov medi-

cine. Kiropraktiki in osteopati morajo opraviti vsaj {tiri leta nepretrganega {tudija.

(WHO, 2001)

2.6 Francija

Po ~lenih (L 372 - L376) zakona o zdravstvu (WHO, 2001), osebe, ki niso zdravniki

medicine (alopati) z licenco in redno diagnosticirajo, zdravijo resni~ne in nami{ljene
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bolezni, ali vr{ijo aktivnosti temelje~e na medicinskih postopkih, opravljajo nelegalno

zdravstveno dejavnost. Osebe, ki `elijo pridobiti licenco, morajo imeti diplomo, imeti

morajo bodisi francosko, tunizijsko, maro{ko dr`avljanstvo ali dr`avljanstvo Evropske

unije, biti pa morajo tudi registrirane pri poklicnem zdru`enju zdravnikov.

Kljub pregonu pa se nadaljuje uporaba komplementarnega zdravilstva - {e posebej

pri fizioterapevtih, ki se poslu`ujejo kiropraktike in osteopatije. Tudi {tevilo zdravnikov

medicine, ki uporabljajo tovrstno zdravilstvo, se pove~uje. Ti bodisi pomagajo osebam,

ki to dejavnost opravljajo nelegalno, ali pa jo opravljajo sami. Novej{e razsodbe ka`ejo,

da sodi{~a postajajo bolj strpna do opravljanja komplementarnega zdravilstva. Dovolje-

no je pou~evanje komplementarnega zdravilstva, {tevilo {ol in tovrstnih te~ajev se je v

zadnjem ~asu pove~alo, vendar se razlikujejo v kvaliteti. Zasebne {ole ne smejo izdajati

diplom, ker je to v skladu z zakonom iz leta 1880 v pristojnosti dr`ave. (WHO, 2001)

2.7 Italija

Kdor `eli izvajati alopatsko zdravilstvo(WHO, 2001), mora imeti zdravni{ko ali ki-

rur{ko diplomo, mora opraviti poseben dr`avni izpit in mora biti kot tak tudi registriran.

Izvajanje paramedicine je eksplicitno izvzeto iz komplementarnemedicine. Alopatskim

zdravnikom ni dovoljeno sodelovati z nealopatskimi zdravilci, vendar je (po odlo~bi

sodi{~a) tudi kiropratktika priznana kot poklic, ~eprav ni registrirana. Kiropraktiki so

obravnavani kot pomo`ni zdravstveni delavci, ki morajo delati pod nadzorom alopat-

skih zdravnikov.

Komplementarni zdravilci, ki niso alopatski zdravniki, lahko odgovarjajo za kaznivo

dejanje, vendar se to dogaja izredno redko. Prepovedano je tudi uporabljanje zdravs-

tvenih nazivov, ki jih ne priznava dr`ava. Nobena oblika komplementarne medicine ni

priznana kot podro~je zdravni{ke specializacije.

Usposabljanje v akupunkturi je dostopno tako alopatskim kot nealopatskim zdravni-

kom, ponekod celo na podiplomski ravni, vendar noben program usposabljanaja iz

komplementarne medicine, tudi ~e se izvaja na univerzitetni ravni, ni uradno priznan.

Ker je te`nja italijanske vlade, da bi zmanj{ala izdatke zdravstvenega zavarovanja, je

za vse manj storitev komplementarne medicine (kar sicer urejajo lokalne zakonodaje)

mo`no dobiti povra~ilo. Tudi vsa zasebna zavarovanja ne vklju~ujejo storitev komple-

mentarne medicine. (WHO, 2001)

2.8 Latvija

Komplementarna medicina je v Latviji (WHO, 2001) integrirana v sistem.
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[tevilne pristojnosti v zvezi z zdravstvenim sistemom so v rokah Zdravstvenega sveta

Republike Latvije, ki podeljuje tudi licence za zdravstvene delavce. Kdor `eli zdravlje-

nje izvajati na zakonit na~in, mora imeti diplomo zdravstvene akademije ali katere dru-

ge ustanove, ki podeljuje zdravstvene diplome, pooblastilo lokalne skupnosti in oprav-

ljen predpisan te~aj ter izpit, na podlagi katerega prejme dr`avno licenco z veljavnostjo

petih let. Za obnovo licence mora kandidat znova opraviti te~aj in izpit. Nadzor nad alo-

patskim zdravljenjem izvaja ekspertna komisija, ki sestoji iz predstavnikov zdravni{kih

zdru`enj in Zdravstvenega sveta.

Zdravljenje s postopki komplementarne medicine na~eloma ni vklju~eno v obvezno

zdravstveno zavarovanje. Izjema sta akupunktura in homeopatija. Nekatere zasebne

zavarovalne dru`be krijejo tudi do dveh tretjin stro{kov komplementarnega zdravljenja,

ki ga izvajajo registrirani zdravniki. (WHO, 2001)

2.9 Liechtenstein

Kot poklic (WHO, 2001) je priznana le kiropraktika, alopatsko zdravljenje pa lahko

izvajajo le zdravniki, ki so opravili dodatni izpit.

Izvajalci komplementarnemedicine potrebujejo podjetni{ko licenco, vendar njihovih

storitev ne krije dr`avna zdravstvena blagajna (pa~ pa posebna, dodatna oblika zavaro-

vanja). Nekvalificirane osebe, ki izvajajo kirur{ke posege, zdravljenje infekcij ali pred-

pisujejo zdravila, ki so pod nadzorom, so lahko kaznovane. (WHO, 2001)

2.10 Luksemburg

Kdor se ho~e z zdravilstvom ukvarjati kot zdravnik (WHO, 2001), mora imeti univer-

zitetno diplomo, pooblastilo ministra za zdravstvo in privoljenje medicinske akademije.

Zdravljenje, diagnosticiranje in prepre~evanje bolezni so v izklju~ni domeni alopatskih

zdravnikov. Vsi, ki se z omenjenimi postopki ukvarjajo brez ustreznih potrdil, so lahko

kazensko preganjani. Nealopatski zdravilci, ki se ukvarjajo s komplementarno medici-

no, so pogosto preganjani.

Medicinska akademija nasprotuje izvajanju komplementarne medicine v Luksembur-

gu, ker jo smatra za maza{tvo, medtem ko jo parlamentarci podpirajo. Edina oblika

komplementarnega zdravilstva, ki jo krije redno zdravstveno zavarovanje, je homeopa-

tija. ^e jih predpi{e uradni zdravnik, pa se vsi postopki zdravljenja obravnavajo kot obi-

~ajno zdravljenje. (WHO, 2001)
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2.11 Malta

Pravico do opravljanja zdravni{kega poklica (WHO, 2001) imajo le registrirani alopat-

ski zdravniki. Registrirani morajo biti v zdravni{kem registru, licenco pa jim izda pred-

sednik Malte.

Za pridobitev licence morajo imeti univerzitetno diplomo iz medicine, potem pa se

lahko ukvarjajo tudi s komplementarno medicino.

Nealopatski zdravilci niso uradno priznani in ne smejo izvajati postopkov, ki so pred-

videni za zdravnike, kljub temu pa jim ni prepovedano ukvarjanje z zdravljenjem. Edine

oblike komplementarnemedicine, ki so uradno dovoljene, so akupunktura, zdravljenje

z rastlinskimi obkladki in tradicionalna kitajska medicina.

Pravila, ki predpisujejo higienske standarde in urejajo ravnanja v primerih infekcij-

skih obolenj, so podrobno razdelana. Za in{epkcijski nadzor je odgovoren oddelek za

javno zdravstvo.

V centrih za akupunkturo, ki delujejo v okviru javnega zdravstva, je zdravljenje brez-

pla~no, v zasebnih klinikah pa se tovrstne storitve pla~ujejo. Tudi zasebna zavarovanja

ne krijejo tovrstnega zdravljenja. (WHO, 2001)

2.12 Mad`arska

Na Mad`arskem (WHO, 2001) je komplementarno zdravilstvo najpogosteje v rokah

iz{olanih zdravnikov, kljub temu pa lahko uporabljajo tovrstno zdravljenje tudi zdravni-

ki komplementarnega zdravilstva in zdravilci. Leta 1997 sta bila sprejeta vladni odlok o

naravni medicini in odlok ministra za socialno zadeve o nekaterih vidikih uporabe na-

ravne medicine. Ta dva odloka sta jasno in uradno povezala zdravnike medicine in

zdravnike komplementarnega zdravilstva v nacionalni zdravstveni sistem. Odloka sta

stopila v veljavo 1.julija 1997. Natan~no dolo~ata u~ni na~rt pou~evanja komplementar-

nega zdravilstva, kot tudi njegovo uporabo. Vsaka od disciplin komplementarnega

zdravilstva pozna svoje izobra`evalne zahteve in dr`avni oziroma zaklju~ni izpit. Po

opravljenem izpitu je zdravnikom komplementarnega zdravilstva dovoljeno opravlja-

nje tovrstne dejavnosti znotraj pravnih okvirov..

Odloka v ~lenih od 1 do 7 urejata pogoje uporabe komplementarne medicine. Poseb-

ni dodatki (1- 4), pa na{tevajo specifi~ne zahteve za vsako od oblik komplementarnega

zdravilstva. Prvi ~len prepoznava tri kategorije poobla{~enih zdravstvenih delavcev in

sicer:

• zdravnike medicine (alopate),

• zdravnike komplementarnega zdravilstva,
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• druge zdravilce komplementarnega zdravilstva.

Prvi ~len vsebuje tudi omejitve pri uporabi komplementarnega zdravilstva. Tako lah-

ko samo zdravniki medicine (alopati) opravljajo homeopatijo, kitajsko in tibetansko

medicino, biolo{ko zobozdravstvo in {e nekatere druge oblike zdravljenja. Zdravilci se

lahko ukvarjajo z akupresuro, masa`no terapijo, svetovanjem o na~inu `ivljenja, bioe-

nergijo itd.

Drugi ~len pojasnjuje pravni okvir, v katerem je t.i. naravnim zdravnikom dovoljeno

opravljanje prakse. Njegov prvi odstavek dolo~a, da je za zdravnike medicine (alopate)

pridr`ano diagnosticiranje, na~rtovanje terapije in spremljanje pacientovega stanja. Na-

ravni zdravniki-zdravniki komplementarnega zdravilstva, lahko delujejo bodisi pod

nadzorom zdravnika medicine, bodisi zagotavljajo oskrbo pacienta potem, ko je zdrav-

nik `e postavil diagnozo. V drugem odstavku so opisane zdravstvene dejavnosti, ki jih

zdravniki komplementarne medicine ne smejo uporabljati. ^e pacienta zdravi zdravnik

medicine, se mora naravni zdravnik z njim posvetovati.

Tretji odstavek dolo~a, da lahko samo usposobljeni psihologi ali zdravniki medicine z

ustrezno usposobljenostjo vr{ijo psihoterapevtsko nego, ki temelji na naravni medicini.

V skladu z tretjim ~lenom so zdravniki komplementarnega zdravilstva podvr`eni ena-

kim smernicam kot ostali zdravstveni delavci. Gre za spo{tovanje obveznosti, eti~no

ravnanje in vodenje kartoteke pacientov.

^etrti ~len dovoljuje uporabo homeopatskih izdelkov, ki niso registrirani na Mad`ar-

skem, ~e je postopek registracije v teku.

Zdravstveni institut pod pristojnostjo Ministrstva za socialne zadeve v skladu z petim

~lenom odgovarja za ureditev {olanja in izpitov zdravnikov komplementarnemedicine.

Sedmi ~len dopu{~a, da lahko zdravniki z diplomo medicine zaprosijo za licenco s

podro~ja komplementarnega zdravilstva, ne da bi jim bilo treba opraviti dodaten izpit.

Dovoljena jim je tudi uporaba naziva »naravni zdravnik«, za uporabo naziva specialista

posameznih terapij pa morajo opraviti potrebni izpit. Psihologi z visoko{olsko zdravs-

tveno kvalifikacijo in drugi zdravstveni delavci morajo pred uporabo naziva »naravni

zdravnik«, opraviti posebni preizkus znanja iz komplementarnega (naravnega) zdra-

vilstva. Tovrstne zdravnike registrira in nadzoruje posebna komisija.

Leta 1977 je vlada priznala homeopatijo kot zdravstveno metodo, vendar ni uradno

priznanih u~nih programov ali preizkusov znanja. Kiropraktika je regulirana, vendar ni

dolo~ena z zakonom. Ministrstvo za izobra`evanje priznava diplomo doktorja kiro-

praktike. (WHO, 2001)
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2.13 Nem~ija

V Nem~iji (WHO, 2001) so {tevilne organizacije tako zdravnikov kot pacientov kom-

plementarnega zdravilstva. V dr`avi ni pravnega monopola glede opravljanja zdravs-

tvene dejavnosti. Tako se zdravniki komplementarnega zdravilstva s podeljeno licenco

lahko ukvarjajo z medicino, zdravniki medicine z licenco pa s komplementarnim zdra-

vilstvom. Obstajajo pa nekatere omejitve.

Tako je npr. samo zdravnikom medicine in zobozdravnikom dovoljeno opravljanje

zobozdravstva. Samo ti lahko zdravijo spolne bolezni, nalezljive in epidemi~ne bolezni,

priskrbijo specifi~na zdravila, anestetike ali narkotike, opravljajo porodni{tvo in gine-

kologijo, jemljejo rentgenske slike, izvajajo avtopsije in izdajajo mrli{ke liste. Kr{enje

teh omejitev se kaznuje. Za naziv zdravnika je potrebna ustrezna diploma, prakti~ne iz-

ku{nje, licenca in zdravni{ko potrdilo o zdravstvenem stanju.

V Nem~iji poznajo tudi zdravilce z licenco oz. t.i. Heilpraktikers. Ti lahko opravljajo

zdravstveno dejavnost z izjemo prej na{tetih specifi~nih oblik. Pogoj je starost najmanj

25 let, nem{ko dr`avljanstvo ali dr`avljanstvo Evropske unije, kon~ana osnovna {ola,

ustrezen ugled. Poleg tega pa morajo imeti {e potrdilo o zdravstvenem stanju in oprav-

ljen poseben izpit. Tega opravljajo pred zdravni{ko komisijo in z njim dokazujejo us-

trezno znanje in usposobljenost za delo Heilpraktikerja. Izpit dokazuje kandidatovo te-

meljno poznavanje iz podro~ij anatomije, fiziologije, higiene, patologije, sterilnosti, de-

zinfekcije, diagnoze ter poznavanje pravnih predpisov, {e posebej za podro~je epide-

mije. Kiropraktiki morajo pridobiti licenco Heilpraktikerja ne glede to, ali imajo ali ne

diplomo poobla{~ene institucije.

Standardni u~ni na~rt na zdravstvenih {olah. vklju~uje tudi preizkuse znanja o kom-

plementarnem zdravilstvu [tudentje lahko tudi izberejo podiplomsko specializacijo na

podro~ju komplementarne medicine. V Nem~iji je naziv zdravnika homeopatije pravno

za{~iten. Naziv podeli zdravni{ka zbornica po triletnem {olanju.

2.14 Nizozemska

Nealopatsko zdravljenje (WHO, 2001) je uradno dovoljeno od leta 1993. Zdravilci se

lahko ukvarjajo z zdravljenjem, ~e ne izvajajo postopkov, ki so rezervirani za alopatske

zdravnike, razen, ~e jih izvajajo pod njihovim nadzorom. Kr{enje tega pravila se kazen-

sko preganja. Postopki, ki so omejeni na uradno medicino, so: kirur{ki posegi, porod-

ni{tvo, endoskopija, punktiranje in injeciranje, anasteziranje, uporaba radioaktivnih in

jonizirajo~ih substanc, kardioverziranje, defibrilacija, elektrokonvulzivna terapija, lito-

tripsija in umetno oplojevanje.
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Podeljevanje nazivov, registracijo novih specialisti~nih podro~ij in pogoje usposab-

ljanja ureja poseben zakon. V ~asu, ko se je pripravljal ta pregled, komplementarna me-

dicina {e ni bila registrirana kot medicinski poklic, vendar je bil predlog, da bi se to zgo-

dilo, `e v postopku. Obstaja pa register, ki zagotavlja, da posamezne oblike komple-

mentarnega zdravljenja opravljajo ljudje, ki so za to usposobljeni.

Uradno se le homeopatsko in antropozofsko zdravljenje lahko izvajata v okviru so-

cialnega zavarovanja, vendar zasebna zavarovanja krijejo stro{ke vseh oblik komple-

mentarnega zdravljenja. Dve tretjini prebivalstva je zavarovanega v okviru zasebnih

zavarovanj.

Po raziskavi mnenja potro{nikov si 80% prebivalcev Nizozemske `eli, da bi imeli

mo`nost svobodnega odlo~anja o vrsti zdravljenja in bi si `eleli, da bi redno zdravstve-

no zavarovanje krilo tudi stro{ke komplementarne medicine. Za to so pripravljeni pla-

~ati tudi vi{jo zavarovalnino. (WHO, 2001)

2.15 Norve{ka

Na Norve{kem (WHO, 2001) so alternativne prakse dobro obiskane, saj iz statisti~nih

podatkov izhaja, da je 23% mo{kih in 30% `ensk vsaj enkrat v letu 1994 uporabilo kom-

plementarnomedicino. Najbolj priljubljene so: akupunktura (35%), homeopatija (33%),

refleksologija (29%), zeli{~arstvo (29%), kiropraktika (16%), iridologija (3%) in ostale

oblike (v manj{i meri.

Norve`ani imajo najstarej{o zakonodajo, ki dovoljuje zdravnikom izvajati ne-konven-

cionalno medicino, saj so prvi zakon izdali `e leta 1619. Nov zakon je bil sprejet leta

1871, ki je bil manj omejujo~ kot trenutno veljaven zakon, ki je veljavi od leta 1936. Po-

leg zdravnikov lahko na osnovi tega zakona izvajajo komplementarno medicino tudi

zdravilci.

V principu lahko vsakdo zdravi na Norve{kem, in sicer ne glede na usposobljenost in

izobrazbo. Samo tisti, ki izvajajo konvencionalno (alopatsko) medicino in zobozdravni-

ki pa smejo uporabljati naziv doktor medicine. Tisti, ki lahko izvajajo ne-konvencional-

no medicino, morajo imeti opravljeno posebno izobra`evanje in izpit pri priznani in{ti-

tuciji in poznati morajo norve{ko medicinsko zakonodajo. Licenco za opravljanje

zdravni{kega poklica pa je mogo~e zavrniti osebi zaradi starosti, u`ivanja alkohola ali

drugih drog. Za homeopatska zdravila morajo imeti lekarne posebna dovoljenja. V letu

1999 je pri{lo do bilateralnega sodelovanja in s tem priznavanja kitajskemedicine, pred-

vsem akupunkture, na Norve{kem.

Za komplementarno medicino ni mogo~e dobiti povra~il iz javne zdravstvene blagaj-

ne, ker tovrstno zdravljenje ne sodi v uradno priznane medicinske posege oziroma
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zdravljenje. Izjemoma je mogo~e dobiti delno povra~ilo sredstev za zdravljenje s kiro-

praktiko, vendar le, ~e je kiropraktik ~lan Norve{kega dru{tva kiropraktikov. Na Nor-

ve{kem je zasebna zavarovalnica (povezana z mednarodno zdravstveno zavarovalnico

iz Danske), ki edina ponuja delno kritje zdravljenja z alternativno medicino. (WHO,

2001)

2.16 Ruska federacija

V Ruski federaciji (WHO, 2001) je videti velik premik v prid komplementarni medici-

ni, ki bi po mnenju avtorjev {tudije, lahko slu`ila kot primer tudi za druge, nekdanje so-

cialisti~ne dr`ave. V biv{i socialisti~ni dr`avi so zdravniki smeli uporabljati le metode, ki

jih je predpisalo ministrstvo za zdravstvo. Homeopatija in homeopatska zdravila niso

bila na tem seznamu. V zakonu o zdravstveni negi (~len 57) pa je omogo~eno zdravlje-

nje ljudskih zdravilcev.

Leta 1995 je bil izdan dekret o homeopatiji v Ruski federaciji, ki dovoljuje njeno upo-

rabo v vsaki kliniki in bolnici. Ni pa nobenega predpisa, ki bi urejal kiropraktiko, ~eprav

je nekaj kiropraktikom bilo omogo~eno delovanje.

Od leta 1999 deluje dr`avni znanstveni center za tradicionalnomedicino in homeopa-

tijo, ki ga je ustanovilo resornoministrstvo. Njegova osnovna naloga je organizirati in iz-

vajati raziskave in izobra`evanje za komplementarno oziroma alternativno medicino.

(WHO, 2001)

2.17 [panija

Homeopatijo v [paniji (WHO, 2001) uporabljajo od za~etka 19.stoletja. Prva homeo-

patska bolnica v Madridu je bila ustanovljena leta 1878, Medicinska homeopatska aka-

demija v Barceloni pa leta 1890. [pansko dru{tvo homeopatskih zdravilcev je bilo usta-

novljeno leta 1996.

Poleg tega je, med uporabniki, priljubljena tudi akupunktura, naravna medicina in

biolo{ka medicina. Od leta 1996 {panski medicinski svet priznava komplementarno

medicino, ~e jo izvajajo zdravniki.

V [paniji je pravica zdravljenja samo v rokah zdravnikov. Zdravnik pa je lahko le tisti,

ki ima medicinsko fakulteto, ki jo prizna [panija, podati mora izjavo o profesionalni

mol~e~nosti, redno mora pla~evati davke in spo{tovati mora {panski eti~ni kodeks

zdravnikov iz leta 1990. Naravna medicina je s kraljevim dekretom z leta 1926 dovolje-

na, vendar jo smejo izvajati le registrirani konvencionalni zdravniki. Leta 1997 je bil do-

polnjen eti~ni kodeks tako, da morajo zdravniki, ki izvajajo komplementarno medicino
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(44.~len), opozoriti bolnika na pomen nadaljevanja zdravljenja z metodami in zdravili,

ki jih uporablja konvencionalna medicina. Kraljevi dekret iz leta 1984 komplementarne

oz. alternativne medicine ne vklju~uje med specializacije iz medicine. Temu nasprotu-

jejo strokovna zdru`enja, ki so registrirana pri notranjem ministrstvu. Ta zahtevajo od

vlade, da bi diplomirani alternativni zdravilci dobili dovoljenje za delo s pacienti. Medi-

cinski svet fakultete v Kataloniji `eli, da bi bila homeopatija, akupunktura in naravna

medicina priznane kot uradne tehnike za zdravljenje.

Nezakonito izvajanje medicine je s kazenskim zakonikom iz leta 1995 dolo~eno kot

kaznivo dejanje, in sicer je lahko zdravilec, ki izvaja zdravljenje namesto konvencional-

nega zdravnika, kaznovan z zaporom do enega leta (~len 403). Dr`avne ustanove pa so

razmeroma tolerantne. V {tudiji so navedeni trije primeri, ko je vrhovno sodi{~e oprosti-

lo zdravilce, ker so zdravili, ~eprav nimajo diplome konvencionalnega zdravnika (za

primer akupunkture, homeopatije, refleksoterapije).

Zakon o zdravilih (1990) in kraljevi dekret (1994) urejata uporabo homeopatskih

zdravil ter komercializacijo homeopatskih izdelkov.

V [paniji sta dve javni bolnici, ena v Barceloni, druga pa v Madridu, ki izvajata samo-

pla~ni{ke homeoptske posege na osnovi prostovoljnega pristanka bolnika. Zakonsko

ni osnov, da bi dr`avna zdravstvena blagajna krila stro{ke komplementarne medicine.

Nekaj zasebnih zavarovalnic v [paniji pa krije posege komplementarne medicine.

(WHO, 2001)

2.18 [vedska

Iz statisti~nih podatkov izhaja, da je leta 1989 kar 20% odraslih [vedov (WHO, 2001)

uporabilo posege komplementarne oziroma alternativne medicine. Kar 40% uporabni-

kov posegov komplementarne oziroma alternativne medicine se je odlo~ilo za tovrsten

poseg zato, ker so bili nezadovoljni z uslugami nacionalne zdravstvene slu`be. Kar 70%

uporabnikov posegov komplementarne oziroma alternativnemedicine je izjavilo, da se

je njihovo zdravstveno stanje izbolj{alo ali pa so se celo pozdravili. Samo 1% uporabni-

kov je izjavil, da se je njihovo zdravstveno stanje poslab{alo.Med posegi komplemen-

tarne oziroma alternativne medicine so najbolj popularne kiropraktika, homeopatija in

zeli{~na zdravila.

Na [vedskem je register javnega zdravstvenega in medicinskega osebja, ki jih nadzira

zdravni{ka zbornica Tisti, ki niso na tem seznamu, niso pod nadzorom dr`ave. Zakon o

usposobljenosti 1984 in zakon o medicinski negi 1996 dolo~ata, kdo je lahko zdravnik.

Le zdravnik lahko opravlja dolo~ene posege, ki so podrobno na{teti (Quercy Act-zakon
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409 iz leta 1966). Prekr{ek se kaznuje po kazenskem zakoniku in lahko pripelje do ob-

sodbe za {arlatanstvo, kar lahko pomeni prepoved dela na podro~ju medicine.

Leta 1989 je [vedska priznala kiropraktike in leta 1994 {e naturopate. Homeoptska

zdravila so legalna. [e vedno pa ne priznavajo osteopatov. [vedski parlament je imeno-

val posebno komisijo (1998), ki naj bi prou~ila stanje alternativne medicine na [ved-

skem. Leta 1996 sta ta komisija in [vedska komisija za usposobljenost izdali navodila za

ureditev stanja komplementarne medicine. Predlagali sta:

• ustanovitev dru{tva za komplementarno oziroma alternativno medicino,

• ustanovitev dr`avnega registra izvajalcev komplementarne medicine,

• pripravo seznama naslovov in poimenovanj za posege komplementarne medicine,

• uvrstitev nekaterih posegov komplementarne medicine v nabor za izpla~ila iz nacio-

nalne zdravstvene blagajne,

• strog nadzor nad ogla{anjem za posege komplementarne oziroma alternativne

medicine,

• izdelavo znanstvene {tudije za posege komplementarne medicine.

Naravni zdravilci sicer lahko zdravijo, vendar bolniki povra~ila stro{kov za posege

komplementarne medicine ne morejo dobiti iz dr`avne blagajne. Samo akupunkturo

delno krije nacionalno socialno-zdravstveno zavarovanje. (WHO, 2001)

2.19 [vica

V [vici (WHO, 2001) je uporaba posegov komplementarne oziroma alternativne me-

dicine odvisna od vrste zdravstvenega zavarovanja (1992-1993). V kolikor ima pacient

dopolnilno zavarovanje, ki krije tudi posege komplementarne oziroma alternativne

medicine, lahko dobi povrnjene stro{ke za tovrstne posege.

Iz statistike tudi izhaja, da so posege komplementarne oziroma alternativne medicine

v najve~ji meri uporabljali tisti z vi{jo oziroma visoko izobrazbo in predvsem iz german-

sko govore~ih kantonov. V [vici je okrog 180 kiropraktikov, posege komplementarne

oziroma alternativne medicine izvajajo konvencionalni zdravniki, zdravilci, farmacevti

in ljudski zdravilci.

V [vici zakonodajo o posegih komplementarne oziroma alternativne medicine izda-

jajo in izvajajo posamezni kantoni in so predmet lokalnih medicinskih praks. V kanto-

nih Appenzell, Rhodes, Jura Nidwalden in Uri smejo posege komplementarne oziroma

alternativne medicine izvajati le konvencionalni zdravniki. V ostalih kantonih pa imajo

to zelo razli~no urejeno. V vsej dr`avi priznavajo le kiropraktike in konvencionalne

zdravnike.
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[vicarsko zdravni{ko dru{tvo se zaveda, da je potrebno urediti izobra`evanje oziro-

ma specializacijo za podro~je komplementarne medicine. Konvencionalni zdravniki se

lahko specializirajo tudi na podro~jih komplementarne oziroma alternativne medicine.

Imajo tudi vrsto ustanov, kjer se lahko izobra`ujejo za posege komplementarne oziro-

ma alternativne medicine tisti, ki nimajo diplome na medicinski fakulteti ([vicarsko

dru{tvo naravnih zdravilcev, [ola za naravno medicino Zuerich, Akademija za naravno

medicino Basel, [vicarska {ola za osteopatijo).

V [vici je na razpolago prebivalcem cela paleta zavarovanj. Svobodno lahko izbirajo

med minimalnim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem in {irokim zavarovanjem, ki

pokriva tudi posege komplementarne oziroma alternativne medicine. Od leta 1999 da-

lje je pet vrst posegov komplementarne oziroma alternativne medicine kritih iz obvez-

nega zdravstvenega zavarovanja. Te so: homeopatija, kitajska medicina, antropozofska

medicina, naravna terapija, fitoterapija. Ti posegi komplementarne oziroma alternativ-

ne medicine pa so kriti le v primeru, da jih izvajajo konvencionalni zdravniki. (WHO,

2001)

2.20 Ukrajina

Komplementarno medicino (WHO, 2001) smejo izvajati konvencionalni zdravniki in

registrirani zdravilci pod nadzorom konvencionalnega zdravnika. Ministrstvo za

zdravstvo izdaja registracije za posege komplementarne medicine. Posege komple-

mentarnemedicine dolo~ajo splo{na pravila o izvajanju zdravljenja. Le tisti, ki imajo po-

diplomski {tudij ustrezne smeri, dobijo registracijo za izvajanje komplementarne

medicine.

Homeoptska zdravila so zakonita na osnovi uredbe o zdravilih, ki jo je izdalo mini-

strstvo za zdravstvo. Proizvodnjo nadzira in regulira ministrstvo za zdravstvo.

V Ukrajini ni nikakr{nih denarnih nadomestil za alternativne oblike zdravljenja. Pa-

cienti, ki `elijo posege komplementarne medicine, jih morajo v celoti pla~ati sami.

(WHO, 2001)

2.21 Velika Britanija

@e ve~ vlad po vrsti omogo~a posege komplementarne oziroma alternativne medici-

ne v Veliki Britaniji (WHO, 2001). Tako so homeopatske bolni{nice pod okriljem nacio-

nalne zdravstvene slu`be v Londonu, Glasgowu, Liverpoolu, Bristolu in Turnbridgu v

Wallesu. V zadnjih dvajsetih letih se je interes za posege komplementarne medicine po-
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ve~al, saj je po anketah (1998) kar 70% javnosti zainteresirane za posege komplemen-

tarne oziroma alternativne medicine.

^eprav zakon dopu{~a, da posege komplementarne oziroma alternativne medicine

izvajajo zdravilci, uradno lahko izvajajo tovrstne posege le registrirani zdravniki. V

Zdru`enem kraljestvu so registrirani zdravniki tisti, ki imajo kon~ano medicinsko fakul-

teto, opravijo sta` na klinikah in v bolni{nici. S tem si pridobijo izobrazbo, da se lahko

registrirajo kot zdravniki oziroma kirurgi in smejo opravljati zdravni{ki poklic za nacio-

nalno zdravstveno slu`bo ali pa odprejo zasebno prakso. Medicinski svet, ki je upravno

telo, vodi register usposobljenih konvencionalnih zdravnikov.

V zakonu (The British Common Law) je dovoljeno, da zdravilci, ki imajo ustrezno izo-

brazbo in so registrirani, izvajajo medicinske posege. Ta zakon varuje pravico posamez-

nika, da prostovoljno izbere medicinske posege, razen tistih, ki jih izrecno prepoveduje

sklep parlamenta. Medicino lahko izvajajo tudi zdravilci brez registracije, ~e s tem ne kr-

{ijo zakona o medicini (Medical Act of 1883). V primeru, da pride do napake oziroma

zanemarjanja pravih posegov oziroma smrti, pa je zdravilec lahko kaznovan po kazen-

skem zakonu, celo za poskus umora. Konvencionalni in registrirani zdravniki za tak pri-

mer ne morejo biti obsojeni.

Po zakonu o spolnih boleznih (Venerial Disease Act 1917) in po zakonu o zdravljenju

raka (Cancer act 1939) so dolo~ene omejitve glede pravic izbire zdravilca kot le~e~ega

zdravnika. Samo registrirani zdravilci smejo zdraviti bolnike, ki so zboleli za rakom, dia-

betike, epileptike, tuberkulozo in smejo predpisovati recepte za zdravila. Neregistrirani

zdravilci ne smejo uporabljati zdravni{kih naslovov in ne smejo ustanavljati zdravstve-

nih oziroma medicinskih centrov (health care centre).

Po dopolnitvi zakona o medicini iz leta 1990 so konvencionalni zdravniki, ki napotijo

bolnika k zdravilcu, uradno odgovorni za njegovo klini~no zdravje. Zakon o zdravstvu

iz leta 1983 ne dolo~a, katere posege je nujno uporabiti pri zdravljenju ne za registrirane

konvencionalne zdravnike in tudi za registrirane zdravilce ne.

@e leta 1950 je dr`ava uradno priznala fakultetno izobra`evanje homeopatije (Ho-

meopaty Act 1950). Dr`ava tudi ureja podro~je osteopatije in kiropraktike s podobnim

zakonom (Osteopath and Chiropractor Acts of 1993 in 1994). Na{teti zdravilci imajo

uraden naslov, in sicer kiropraktik oziroma osteopat, vendar le ~e so registrirani v regi-

stru. Kljub temu pa ne smejo delati v nacionalni shemi zdravstvenih slu`b in nimajo

priznanega statusa zdravnika. Ta dva zakona predstavljata napredek v priznavanju

komplementarne oziroma alternativne medicine.

Ve~ino posegov alternativne oziroma komplementarne medicine nacionalna zdravs-

tvena blagajna ne povrne. Izjema so samo posegi, ki jih opravijo bolni{nice, ki so v sklo-

pu nacionalne zdravstvene slu`be, tam so ti posegi brezpla~ni. Nekatere zasebne zava-
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rovalnice krijejo pet najbolj pogostih oblik komplementarne medicine (homeopatijo,

osteopatijo, zeli{~arstvo, naravno zdravilstvo in akupunkturo), ~e jih izvajajo registrira-

ni konvencionalni zdravniki. (WHO, 2001)

2.22 Irska

Na Irskem (WHO, 2001) je polo`aj zelo podoben kot v Veliki Britaniji. Institucija, ki

skrbi za zakonito delovanje zdravni{kega poklica, je Zdravstveni svet. Kdor se `eli z

medicino ukvarjati kot alopatski zdravnik, mora imeti diplomo o opravljeni zdravstveni

{oli in mora biti registriran pri Zdravstvenem svetu. Tak{ni, se pravi alopatski zdravilci,

ki so registrirani kot zdravniki, imajo nekatere posebne pravice: lahko zdravijo spolne

bolezni, se ukvarjajo s porodni{tvom, ugotavljajo smrt, izdajajo uradna zdravni{ka potr-

dila, predpisujejo zdravila, svetujejo sodi{~u, pomagajo policiji pri prometnih prekr{kih

v zvezi s prekomernim u`ivanjem alkohola in izvajajo anestezijo. Zdravni{ke slu`be v

dr`avni upravi, vojski ali zasebnem sektorju, lahko opravljajo le registrirani alopatski

zdravniki.

Tudi osebe brez diplome iz alopatije lahko izvajajo komplementarno medicino, ven-

dar so kot zdravstveni delavci uradno priznani le tisti z univerzitetno diplomo. ^e se ne-

registrirani zdravnik predstavlja kot registrirani zdravstveni delavec, se to obravnava

kot prekr{ek.

Na Irskem ne obstaja poseben zakon o kiropraktiki, ~eprav je ta dovoljena. Kiroprak-

tiki lahko pridobijo tudi licenco za upravljanje rentgenskih naprav.

Vse storitve registriranih alopatskih zdravnikov, tudi ~e gre za komplementarno

zdravljenje, imajo glede kritja iz zdravstvenega zavarovanja enak status kot obi~ajne

zdravstvene storitve. (WHO, 2001)

III. ZAKLJU^EK

Kot je razvidno iz primerjalnega pregleda komplementarnega zdravilstva, se nacio-

nalne politike in ureditve tovrstnega podro~ja v posameznih dr`avah precej razlikujejo.

Dejstvo pa je, da se metode komplementarne medicine vse bolj {irijo in uporabljajo

tako med pacienti kot tudi med zdravniki. Med razlogi za to je tudi la`ja dostopnost to-

vrstnega zdravljenja. Metode komplementarnega zdravljenja se {iroko uporabljajo pri

preventivi, diagnozi in {irokem spektru bolezni. Obi~ajno jih pacienti uporabljajo sku-

paj z konvencionalno medicino.

603

603



Najpogosteje dovoljene in raz{irjene metode so akupunktura, kiropraktika, osteopa-

tija in manipulacija, homeopatija, antropozofska medicina in radiestezija. Te so v neka-

terih evropskih dr`avah dovoljene skupaj z ustreznim izobra`evanjem. Tako imajo npr.

v Nem~iji zdravilci (Heilpraktiker) z zakonom urejeno {iroko podro~je delovanja z do-

lo~enimi izjemami. Podobna situacija je tudi na Danskem, [vedskem, Norve{kem in {e

nekaterih dr`avah. V drugih dr`avah, kot sta npr. Belgija in Francija, je zdravljenje dovo-

ljeno samo kvalificiranim oziroma poobla{~enim zdravstvenim delavcem. Kljub temu

pa je skoraj povsod opazno popu{~anje ob kr{itvah zakonov, kar ka`e na strpnej{i od-

nos do komplementarnih metod zdravljenja.
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SPOLNO NADLEGOVANJE*

I. UVOD

Spolno nadlegovanje na delovnem mestu predstavlja problem, s katerim se v evrop-

skih dr`avah pa tudi v Zdru`enih dr`avah Amerike sre~ujejo `e dolgo ~asa. Lahko bi re-

kli, da gre za temo, ki je v zadnjem ~asu vse pogosteje tema razprav, vse bolj resno pa se

o njej pogovarjamo tudi v Sloveniji. Opredelitve spolnega nadlegovanja so lahko raz-

li~ne. V bistvu pa gre za obliko nasilnega vedenja spolne narave, ki se pogosto dogaja

na delovnem mestu. Ob tem je potrebno seveda povedati, da `rtve spolnega nadlego-

vanja niso izklju~no samo `enske.

To problematiko v ve~ini razvitih dr`av re{ujejo z ustreznimi zakonskimi ureditvami

in sankcioniranjem. Na `eljo naro~nika smo pripravili primerjalen pregled omenjenih

ureditev v nekaterih evropskih dr`avah in ZDA. Pri tem smo se oprli na podatke, ki jih je

mo~ najti na spletnih straneh Urada za enake mo`nosti Vlade Republike Slovenije

II. PROBLEM SPOLNEGA NADLEGOVANJA V DR@AVAH
EVROPSKE UNIJE

2.1 Spolno nadlegovanje in dokumenti Evropske unije

V dr`avah Evropske unije je v zadnjem desetletju pri{lo do pove~anega zaposlovanja

`ensk, ki so vse pogosteje soo~ene s spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu. V

skladu z rasto~im problemom pa je pri{lo tudi do ve~je stopnje ozave{~enosti v Evropi,

ki se je odrazila s sprejetjem nekaterih klju~nih dokumentov o spolnem nadlegovanju.

Maja 1990 je bila sprejeta Resolucija Evropskega Sveta o varovanju dostojanstva `ensk

in mo{kih na delovnem mestu. Ta v preambuli govori o tem, da je neza`eleno ravnanje

spolne narave ali drugo ravnanje temelje~e na spolu, ki ogro`a dostojanstvo mo{kih in

`ensk na delovnem mestu, in da je nesprejemljivo. Resolucija je pozvala dr`ave ~lanice

k sprejetju ustreznih ukrepov za prepre~evanje omenjenega ravnanja, pozvala pa je

tudi Evropsko komisijo, naj sestavi pravila ravnanja o varovanju dostojanstva `ensk in
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mo{kih na delovnem mestu. Ta naj bi na osnovi primerov in praks v dr`avah ~lanicah

dajala napotila za uvedbo in izvajanje pozitivnih ukrepov. Pravila ravnanja so bila prilo-

`ena priporo~ilu Komisije.

Priporo~ilo Komisije o varovanju dostojanstva `ensk in mo{kih na delovnemmestu iz

novembra 1991 prav tako govori o nesprejemljivosti neza`elenega ravnanja spolne na-

rave ali drugega ravnanja temelje~ega na spolu, ki ogro`a dostojanstvo `ensk in mo{kih

na delovnem mestu.

V nekaterih okoli{~inah je v nasprotju tudi z na~elom enake obravnave mo{kih in

`ensk pri zaposlovanju, delovnem usposabljanju, napredovanju in delovnih razmerah

kot je opredeljena v 3., 4. in 5.~lenu direktive Sveta iz leta 1976. Komisija dr`avam ~lani-

cam priporo~a ukrepe, s katerimi bi krepili ozave{~enost glede spolnega nadlegovanja.

Nadalje {e priporo~a dr`avam ~lanicam, naj v javnem sektorju uvedejo ukrepe za uve-

ljavitev `e omenjenih Pravil ravnanja o varovanju dostojanstva `ensk in mo{kih na de-

lovnem mestu. Ti ukrepi morajo slu`iti za zgled zasebnemu sektorju.

Omeniti velja {e Deklaracijo Evropskega Sveta iz decembra 1991, ki v preambuli go-

vori o tem, da spolno nadlegovanje predstavlja resen problem zamnogo `ensk zaposle-

nih v dr`avah ~lanicah, in obenem oviro pri njihovi vklju~itvi v aktivno `ivljenje. Dekla-

racija potrjuje splo{ni cilj priporo~ila Komisije in poziva dr`ave ~lanice k razvoju in uve-

ljavitvi povezanih in celovitih smernic, za prepre~evanje in ukrepanje proti spolnemu

nadlegovanju na delovnem mestu.

III. DEFINICIJA, ZAKONSKE UREDITVE IN SANKCIONIRANJE
SPOLNEGA NADLEGOVANJA

Zaradi {iroke definicije spolnega nadlegovanja govorijo pravila ravnanja Evropske

komisije o njem kot neza`elenem dejanju spolne narave ali drugem dejanju, temelje-

~em na spolu, ki ogro`a dostojanstvo `ensk in mo{kih na delovnemmestu. Neza`eleno

dejanje spolne narave je lahko fizi~no, verbalno ali neverbalno. Drugo dejanje na osno-

vi spola pa med drugim vklju~uje poni`evalno, sramotilno obrekovanje, na spolnost

nana{ajo~e se `alitve in `aljive opazke o videzu ali obleki. Pravila ravnanja so osredoto-

~ena na problem spolnega nadlegovanja kot problem spolne diskriminacije, kjer je spol

`rtve odlo~ilen dejavnik. Koncept spolnega nadlegovanja kot spolne diskriminacije iz-

vira iz ZDA. Osnovno na~elo v primeru nadlegovanja `enske s strani mo{kega pravi, da

`rtev ne bi bila nadlegovana, ~e bi bila mo{ki. Enako na~elo velja za nadlegovanje

mo{kega s strani `enske ali za primere homoseksualnega nadlegovanja.
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Pravila izhajajo iz dejstva, da so `rtve spolnega nadlegovanja najpogosteje `enske,

zato priporo~ajo, da se politike, ki se ukvarjajo s spolnim nadlegovanjem, povezujejo v

{ir{o politiko enakosti med spoloma in izbolj{anje polo`aja `ensk.

Na~elo, da je spolno nadlegovanje spolna diskriminacija in v nasprotju z dr`avnimi

zakonodajami o enaki obravnavi spolov, je bilo v ~asu nastajanja priro~nika za izvajanje

pravil Evropske komisije na temelju pravnih primerov priznano na Danskem, Irskem in

v Veliki Britaniji. V nekaterih dr`avah ~lanicah, zlasti v Franciji in Nem~iji, je opredelitev

tovrstnih dejanj v kazenskem zakoniku eno od osnovnih sredstev, ki so na razpolago

`rtvam spolnega nadlegovanja. Spolno nadlegovanje s strani nadrejenih v Franciji

obravnava poseben dodatek h kazenskemu zakoniku (povzeto po Urad za enake

mo`nosti, Vlada RS: 1999). V [paniji je npr. delodajal~eva obveznost zagotoviti spo{to-

vanje zasebnosti posameznika/ce zapisana v Pravilniku o delu.

Na Nizozemskem je vlada `e pred ~asom objavila namero po raz{iritvi obveznosti de-

lodajalcev v okviru zakonov o zdravju in varstvu pri delu. Te naj bi obsegale tudi

dol`nost prepre~evanja in boja proti spolnemu nadlegovanju.

V Belgiji so zakonodaji o delovnih predpisih dodali dolo~ilo, ki od delodajalcev zah-

teva sprejetje ukrepov za varovanje zaposlenih pred spolnim nadlegovanjem na delov-

nem mestu.

IV. PRIMERJALNI PREGLED ZAKONSKIH UREDITEV V
NEKATERIH EVROPSKIH DR@AVAH

4.1 Anglija

V Angliji (Strojan, 2001) obravnavajo primere spolnega nadlegovanja v skladu z Za-

konom o diskriminaciji na osnovi spola kljub temu, da sam zakon ne govori o njem.

Spolno nadlegovanje je razumljeno kot nedovoljena diskriminacija na osnovi spola. Ra-

zen tega se v postopkih pred sodi{~i tudi neposredno uporablja priro~nik Evropske ko-

misije. Zaposleni/na, ki je na delovnemmestu do`ivel/a spolno nadlegovanje, ima pra-

vico do od{kodnine, ki jo mora uveljavljati preko sodi{~a. Prito`ba zaradi spolnega nad-

legovanja po Zakonu o diskriminaciji na osnovi spola ne gre v smeri prepovedi spolne-

ga nadlegovanja na delovnem mestu, temve~ manj naklonjenega obravnavanja, kot bi

ga bila dele`na oseba nasprotnega spola, saj je nadlegovana oseba lahko odpu{~ena ali

kako druga~e o{kodovana.

Glavno vodilo pri obravnavi spolnega nadlegovanja je bilo vzpostavljeno na primeru

Strathclyde Regional Council versus Porcelli iz leta 1986. Sodi{~e je ocenilo spolno nad-
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legovanje kot posebno poni`anje in nesprejemljivo ravnanje. Pri tem je upo{tevalo, da

je imel parlament ob sprejemanju zakona v mislih tudi omejevanje takega ravnanja.

Nadlegovanje se {teje kot diskriminacija na osnovi spola, ~e je `rtev obravnavana nena-

klonjeno in ~e to vklju~uje tudi zna~ilne elemente spolne narave, ki jim oseba nasprot-

nega spola ne bi bila izpostavljena (Strojan, 2001)

4.2 Avstrija

Avstrija (Strojan, 2001) spolno nadlegovanje na delovnem mestu ureja z Zveznim za-

konom o enaki obravnavi. Spolno nadlegovanje pomeni diskriminacijo na osnovi spo-

la. Zakon velja le za zaposlene v javni upravi. Zakon smatra za diskriminacijo na osnovi

spola, ~e javni uslu`benec ali uslu`benka v rednem delovnem razmerju ali v ~asu uvaja-

nja, trpi spolno nadlegovanje s strani delodajalca ali s strani tretje osebe in delodajalec

ob tem ne ukrepa.

V 2. odstavku 7.~lena zakon dolo~a, da gre za spolno nadlegovanje, kadar ravnanje

spolne narave:

• `ali ~lovekovo dostojanstvo in

• je za nadlegovano osebo tak{no vedenje neza`eleno, neumestno in `aljivo in

• ustvarja zastra{ujo~e, sovra`no ali poni`ujo~e delovno okolje ali

• oseba, kateri je ravnanje spolne narave namenjeno, tolerira ali odklanja (izrecno ali

mol~e), te okoli{~ine pa imajo negativne posledice na pravico nadlegovane osebe do

pripravni{tva, nadaljnjega izobra`evanja, ohranjanja zaposlitve, napredovanja ali pa

ustvarjajo podlago za negativne odlo~itve, povezane z delovnim razmerjem.

Javni uslu`benec ali uslu`benka ima od nadlegovalca/ke pravico zahtevati od{kodni-

no, ~e je bil/a zaradi spolnega nadlegovanja diskriminiran/a. ^e je bil javni uslu`benec

ali uslu`benka nadlegovan/a s strani tretje osebe in delodajalec ni ukrepal, ima pravico

do od{kodnine s strani zvezne vlade. Dokler {koda, povzro~ena s spolnim nadlegova-

njem, ne vsebuje izgubo lastnine, ima javni uslu`benec ali uslu`benka zaradi `alitve do-

stojanstva pravico do ustrezne od{kodnine v vi{ini najmanj 5.000 ATS (Strojan, 2001).

4.3 Belgija

V Belgiji kraljeva odredba za za{~ito delavcev pred spolnim nadlegovanjem na delov-

nemmestu, ki pa velja samo za zaposlene v zasebnem sektorju, dolo~a (1.~len), da mo-

rajo delodajalci v delovne predpise vklju~iti tudi ukrepe za za{~ito zaposlenih pred

spolnim nadlegovanjem. Ti ukrepi naj bi vsebovali tudi opredelitev politike povezane s
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spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu, imenovanje zaupnega svetovalca/ke ali

druge slu`be, ki bo nudila podporo in pomo~ `rtvam spolnega nadlegovanja. Poleg

tega naj predpisi dolo~ajo tudi postopek prito`b in disciplinske ukrepe zoper nadlego-

valce (povzeto po Strojan: 2001).

Ko gre za opredelitev spolnega nadlegovanja, v Belgiji dolo~ajo, da spolno nadlego-

vanje vklju~uje kakr{nokoli obliko verbalnega ali fizi~nega ravnanja spolne narave, za

katerega kriva oseba ve ali bi morala vedeti, da ogro`a dostojanstvo `ensk in mo{kih pri

delu. Gre za to, da izhodi{~e pri obravnavi ne predstavlja oseba, ki je bila spolno nadle-

govana, temve~ oseba, ki je nadlegovanje vr{ila (Strojan, 2001).

4.4 Francija

Zakonodaja, ki ureja spolno nadlegovanje (Strojan, 2001), je v uporabi v institucijah

in organizacijah, ki so urejene z delovnim zakonikom in Zakonom o dr`avnih uslu`ben-

cih. Spolno nadlegovanje lahko predstavljajo spolne zahteve, gro`nje v primeru zavrni-

tve, obljube itd. @rtve nadlegovanja so lahko tako `enske kot mo{ki. Oseba, ki ga vr{i,

na ta na~in izrablja svoj polo`aj oziroma mo~. Zloraba polo`aja mora imeti posledice za

`rtev (delovni pogoji,zdravje) in mora biti o~itna - obstajati morajo protizakonite sank-

cije ali dokaz o odpustu delavca/ke zaradi odklonitve spolnih uslug.

@rtev spolnega nadlegovanja se lahko prito`i na policijsko postajo, dr`avno to`ilstvo

ali pristojno sodi{~e. Nadlegovalcu se lahko izre~e zaporna kazen od dveh mesecev do

enega leta, lahko pa je obsojen tudi na pla~ilo denarne kazni do vi{ine 100.000 frankov.

Mo`no je tudi pla~ilo od{kodnine in obresti nadlegovani osebi.

Oseba, ki zlorabi svoj polo`aj, je disciplinsko odgovorna. Ko gre za spolno nadlego-

vanje med sodelavci, lahko osebo, ki izvaja spolno nadlegovanje, doletijo disciplinske

sankcije le v primeru, ~e delodajalec to ureja s svojimi pravili. Dol`nost delodajalca je

prepre~iti spolno nadlegovanje na delovnemmestu, za tomora sprejeti ustrezna pravila

V Franciji zakonodaja obravnava spolno nadlegovanje kot diskriminacijo na osnovi

spola, ki v {ir{em smislu zajema tudi odpustitev ali napredovanje zaradi spola. Za diskri-

minacijo je predvidena zaporna in/ali denarna kazen v vi{ini 25.000 frankov. Zakon {~i-

ti redno zaposlene in iskalce/ke zaposlitve, za{~itene pa so tudi pri~e. Tako `rtve nadle-

govanja kot tudi pri~e se lahko prito`ijo predstavniku/ci zaposlenih v podjetju ali orga-

nizaciji, in{pekciji, sodi{~u in proti-diskriminatornim organizacijam (Strojan, 2001).

Sodi{~e lahko odlo~i, da je odpustitev ali druga sankcija, ki sta jo utrpela bodisi `rtev

ali pri~a spolnega nadlegovanja, ni~na. Sodi{~e lahko tudi odlo~i, da mora biti sodba

objavljena v medijih.
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Pristojno je tudi v primerih, ko je `rtev iskalec/ka zaposlitve in kadar je oseba, ki vr{i

spolno nadlegovanje, stranka podjetja. Namesto `rtev in pri~ lahko v postopku nastopa

tudi sindikat. V Franciji so osebe kazensko odgovorne za spolno nadlegovanje z zlora-

bo polo`aja, odgovorne pa so tudi za diskriminacijo na osnovi spola, povzro~eno s svo-

jim dejanjem (Strojan, 2001).

4.5 Nem~ija

VNem~iji (Strojan, 2001) poznajo poseben zakon, ki govori o spolnem nadlegovanju,

in sicer Zakon o varovanju delavcev proti spolnemu nadlegovanju na delovnemmestu.

Kot pove `e njegovo ime, zakon varuje ~lovekovo dostojanstvo z za{~ito pred spolnim

nadlegovanjem na delovnem mestu. Varstvo, ki so ga delodajalci po zakonu dol`ni nu-

diti zaposlenim pred spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu, pa obsega tudi pre-

ventivne ukrepe.

V 2. odstavku 1.~lena najdemo definicijo, kdo se {teje med zaposlene, in sicer: delavci

in delavke v javnih in zasebnih podjetjih, upravah, osebe, ki zaradi svoje gospodarske

nesamostojnosti {tejejo za zaposlene, zaposleni preko dela na domu, zaposleni v zvez-

ni ali de`elni vladi, lokalnih skupnostih in drugih korporacijah ali ustanovah podrejenih

federaciji ali de`elam, sodniki in sodnice ter zaposleni v oboro`enih silah. Zakon tudi

definira spolno nadlegovanje na delovnemmestu, ki predstavlja vsako namerno spolno

usmerjeno ravnanje, ki `ali dostojanstvo zaposlenih na delovnem mestu.

To pa so predvsem:

• spolna dejanja in ravnanja kazniva po kazenskem zakonu,

• -druga spolna dejanja in povabila k njim, spolno usmerjeni telesni stiki, opazke s

spolno vsebino, prikazovanje in lepljenje pornografskih slik, ki jih prizadeta oseba

o~itno odklanja.

Spolno nadlegovanje na delovnem mestu predstavlja kr{itev obveznosti po delovni

pogodbi ali disciplinski prekr{ek (Strojan, 2001).

Skladno z dolo~bo 3.~lena zakona ima oseba, ki je bila spolno nadlegovana s strani

delodajalca, nadrejene osebe, sodelavca ali tretjega na delovnemmestu, pravico do pri-

to`be. Ta je naslovljena na odgovorno osebo v podjetju. Delodajalec je dol`an prito`bo

raziskati in ustrezno ukrepati, ~e je bilo spolno nadlegovanje ugotovljeno. Med posa-

mezne primerne ukrepe sodijo: opomin, prerazporeditev, premestitev ali celo odpusti-

tev nadlegovalca/ke. ^e delodajalec ob prito`bi zaradi spolnega nadlegovanja na de-

lovnem mestu ne ukrepa ali ravna neprimerno, ima `rtev nadlegovanja pravico prene-

hati z delom na delovnem mestu za toliko ~asa, kolikor je to potrebno zaradi varnosti.
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Pri tem pa ne izgubi pravice do pla~ila. Delodajalec ne sme o{kodovati nadlegovane

osebe, ker se je branila pred spolnim nadlegovanjem in na dopusten na~in izvr{evala

svoje pravice (Strojan, 2001).

4.6 [vedska

Na [vedskem (Strojan, 2001) Zakon o enakih mo`nostih v 6.~lenu dolo~a, da si mora-

jo delodajalci prizadevati, da med zaposlenimi ne bi bilo `rtev spolnega nadlegovanja

in da nih~e ni `rtev nadlegovanja, ker se je prito`il proti razlikovanju med spoloma. S to

dolo~bo je delodajalcu nalo`eno, da prepre~i oziroma ukrepa, ~e je do spolnega nadle-

govanja na delovnemmestu `e pri{lo. Delodajalec lahko najprej posku{a problem re{iti

z uporabo neformalnih postopkov. ^e se spolno nadlegovanje nadaljuje, pa je vzpo-

stavljen formalni postopek prito`be.

Zoper osebo, ki vr{i spolno nadlegovanje, se uvede disciplinski postopek z razli~nimi

sankcijami, kot so opomin, premestitev. V primeru, da delodajalec tega ~lena ne upo-

{teva, lahko varuh ~lovekovih pravic spro`i postopek prito`be pred Komisijo enakih

mo`nosti.

Zakon o enakih mo`nostih v 22.~lenu dolo~a, da delodajalec ne sme nadlegovati de-

lavca/ke, ~e je ta odklonil/la delodajal~eve predloge za intimno razmerje, ali ~e je `e

vlo`il/la prito`bo proti delodajalcu zaradi razlikovanja po spolu. Ta ~len pa ne {~iti pred

spolnim nadlegovanjem s strani sodelavca/ke, saj lahko ta z nadlegovanjem nadaljuje

brez kr{itve dolo~be 22.~lena. V tem primeru je odklonitev brez vrednosti. V tak{nem

primeru lahko varuh ~lovekovih pravic ali sindikat predlagata postopek na delovnem

sodi{~u (Strojan, 2001).

^e delodajalec ve za spolno nadlegovanje in ne ukrepa, ali je celo sam oseba, ki nad-

leguje, zakon ponuja `rtvi odpoved kot alternativo. Delovno sodi{~e je razsodilo, da je

odpoved zaradi spolnega nadlegovanja enaka nezakonitemu prenehanju delovnega

razmerja s strani delodajalca in predstavlja kr{itev Zakona o varstvu zaposlenih. Leta

1998 je vlada pripravila osnutek, ki predlaga dopolnitev Zakona o enakih mo`nostih.

Zakon naj bi vklju~eval definicijo spolnega nadlegovanja, ki jo uporablja Evropska uni-

ja -Resolucija Evropskega Sveta o varovanju dostojanstva `ensk in mo{kih na delovnem

mestu (Strojan, 2001).

V predlogu spremembe zakona je spolno nadlegovanje opredeljeno kot vsako neza-

`eleno verbalno, neverbalno ali fizi~no ravnanje spolne narave oziroma drugo dejanje

temelje~e na spolu, ki ogro`a dostojanstvo zaposlenih na delovnem mestu in ustvarja

zastra{ujo~e, sovra`no ali poni`ujo~e delovno okolje. Delodajalec si mora prizadevati

za prepre~itev nadlegovanja in zagotoviti, da nih~e ne bo `rtev takega nadlegovanja. ^e
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zanj izve, mora zagotoviti ukrepe za zaustavitev teh dejanj. V primeru, da ne ukrepa, je

dol`an `rtvi nadlegovanja izpla~ati od{kodnino (Strojan, 2001).

V. PROBLEM SPOLNEGA NADLEGOVANJA V ZDA

ZDA in Kanada (Strojan, 2001) sta prvi med dr`avami uzakonili predpise o spolnem

nadlegovanju. Tu je bilo spolno nadlegovanje najve~krat interpretirano kot oblika spol-

ne diskriminacije. Kako mo~no se anga`irajo v boju za prepre~itev takih dejanj, ka`ejo

tudi zakonodaje posameznih zveznih dr`av, pravila mest, podjetij, fakultet, podjetij in

drugih organizacij.

V ZDA je leta 1980 Zvezna komisija za enake mo`nosti pri zaposlovanju sprejela na-

vodila o spolnem nadlegovanju. Ta so spolno nadlegovanje interpretirala kot obliko di-

skriminacije po Zakonu o dr`avljanskih pravicah, ki prepoveduje diskriminacijo na os-

novi rase, spola, barve, starosti, veroizpovedi ali narodnosti. Zakon v VII. poglavju de-

lodajalcem prepoveduje diskriminacijo na osnovi spola, pri ~emer je spolno nadlegova-

nje le ena izmed oblik diskriminacije. (Strojan, 2001)

V skladu z navodili, predstavlja nadlegovanje na osnovi spola kr{itev 703.~lena v VII.

poglavju zakona. Navodila definirajo spolno nadlegovanje kot neza`elene spolne pred-

loge, zahteve po spolnih uslugah in druga verbalna ali fizi~na dejanja spolne narave v

primeru, ko:

• podrejanje ali zavra~anje takih dejanj eksplicitno ali implicitno predstavlja pogoj za

zaposlitev posameznika,

• je podrejanje ali zavra~anje teh dejanj osnova za zaposlitvene odlo~itve, ki prizadene-

jo posameznika/co ali,

• taka dejanja povzro~ajo zastra{ujo~e, sovra`no ali poni`ujo~e delovno okolje.

V navodilih je govora o dveh oblikah spolnega nadlegovanja in sicer quid pro quo

spolnem nadlegovanju, in spolnem nadlegovanju, ki ustvarja sovra`no delovno okolje.

V prvem primeru oseba, ki imamo~ (nadrejeni), zahteva od podrejenega spolne uslu-

ge za pridobitev ugodnosti (zaposlitev, napredovanje itd.) ^e se prito`nik/ca zahtevi

podredi in s tem pridobi ugodnosti, to ne vpliva na njegovo/njeno pravico do prito`be.

V drugem primeru spolno nadlegovanje ustvarja tako `aljivo in poni`ujo~e delovno

okolje, da ima to negativen vpliv na storilnost. Poleg nadrejenih ga lahko izvajajo tudi

sodelavci/ke ali tretje osebe in ni omejeno samo na spolne predloge ali zahteve, temve~

lahko vklju~uje sovra`no ali `aljivo na spolu temelje~e ravnanje. Obema vrstama spol-

nega nadlegovanja je skupno, da so predlogi neza`eleni oziroma nedobrodo{li.
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Prito`ba zaradi quid pro quo spolnega nadlegovanja mora zadovoljiti nekatere

kriterije:

• nadlegovanje, ki je temeljilo na spolu,

• prito`nik/ca je bil/a izpostavljen/a neza`elenim spolnim predlogom,

• s podreditvijo predlogom so bile povezane ugodnosti.

Kriteriji, katerimmora ustrezati prito`ba zaradi spolnega nadlegovanja, ki ustvarja so-

vra`no delovno okolje:

• neza`eleno ravnanje,

• ravnanje tak{ne narave in sovra`no ali `aljivo do te mere, da je spremenilo pogoje

dela,

• ravnanje je bilo tak{no, da bi ga tudi razumna oseba ozna~ila za sovra`no ali `aljivo.

Ve~ina sodi{~ pri odlo~anju o sovra`nosti delovnega okolja zaradi spolnega nadlego-

vanja uporablja kriterij razumne osebe. Gre za odlo~anje o vpra{anju, ali bi bilo delov-

no okolje razumne osebe s tak{nim vedenjem prizadeto.

Delodajalec odgovarja za svoja dejanja in dejanja vodstvenega osebja, ne glede nato

ali je bilo posamezno spolno nadlegovanje z njegove strani odobreno ali prepovedano,

ter ne glede na to, ali je vedel oziroma bi moral vedeti, da se dogaja. ^e gre za spolno

nadlegovanje med sodelavci/kami, je delodajalec (ali njegovi vodstveni delavci/ke) od-

govoren za dejanja na delovnem mestu, o katerih je vedel oziroma bi moral vedeti, ra-

zen ~e doka`e, da je takoj in primerno ukrepal. Delodajalec je dol`an prepre~iti spolno

nadlegovanje s primernimi ukrepi. Gre za politiko, ki bi opredeljevala spolno nadlego-

vanje ne samo kot protizakonito, temve~ nasprotno tudi na~elom podjetja. Delodajalec

mora izdelati tudi u~inkovit in ne zapleten postopek prito`be, ki bo pripeljal do hitre re-

{itve. Koristen je tudi sprejem ustreznih programov za prepre~itev spolnega

nadlegovanja.

^e se izka`e, da je bil prito`nik/ca diskriminiran/a na osnovi spola, ima pravico do

polo`aja, v kakr{nem bi bila, ~e do diskriminacije ne bi pri{lo. To lahko pomeni ponov-

no zaposlitev, napredovanje, pla~ilo za nazaj itd. @rtev je prav tako upravi~ena do od-

{kodnine zaradi pre`ivetega strahu, stresa in drugih neugodnosti.

VI. ZAKLJU^EK

Iz podatkov v tujini izhaja, da je vsaka {esta `enska `rtev spolnega nadlegovanja na

delovnemmestu, kar ka`e na pogostost tega problema. Ta je glede na raziskave izvede-
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ne v dr`avah ~lanicah EU prisoten v vsaki od njih. Po podatkih ameri{ke Zvezne komisi-

je za enake mo`nosti pri zaposlovanju iz leta 1996 je razviden porast teh dejanj tudi v

ZDA (ILO, 1997).

Primerjalni pregled nam ka`e, da ima ve~ina razvitih dr`av v svojih zakonodajah ure-

ditve glede spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, kar ka`e na pove~ano oza-

ve{~enost, ko gre za spolno nadlegovanje. Zelo dobro so razviti tako na~ini prepre~e-

vanja kot zakonskega sankcioniranja. V nekaterih dr`avah ~lanicah EU je spolno nadle-

govanje kaznivo dejanje, ~e gre za fizi~en napad ali fizi~no nadlegovanje (Strojan,

2001). V ve~ini dr`av ~lanic so delodajalci v skladu z zakonom dol`ni zagotoviti varno

in zdravo delovno okolje. Zakonodaja ve~ine dr`av ~lanic tudi dolo~a, da delodajalec

ne sme spodkopavati dostojanstva in integritete zaposlenih.
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PROSTITUCIJA*

I. UVOD

Prostitucija v Evropi je tema znatnega {tevila razprav, ki so obenem odraz skrbi za

zdravje, zaposlovanje in ~lovekove pravice. Ob teh razpravah sta prisotna predvsem

dva pristopa oziroma pogleda na prostitucijo in sicer abolicionisti~ni, ki se zavzema za

odpravo prostitucije, in regulativni, ki sku{a to dejavnost ustrezno urediti. Abolicioni-

zem, oziroma zavzemanje za odpravo prostitucije, je v 19.stoletju predstavljal moralno

nasprotovanje reguliranju prostitucije s strani dr`ave, ki je registrirala prostitutke pred-

vsem z vidika zdravstvenega varstva, ter javnega reda in miru. Reguliranje te dejavnosti

se je v nekaterih dr`avah, kot sta npr. Avstrija in Nem~ija, kljub temu nadaljevalo, ven-

dar pa ga je v razli~nih obdobjih zamenjal abolicionisti~ni pristop: npr. v Veliki Britaniji

v 80-tih letih, v Franciji v letih 1949 in 1960, in na Portugalskem leta 1962 (Kilvington,

Day in Ward, 2001). Lahko bi rekli, da si stojita nasproti stali{~i o prostituciji kot obliki

nasilja nad `enskami, ter prostituciji kot legitimni dejavnosti. Ti stali{~i pa se odra`ata in

vplivata tudi na dejavnosti razli~nih feministi~nih gibanj.

II. KLASIFIKACIJA RAZLI^NIH MODELOV ODNOSA DO
PROSTITUCIJE

V grobem lahko zakonske modele obravnavanja prostitucije razdelimo v tri osnovne

tipe. To so:

• prohibicionizem – ki prostitucijo obravnava kot moralno sprevr`eno in sankcionira

tako ponudnika kot povpra{evalca po spolnih uslugah,

• regulativni model – (ang. regulamentarism) ki prostitucijo obravnava kot nujno zlo,

ki ga je treba imeti pod nadzorom predvsem zaradi zdravstvenih razlogov in

• abolicionizem – ki prostitucijo obravnava kot obliko mo{ke nadvlade nad `enskami

in se zato namesto na kaznovanje prostitutk osredoto~a na preganjanje zvodni{tva, tr-

govanja z `enskami in drugimi oblikami okori{~anja s strani tretjih oseb (Danna,

2001).
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Pojem abolicionizem izhaja iz gibanja za odpravo su`enjstva, s ~imer se je ob ~asu nje-

govega nastanka povezovala tudi prostitucija. @e na vseevropskem kongresu Medna-

rodne abolicionisti~ne federacije leta 1877 v @enevi so se zavzeli, da bi v zakonodaji kot

kriminalno dejanje ostalo le organiziranje prostitucije in zvodni{tvo, ne pa tudi ravnanje

posameznic, ki ponujajo spolne usluge. Iz tega gibanja sta iz{li tudi dve vrsti abolicio-

nizma, ki sta definirani z upo{tevanjem volje `ensk, ki ponujajo spolne usluge. Leta

1904 je bil s strani {estnajstih dr`av podpisan Mednarodni sporazum o odpravi su`enj-

skega trgovanja belimi `enskami in dekleti (belo blago, op avt.), leta 1910 pa je bila

sprejeta Mednarodna konvencija o odpravi belega su`enjstva. Ta dva akta sta imela na-

men zoperstaviti se razli~nim oblikam prisile v prostitucijo. Kasneje, z @enevsko kon-

vencijo iz leta 1933 in Konvencijo o odpravi trgovanja z `enskami in izkori{~anju prosti-

tucije, ki je bila leta 1949 sprejeta na generalni skup{~ini OZN, so bili sprejeti {e ~leni, ki

dr`avam nalagajo sprejetje ukrepov zoper prostitucijo in trgovanje z `enskami, tudi ~e

gre pri tem za soglasje domnevnih `rtev (Danna, 2001).

Za razliko od abolicionizma, ki izhaja iz ideolo{kih predpostavk, sta prohibicionizem

in regulativni model rezultat ~isto oportunisti~nega pristopa k re{evanju problema.

Dva osnovna modusa, znotraj katerih se gibljejo navedeni trije klasi~ni pristopi, sta

(ne)moralnost in (ne)legalnost. V zadnjem ~asu se pojavljajo tudi nove oblike pristo-

pov k prostituciji, kakr{ni so: kriminalizacija klientov (pri ~emer gre v bistvu za radikal-

no verzijo abolicionizma), neoregulativni pristop, dekriminalizacija prostitucije in pri-

poznavanje prostitucije kot oblike samozaposlovanja. Glede na osnovna modusa jih

lahko strnemo v naslednjo preglednico (glej tabelo 1):

Tabela 1: Odnos do prostitucije

DVA OSNOVNA MODUSA

ODNOSA DO

PROSTITUCIJE

moralno obsojanje prostitucije

DA NE

moralno obsojanje osebe, ki se prostituira

DA NE

mo`nost

legalnega

prostituiranja

DA regulamentarizem abolicionizem neoregulamentarizem,

dekriminalizacija

NE prohibicionizem kriminalizacija klienta

Vir: Danna, 2001
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III. PRIMERJALNI PREGLED ZAKONODAJNIH RE[ITEV

3.1 Skupne ugotovitve in zna~ilnosti

Na abolicionisti~no pozicijo konvencije OZN iz leta 1949 so se formalno oprle tri ka-

toli{ke ju`noevropske dr`ave: Italija, Francija in [panija, vendar je slednja v osemdese-

tih letih v praksi omilila trdo abolicionisti~no politiko. Nekatere severnoevropske dr`a-

ve so se za ukinitev bordelov (kar je osnovna zna~ilnost abolicionizma) odlo~ile `e veli-

ko prej, ~eprav se pri tem niso opirale na omenjeno konvencijo. Najprej Velika Britanija

in Irska (tedaj {e kot skupna dr`ava), sledile so Danska, Nizozemska in [vedska, skoraj

30 let za tem pa {e Francija. Nem~ija in Avstrija sta primer zase. V Avstriji obdobja aboli-

cionizma sploh ni bilo, v nacisti~ni Nem~iji pa so znova odprli dr`avno nadzorovane

bordele, ki so bili ukinjeni za ~asa Weimarske republike. Ti dve dr`avi sta regulacijo

prenesli na lokalne oblasti, tako da je pri njih {e danes situacija zelo podobna, kot za ~a-

sa reguliranja v XIX. stoletju (Danna, 2001). Leto zaprtja bordelov pregledno prikazuje-

mo v tabeli 2.

Tabela 2: Zaprtje bordelov v posameznih dr`avah

Dr`ava Leto

Velika Britanija 1885

Irska 1885

Danska 1901

Nizozemska 1911

[vedska 1918

Nem~ija 1927

Francija 1946

[panija 1956

Italija 1958

Avstrija nikoli

Vir: Danna, 2001

V devetdesetih letih XX. stoletja je znova pri{lo do nekaterih opaznej{ih premikov.

Danska je dekriminalizirala prodajanje spolnih storitev, vendar se na drugih podro~jih

ni odpovedala abolicionisti~ni politiki, Nizozemska je ubrala neoregulativno pot, kar

pomeni, da je ukinila kaznovanje ljudi, ki se ukvarjajo s prostitucijo in jih moralno ne
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obsoja, na [vedskem pa je zvodni{tvo postalo kaznivo, tudi ~e ni motivirano z material-

nimi koristmi. [vedska vodi politiko kriminalizacije klientov (Danna, 2001).

Za podrobnej{o oceno pravnega stanja v posameznih dr`avah bi se bilo potrebno

omejiti zgolj na stanje v zakonodaji in odmisliti moralno dimenzijo, kar pa je v praksi

te`ko zaradi {tevilnih razlogov. ^e bi denimo za merilo vzeli veljavnost pogodbe med

osebo, ki se prostituira, in stranko, bi ugotovili, da so vse dr`ave – brez izjeme – prohibi-

cionisti~ne, saj tako pogodbo obravnavajo kot popolnoma neveljavno. To pomeni, da

tega merila pa~ ne moremo uporabiti, ker ne poka`e nobenih razlik. Spet druga pravila,

recimo prepoved kakr{ne koli pomo~i prostituirajo~im se, ~eprav od tega pomaga~

nima nobenih materialnih koristi (npr. nudenje stanovanja, vzdr`evanje otrok ipd.) bi

lahko obravnavali kot merilo, ki najbolj jasno ka`e prav stopnjo moralnega obsojanja,

ki bi se ji `eleli izogniti.

Zato je najbolje podati pregledno tabelo dejanj, ki jih prepovedujejo dolo~eni ~leni

nacionalne zakonodaje, iz katerih ni razvidno le, kaj je v posamezni dr`avi prepoveda-

no, temve~ se da iz nje razbrati tudi {irino podro~ja, ki ga ta zakonodaja obsega (glej ta-

belo 3).

Tabela 3: Dejanja, ki jih prepoveduje nacionalna zakonodaja

Prepovedano

dejanje

Dr`ave

VB Ir. Dan. [ved. Fr. It. Avst. Nem. Niz. [pan.

Trgovanje (z zvodni{tvom) X X X X X X X X X X

Nova~enje X X X O X X X

Profitno motivirana po-

mo~ pri prostituiranju

X X X X X X

Vzdr`evanje bordela X X X O X X

Lastni{tvo prostorov X X X X X X

Partnersko `ivljenje na ra-

~un prostitucije

X O X O

Ogla{evanje X O X X X

Pomo~ pri prostituiranju,

brez profita

X X X

Zvodni{tvo O X X X X

Uporaba spolnih storitev X X X

Aktivno snubljenje X X X X

Pasivno snubljenje X X X
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Prepovedano

dejanje

Dr`ave

VB Ir. Dan. [ved. Fr. It. Avst. Nem. Niz. [pan.

Snubljenje izven dovolje-

nih ~etrti

X X

Prostituiranje v zaprtih

prostorih brez zdr.

nadzora

X X

Vir: Danna, 2001

Legenda: X - prepovedano z zakonom

O - sodna praksa

Med proklamiranim stanjem (Danna, 2001) in situacijo de iure je marsikje precej{nja

razlika. Tako je na primer v Veliki Britaniji in na Irskem individualna prostitucija dovo-

ljena, vendar pa jo je prepovedano izvajati na prostem, v zaprtih prostorih (lastnem sta-

novanju ali stanovanju stranke, ki je zaradi uporabe spolnih uslug tudi lahko kaznova-

na!) pa le brez ogla{evanja in snubljenja, ker sta prepovedana, kar v resnici ne pomeni

ni~ drugega, kot da je ne obstaja legalen na~in za njeno izvajanje.

Zanimivo je tudi vpra{anje o dovoljenosti prostituiranja oseb, ki so iz dr`av, ki niso

~lanice EU. Nizozemska je edina dr`ava, ki tuji osebi dopu{~a prebivanje na svojem

ozemlju, ~e ta izka`e, da ima zadosten vir dohodkov iz naslova prostituiranja, vendar to

velja le za ljudi iz dr`av, ki imajo z EU sklenjeno pristopno pogodbo. Hkrati je tudi edina

dr`ava, ki je na sodi{~u evropskih skupnosti v Luksemburgu izgubila to`bo zaradi neu-

pravi~enega izgona, ki jo je vlo`ila ~e{ka dr`avljanka, saj je bila prostitucija spoznana za

posel, ki ga varuje pridru`itveni sporazum (Aff.C-268/99). V Italiji, Avstriji, Franciji,

Nem~iji, Veliki Britaniji, [paniji in na Danskem se s prostitucijo lahko ukvarjajo ljudje, ki

imajo delovno dovoljenje. Irska te ljudi iz`ene, [vedska in Danska pa imata v svoji zako-

nodaji izrecno zapisano, da prostitucija na njihovem ozemlju tujcem ni dovoljena (Dan-

na, 2001).

3.2 Pregled po posameznih dr`avah

3.2.1 Nizozemska

Nacionalna zakonodaja v zvezi s prostitucijo na Nizozemskem je bila, kot v ve~ini

evropskih dr`av, abolicionisti~na. Kljub temu pa je po uvedbi zakonodaje leta 1911
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pri{lo do postopnega popu{~anja pri odnosu do prostitucije. Ta je bila v praksi `e dolgo

del oziroma na~in `ivljenja. Posebna obmo~ja in javne hi{e so bile bolj ali manj javno

dopu{~ene. Ob tem pa je prihajalo do napetosti med nacionalno zakonodajo in izvaja-

njem na lokalni ravni, kar je pripeljalo do kompliciranega sistema, ki ga je bilo te`ko

upravljati.

Leta 1983 je pri{lo do predloga o spremembi zakona, s katerim bi mestne oblasti dobi-

le ustrezno administrativno sredstvo za urejanje prostitucije. To je sovpadalo s splo{nim

razpolo`enjem liberalizacije, ki je v prostituciji videla legitimno dejavnost. Odnos same

dru`be v pogledu moralnih vrednot pa je kljub tipi~nemu pragmatizmu ostajal kriti~en

kot v drugih evropskih dr`avah (Kilvington, Day in Ward, 2001).

Leta 1996 je vlada predlagala odpravo splo{ne prepovedi javnih hi{ in legalizacijo

prostovoljne prostitucije. V tem kontekstu so bili zajeti tudi razni »sex klubi« in drugi s

tem povezani posli oziroma podjetja. Leta 1999 je bil sprejet predlog zakona o legaliza-

ciji javnih hi{. Novi zakon je z letom 2000 uvedel legalizacijo javnih hi{, dokler te ne po-

segajo oziroma ne motijo javnega `ivljenja. Gre za ureditev poslovnega delovanja pro-

stitucije kot pri drugih oblikah dejavnosti. Zakon ima predvsem dva cilja, in sicer: legali-

zacijo organizirane prostovoljne prostitucije in pove~anje kazni za osebe vpletene v ne-

prostovoljno obliko prostitucije z nasiljem ali prevaro. [e posebej to zadeva tiste, ki so

vpleteni v izkori{~anje mladoletnikov, kjer se je predvidena kazen pove~ala z enega na

{est let zapora (Kilvington, Day in Ward, 2001).

Zakonodaja postavlja jasno politiko o prostituciji, toda lokalne oblasti so tiste, ki nad-

zirajo in urejajo pogoje, pod katerimi se ta izvaja. Specifi~ni pogoji vklju~ujejo velikost

javnih hi{, njihovo lokacijo, zdravstvene in varnostne predpise (minimum pri dimenzi-

jah delovnega prostora, teko~a in topla voda, kondomi, po`arni izhodi) in status spol-

nih delavcev (za{~ita njihove fizi~ne in psihi~ne integritete, njihova polnoletnost in ve-

ljavnost dovoljenj o bivanju). Pri reformi zakonodaje so poleg lokalnih oblasti sodelo-

vale tudi policija ter zdravstvene in socialne slu`be (Kilvington, Day in Ward, 2001).

3.2.2 [vedska

Na [vedskem je polo`aj druga~en, ker je {tevilo oseb, ki sodelujejo pri prostituciji,

manj{e kot na Nizozemskem. Na [vedskem je pribli`no 2.500 prostitutk (0,3 na 1000

prebivalcev) v primerjavi z oceno o 25.000 prostitutkah na Nizozemskem. Reguliranje

prostitucije je bilo odpravljeno leta 1918, relativno malo je zakonov, ki se nana{ajo na-

njo.V zadnjih dvajsetih letih se je {vedski pristop usmerjal k prostituciji kot socialnemu

vpra{anju. Uvedena je bila vrsta ukrepov za zagotovitev sistema podpore, ki vklju~uje

trajno vladno financiranje mestnih oziroma ob~inskih projektov v zvezi s prostitucijo,
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svetovanjem itd. Ti ukrepi so temeljili na `elji po izkoreninjenju prostitucije in jih lahko

zato ozna~imo kot abolicionisti~ne (Kilvington, Day in Ward, 2001).

Nova zakonodaja, ki kriminalizira kupovanje spolnih uslug, je bila uvedena z za~et-

kom leta 1999. Povzro~ila je precej{njo javno razpravo tako v dr`avi kot tudi izven nje.

Njen glavni cilj je bil zmanj{anje {tevila ljudi, ki sodelujejo v spolni industriji. Usmerjena

je bila predvsem k mo{kim kot strankam prostitutk. Obsodba za kupovanje spolnih us-

lug prina{a globo ali kazen do {estih mesecev zapora, ne glede na to ali je potekalo na

ulici, v javnih hi{ah ali masa`nih salonih. Za to delo je bilo policiji namenjenih 10 milijo-

nov kron. [vedska vlada vidi v nasilju nad `enskami resen socialni problem. Nov zakon

predstavlja le del v vrsti zakonskih sprememb, usmerjenih v zmanj{anje nasilja nad `en-

skami, posebej, ko gre za razli~ne oblike spolnega nasilja (Kilvington, Day in Ward,

2001).

3.2.3 Velika Britanija

Kot v ve~ini dr`av Evrope je tudi politika Velike Britanije abolicionisti~na, ko gre za

prostitucijo. Spolni delavci delujejo v zakonskih okvirih, ~e to delo opravljajo »nevidno«

in sami - brez vsiljevanja, reklamiranja, agentov ali mened`erjev. Poleg tega je prepove-

dana tudi delitev iz prostitucije izvirajo~ega dobi~ka. Zakonodaja o prostituciji je dopol-

njena z mnogimi splo{nimi zakoni, posebej tistimi, ki se nana{ajo na moralo in javni

red. Politika je bolj usmerjena k preganjanju vodenja in upravljanja s prostitucijo kot k

pregonu posameznih spolnih delavcev. V praksi pa so ti »svobodnjaki« pogosto na uda-

ru, saj predstavljajo najbolj viden del spolne industrije (Kilvington, Day inWard, 2001).

V zadnjih letih so se pojavili poizkusi vpeljati enakost, ko gre za spol, primerljivo

{vedskemu modelu. Z zakonodajo v Angliji in Walesu so se osredoto~ili na stranke pro-

stitutk, vendar se ta ni u~inkovito izvr{evala.

Prevladalo je splo{no spoznanje, da visoke in pogoste globe pripeljejo do sindroma

»vrtljivih vrat«, ko je kr{ilec/ka s sodi{~a poslan nazaj na ulico, kjer zaslu`i denar za pla-

~ilo kazni. Pojavljajo se tudi zahteve po odstranitvi ozna~be «common prostitute« iz za-

konika. Ta termin se namre~ nana{a samo na `enske. Organizacije spolnih delavcev po-

zivajo k dekriminalizaciji, tako kot tudi v drugih dr`avah. Ta naj bi privedla do odprave

specifi~nih zakonov o prostituciji, ki bi jo urejali le splo{ni zakoni o podjetjih, javnem

redu itd. Ni znakov, da vlada namerava oceniti oziroma pregledati zakonodajo o prosti-

tuciji v naslednjih nekaj letih. Kljub temu pa potekajo razprave npr. o vladnih smernicah

v zvezi z otro{ko prostitucijo ter ocena zakonodaje o spolnih prekr{kih (Kilvington,

Day in Ward, 2001).
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Na doma~e zakone vpliva tudi evropska zakonodaja. Verjetno bo pri{lo do uvedbe

stro`je zakonodaje, ko gre za t.i. »carding« - reklamiranje na javnih mestih (npr. v tele-

fonskih govorilnicah).

Globe naj bi dosegale najve~jo vsoto tudi do 1000 funtov.

Izvajanje politike oziroma zakonov, smernic se v Veliki Britaniji precej razlikuje po

posameznih podro~jih dr`ave (Kilvington, Day in Ward, 2001).

Izvajanje zakonov na lokalni ravni – Sheffield, Ledds, Liverpool
V Sheffieldu sta mestni svet in policija v ju`nem Yorkshire-u razpravljala o predlogih

za normalizacijo prostitucije s podelitvijo licenc masa`nim salonom, spremljevalnim

agencijam in savnam. To naj bi bil odgovor na vse ve~je {tevilo spolnih delavcev. Po

vzoru nacionalne politike na Nizozemskem bi mestne oblasti tako la`je urejale in nad-

zorovale to dejavnost, zagotovile bolj{e higienske in delovne pogoje ter prepre~evale

nasilje in trgovanje z drogami. Spolni delavci bi bili registrirani, letno bi morali opraviti

zdravstveni pregled, prostore pa bi pregledala zdravstveni oddelek ter policija. To bi

prispevalo tudi k zmanj{anju {tevila uli~ne prostitucije (Kilvington, Day inWard, 2001).

Druga~nega eksperimenta pa so se lotili v Leedsu. Tu so pri projektu Kerb Crawlwer

Rehabilitation zdru`ile svoje mo~i policija in lokalne oblasti in Raziskovalni center Uni-

verze v Leedsu. Projekt se po {vedskem vzoru osredoto~a na mo{ke stranke prostitutk.

Ti imajo mo`nost izbirati med enodnevnim te~ajem o {kodljivosti prostitucije ali so-

di{~em.

Ta projekt je ponekod dobil podporo, uli~na prostitucija pa je do`ivljala strog nadzor.

Skladno z njim pa so se `e pojavile ocene, da ne prispeva k ve~ji varnosti uli~nih prosti-

tutk temve~ ravno obratno. Tudi obisk omenjenih te~ajev ni bil zadovoljiv (Kilvington,

Day in Ward, 2001).

V Liverpoolu je mestni svet naro~il raziskavo o stali{~ih vseh udele`enih pri uli~ni pro-

stituciji, da bi se bolj u~inkovito spoprijel s tem problemom Poro~ilo je razkrilo pomanj-

kanje mestne strategije, kar je povzro~ilo selitev spolnih delavcev iz obmo~ja »rde~ih lu-

~i« v druge mestne ~etrti. Poro~ilo je tudi opozorilo na {tevilne razloge, ki vodijo v pro-

stitucijo, kot npr. rev{~ina, neenakost, spolna diskriminacija, brezdomstvo, droge itd.

V odgovor na to je Safer Merseyside Partnership pripravil vrsto ukrepov za zagotovi-

tev jasne strategije v zvezi z prostitucijo v mestu. Omeniti velja zdravstveno slu`bo za

spolne delavce ter projekt podpore tistim, ki `elijo prenehati s tem delom. Ta nudi

mo`nosti izobra`evanja za druga~no zaposlitev, svetovanje itd. (Kilvington, Day in

Ward, 2001).
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3.2.4 Nem~ija

Pod vplivi reform na Nizozemskem je pri{lo v mnogih dr`avah do poskusnega uvaja-

nja posebnih politik, namenjenih uli~ni prostituciji. Posebej v Nem~iji se je pokazal ve-

lik interes po normalizaciji celotne dejavnosti. Tu je namre~ gibanje za pravice spolnih

delavcev {e posebej mo~no. Politi~ne spremembe v letu 1998 so obetale nov pristop na

tem podro~ju. Nem{ki zakonik prostitucijo ozna~uje kot nemoralno dejanje ali prekr-

{ek zoper moralo. Spolni delavci kljub mo`nosti registracije njihovega dela nimajo pol-

nih pravic v zvezi z zaposlitvijo. Tako niso upravi~eni do socialnega in zdravstvenega

zavarovanja kljub temu, da morajo registrirani spolni delavci pla~evati dohodnino (Kil-

vington, Day in Ward, 2001).

Leta 1999 je minister za dru`ino podal osnutek zakona, s katerim bi spolni delavci do-

bili polne pravice pri zaposlovanju oziroma enako obravnavo pred zakonom. Verjetno

najbolj razvpit zakon s tega podro~ja je t.i. Geschlechtkrankheitengesetz, ki se je ukvar-

jal s podro~jem spolnih bolezni. Ta zakon iz leta 1943 uvr{~a prostitutke med izklju~ne

nosilce spolno prenosljivih bolezni, zaradi ~esar morajo biti podvr`ene rednim in pogo-

stim zdravstvenim pogledom. Dolgo na~rtovana sprememba tega zakona bi odpravila

obvezno testiranje in pravno stigmatiziranje prostitutk kot odgovornih za spolne bolez-

ni (Kilvington, Day in Ward, 2001).

3.2.5 Belgija

V Belgiji je politika v zvezi s prostitucijo zmes tolerance in omejitev z rednimi repre-

sivnimi posegi. Toleranca je ve~ja, ko gre za prostitucijo, ki poteka za zaprtimi vrati,

medtem ko je uli~na prostitucija slab{e sprejeta in podvr`ena rednim in nenadnim poli-

cijskim akcijam »~i{~enja ulic«. Tako imajo ponekod npr. projekte zdravstvenega varstva

za udele`ene v mo{ki prostituciji, obenem pa policijske racije, ko gre za emigrante in

neregistrirane prostitutke, dav~ni in fiskalni nadzor barov in posameznikov, izgon ile-

galnih spolnih delavcev itd. Lokalna politika v zvezi s prostitucijo lahko vpliva na spre-

membe prebivalstva. Tako sta npr. zaprtje podro~ja »izlo`benih oken« in pogoste kon-

trole v Antwerpnu pripeljala do selitve `ensk afri{kega porekla v Bruselj (Kilvington,

Day in Ward, 2001).

Posledice take politike so naslednje:

• manj{i stik s spolnimi delavci, ki na represijo odgovorijo s selitvijo v druga mesta in

preko meja,

• spremembe celotne strukture prostitucije, ki vodijo k bolj prikritim oblikam le te,
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• manj stika z mladoletnimi spolnimi delavci, ki so prisiljeni v skrito opravljanje

dejavnosti,

• manj{i stik in zaupanje, ko gre za spolne delavce in zdravstvene projekte,

• slab{a promocija zdravstvenega varstva, ko gre za mo{ke prostitutke,

• zmanj{anje dohodka spolnih delavcev, kar vodi v kriminal in zlorabo drog,

• stik z zasebnimi spolnimi delavci je te`ji, ker se ti bojijo finan~ne kontrole .

3.2.6 Luksemburg

Luksemburg ima zakone oziroma politiko v zvezi s prostitucijo, ki je podobna tisti v

Franciji. Od leta 1968 prostitucija sama ni v nasprotju z zakonom, toda »racolage«, t.j. jav-

no ponujanje z dejanjem, besedo, ali v pisani besedi je prepovedano. Prav tako pa je

prepovedano tudi izkori{~anje mladoletnikov do 18 leta, ~etudi gre za njihov pristanek,

ter ve~ina oblik zvodni{tva.

Javne hi{e so prepovedane od leta 1984. Obstaja strog nadzor dokumentov, tako

strank kot tudi spolnih delavcev, parkirnih prostorov in stanovanj. Zaradi prisotnosti

policije se stranke te`je odlo~ijo za obisk pri prostitutkah. Spolni delavci - emigranti iz

dr`av, ki niso ~lanice EU, so podvr`eni izgonu v njihove mati~ne dr`ave (Kinnel in

Praats, 2001).

Ta stroga restriktivna politika prepre~uje stik s spolnimi delavci, ki so v ob~utljivem

polo`aju, npr. brez zdravstvenega zavarovanja, z nelegalnim statusom oziroma izgnani

iz drugih dr`av. Ti ne ostanejo zadosti dolgo, da bi se lahko poslu`evali zdravstvenih

uslug ali vlo`ili prito`bo zoper trgovanje z ljudmi in vsiljeno prostitucijo itd.

Zato morajo biti prizadevanja pristojnega ministrstva v podporo prostitutk, podprta s

strani lokalnih oblasti. Ka`e se potreba po bolj socialni politiki in dolo~enih obmo~jih

namenjena prostituciji. (Kinnel in Praats, 2001)

3.2.7 Irska

Rrestriktivna politika v zvezi s prostitucijo v Dublinu ni zaustavila te dejavnosti, pa~

pa je ote`ila `ivljenja spolnih delavcev in nudenje njihovih uslug. To pomeni, da je ve~

`ensk podvr`eno globam in poslanih v zapore, zaprle pa so se tudi nekatere spremlje-

valne dejavnosti itd.

Taka politika je `enske potisnila v prikrito delo na zasebnih naslovih, kjer so te`e do-

segljive in manj pripravljene na pogovor o svojem poklicu, enako velja za mlade, ki

opravljajo to dejavnost.

Izven Dublina je politika v zvezi s prostitucijo bodisi tolerantna, bodisi ignorantska.

Ve~ slu`b je zainteresiranih za zagotavljanje podpore spolnim delavcem, vendar je
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problem v financiranju. Nara{~ajo~o skrb zbuja problem otro{ke prostitucije (Kinnel in

Praats, 2001)

3.2.8 Francija

V Franciji obstaja stroga politika, ko gre za zvodni{tvo - pre`ivljanje na ra~un prostitu-

cije, ki se uveljavlja zoper lastnike hi{ oziroma stanovanj ter barov. ^e dve `enski delata

skupaj, se eno od njiju obravnava kot zvodnika/co, prav tako partnerje prostitutk, razen

~e ti lahko doka`ejo, da imajo drug vir dohodkov. Spolni delavci, ki opravljajo svojo de-

javnost za zaprtimi vrati, se zato bojijo, da jih bo stik z raznimi zdravstvenimi programi

izpostavil policijski akciji.

Zakoni v zvezi s priseljevanjem se izvajajo zelo dosledno, zato sku{ajo z nekaterimi

projekti ob pravni pomo~i spolnim delavcem zagotoviti pravni status in zdravstveno os-

krbo. (Kinnel in Praats, 2001)

3.2.9 Danska

Prostitucija na Danskem je bila leta 1999 de-kriminalizirana. Do leta 1999 pa je prosti-

tucija veljala za ilegalno obrt, ~e je predstavljala edini vir pre`ivljanja oziroma denarnih

sredstev posameznika. Tega leta je bila prepoved prostitucije kot edinega vira dohod-

kov ukinjena. Namen ukinitve je predvsem v dekriminalizaciji socialnih problemov po-

samezne prostitutke, katere udele`ba v prostituciji je obravnavana kot socialni

problem.

Vse nordijske dr`ave so ratificirale mednarodno Konvencijo o pravicah otroka. V

skladu z njenim 19.~lenom so dr`ave dol`ne za{~ititi otroke pred spolnim izkori{~a-

njem. Zato na Danskem obravnavajo kupovanje ali poskuse kupovanja spolnih uslug

mladoletnikov pod 18 letom starosti kot kazniva dejanja, kar je bilo vklju~eno tudi v ka-

zenski zakonik (IAF – newsletter, 2001).

@e leta 1973 so se je pojavilo ogla{evanje prostitucije v enem izmed najbolj prodajanih

~asopisov na Danskem. Danska dru`ba je v duhu liberalizacije »tiho« sprejela dejstvo, da

se `enske ogla{uje in kupuje kot blago. Prostitucija se odvija v masa`nih salonih/javnih

hi{ah, t.i. sex barih in s pomo~jo spremljevalnih agencij. @enske, ki opravljajo uli~no

prostitucijo in so na o~eh javnosti, so pove~ini zasvojene z drogo.

Nepopolni podatki govore o pribli`no 6.000 osebah, ki so vpletene v prostitucijo na

Danskem, od tega je okoli 33% tujcev. Danske prostitutke tradicionalno niso imele

zvodnikov oziroma posrednikov. Njihov {ir{i pojav je v novej{em ~asu povezan s prili-

vom tujih spolnih delavcev. Prostitucija je tako deloma pri{la v roke kriminala, saj so se
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pokazale povezave podzemlja iz vzhodne Evrope s tistim na Danskem (IAF – newslet-

ter, 2001).

3.2. Razmere v dr`avah, ki so nastale na obmo~ju nekdanje SFRJ

Skupna zna~ilnost vseh dr`av, ki so nastale na obmo~ju nekdanje SFRJ, je, da so glede

obravnavanja prostitucije {e vedno v veljavi iste zakonske re{itve kot v ~asu skupne dr-

`ave. Prostitucija, tako kot v Sloveniji, tudi v nobeni drugi novo nastali dr`avi, ni kazni-

vo dejanje, temve~ prekr{ek, dolo~be kazenskih zakonikov pa se nana{ajo na spravlja-

nje v su`enjsko razmerje, posredovanje pri prostituciji in zvodni{tvo.

To pomeni, da te dr`ave po svojem de iure pristopu do prostitucije sodijo v krog abo-

licionistov. Vendar pa so se v zadnjem ~asu - zaradi bistveno spremenjenih razmer! - v

vseh dr`avah, ki so nastale iz SFRJ, pojavljajo tudi pobude za zakonodajne spremembe,

ki naj bi vodile v dekriminalizacijo in/ali neoregularizem.

Kot primer lahko navedemo Republiko Hrva{ko, kjer je prostitucija nelegalna, tako

kot vseh ostalih dr`avah, ki jih navajamo v tem poglavju. Posredniki (zvodniki in orga-

nizatorji prostitucije) so obto`eni kot vr{ilci kaznivih dejanj, prostitutke pa neprimerne-

ga vedenja. Odjemalci prostitutk so obravnavani kot nedol`na stranka. Prostitucija na

Hrva{kem se vr{i v obliki uli~ne prostitucije, ~asopisnih oglasov, pla~anega spremstva v

hotelih in v no~nih klubih, kjer delo striptizet ali prostitutk opravljajo predvsem `enske,

pripeljane iz dr`av vzhodne Evrope. Slednje so se nahajale v dr`avi ilegalno, zato so bile

ob odkritjih deportirane v mati~ne dr`ave. Pred vojno 1991-95 je bila prostitucija obrav-

navana kot problem zahoda, ki na Hrva{kem ne obstaja v omembe vrednem obsegu

oziroma organizirani obliki. Leta 2000 so se pojavili prvi ~lanki in iniciative za legalizaci-

jo prostitucije v hrva{kih medijih. Ob vseh mnenjih za in proti prostitucija {e vedno ni

legalizirana (Sudar, 2002).

IV. ZAKLJU^EK

V vseh dr`avah, ki smo jih zajeli v nalogi, je prostitucija {e vedno obravnavana kot

moralno sporna in neza`elena dejavnost, ~eprav je ob koncu XX. stoletja pri{lo do po-

sameznih poskusov, da bi se jo sprejelo kot katerokoli drugo delo. Najve~ja te`ava to-

vrstnega pristopa je dejstvo, da je veliko {tevilo »spolnih delavk« v to dejavnost prisilje-

nih. Zato se v svojih zakonodajnih re{itvah posamezne dr`ave {e vedno opirajo pred-

vsem na Konvencijo OZN o prepre~evanju trgovine z `enskami in izkori{~anju prostitu-

cije iz leta 1949, ki je rezultat dolgoletnega boja proti prostituciji kot posebne oblike
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su`enjstva. Na odnos do te problematike so vplivale tudi druge ideologije (predvsem

feminizem), ter pojav AIDSa, ki je zaznamoval tako abolicionisti~no kot tudi regulativ-

no politiko do prostitucije. Ta dva pristopa k obravnavanju prostitucije sta v Evropi naj-

bolj raz{irjena in se z razli~nimi reformami v zadnjem ~asu vse bolj pribli`ujeta drug k

drugemu. Osnovni skupni zna~ilnosti reformiranih pristopov sta odsotnost moralnega

obsojanja in dekriminalizacija samega akta prostituiranja, medtem ko je zakonsko regu-

liranje ostalih dejavnosti, ki so povezane s prostitucijo, v nacionalnih zakonodajah zelo

razli~no.
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PORODNI[KI DOPUST V SLOVENIJI*

I. UVOD

Naro~nik naloge je `elel pregledno informacijo o trajanju porodni{kega dopusta v

Sloveniji in {tevilu upravi~enk do njega od leta 1962 do danes (po posameznih obdob-

jih). Naloga, ki je navidez lahka, se je v resnici izkazala za zelo zahtevno, saj pristojne

slu`be (Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve, Urad RS za statistiko, Ministrs-

tvo za zdravje) ne hranijo teh podatkov, oziroma so ti podatki le delni ali pa nerazvr{~e-

ni v depojih, ki jih `e leta nih~e ni pregledal. Zato smo zbrali podatke, ki lahko vsaj po-

sredno ustvarijo pregledno sliko, ki si jo je `elel naro~nik. Viri so razli~ni in zaradi meto-

dolo{kih razlogov niso neposredno primerljivi. Tako podatek o nadomestilu za porod1,

na podlagi katerega je zajeto {tevilo upravi~enk iz tabele 2, ki smo ga ~rpali iz stati-

sti~nih letopisov SFRJ, ni neposredno primerljiv s podatkom o nadomestilu pla~e iz ta-

bele 3, vendar smo ga kot edinega dostopnega vseeno navedli. Ti podatki tudi niso po-

polni, saj v zadnjih letih sobivanja v SFRJ (za Slovenijo) sploh niso navedeni. [e bolj se

od obeh omenjenih razlikujejo podatki iz tabele 1. Kljub temu jih navajamo, saj pojas-

njujejo dinamiko gibanja v celotnem obdobju.

II. DOL@INA PORODNI[KEGA DOPUSTA

Dol`ina porodni{kega dopusta je bila do sprejetja Zakona o star{evskem varstvu in

dru`inskih prejemkih opredeljena z zakonom o delovnih razmerjih. ^as, ki se v{teva v

pokojninsko dobo, se je od leta 1962 do danes ve~krat spreminjal:

• od leta 1961 do leta 1965 je porodni{ki dopust trajal 105 dni (Ur.l. FLRJ 17/1961),

• od leta 1965 do leta 1970 je porodni{ki dopust trajal 133 dni (Ur.l. SFRJ 17/1965),

• od leta 1970 do leta 1974 je bil porodni{ki dopust zopet skraj{an na 105 dni (Ur.l. SFRJ

12/1970),

628

* Dr. Sa{o Gazdi}; pripravljeno: 12.7.2002, objavljeno: 22.1.2003
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• leta 1974 je bilo k nepretrganemu porodni{kemu dopustu, ki je trajal 105 dni, dodanih

{e 141 dni podalj{anja (Ur.l. SFRJ18/1974), kar je v novem zakonu o delovnih razmer-

jih iz leta 1977 (Ur.l. 24/1977) ostalo nespremenjeno do leta 1990,

• leta 1990 je bilo porodni{kemu dopustu v trajanju 105 dni dodanih {e 260 dni dopusta

za nego in varstvo otroka (Ur.l. RS 14/1990),

• s sprejetjem Zakona o star{evskem varstvu in dru`inskih prejemkih (ZSDP Ur.l. RS

97/2001) je bil na novo opredeljen star{evski dopust, ki zajema: porodni{ki dopust,

o~etovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka ter posvojiteljski dopust:

• porodni{ki dopust pripada mami v trajanju 105 dni,

• o~etovski dopust pripada o~etu v trajanju 90 dni (kar se bo za~elo postopoma izvajati

s 1.1.2003, ko bo o~e lahko izkoristil 15 dni, 1.1.2005 se bo to podalj{alo za 30 dni, s

1.1.2005 pa se bo pravica lahko izkoristila v polni dol`ini 90 dni),

• dopust za nego in varstvo otroka traja 260 dni,

• posvojiteljski dopust zna{a 150 dni za otroka starega 1 do 4 let in 120 dni za otroka sta-

rega 4 do 10 let.

III. [TEVILO UPRAVI^ENK

V arhivu Slovenije smo v Predlogu za podalj{anje porodni{kega dopusta, ki ga je pri-

pravila Republi{ka skupnost otro{kega varstva (14.3.1974), na{li analizo, ki zajema

prvo obdobje, ko je ta trajal 3 do 4 mesece in jo je izdelal Studio za otro{ko varstvo iz

Ljubljane. V njej je zapisano, da se je »{tevilo porodov, ki odpadejo na zaposlene `enske,

v zadnjih petnajstih letih podvojilo«. Kot glavni razlog za to je navedeno vse ve~je zapo-

slovanje `ensk.

Tabela 1: Povpre~nomese~no {tevilo porodnic in odstotek odsotnih z dela v le-

tih 1962 do 1971

Leto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

[t. porodnic 24.577 25.236 26.209 28.144 28.376 27.323 26.700 26.302 25.851 27.033

% odsotnosti z

dela

7,5 6,7 7,4 8,4 7,9 7,4 6,9 6,7 6,5 6,2

Vir: Republi{ka skupnost otro{kega varstva (14.3.1974)
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Podatke o {tevilu `ensk, ki so bile v Sloveniji upravi~ene do izpla~ila za porod in no-

se~nost smo zbrali iz statisti~nih letopisov SFRJ od leta 1963 do 1990 in so prikazani v ta-

beli 2.

Tabela 2: Povpre~no mese~no {tevilo `ensk, ki so bile upravi~ene do izpla~ila

za porod in nose~nost

Leto [tevilo Leto [tevilo Leto [tevilo

1970 14.681 1980 26.239

1971 15.870 1981 /

1962 12.956 1972 18.002 1982 26.000

1963 12.406 1973 19.297 1983 24.000

1964 14.813 1974 20.023 1984 22.000

1965 17.428 1975 22.499 1985 23.000

1966 16.196 1976 24.153 1986 /

1967 15.050 1977 23.148 1987 /

1968 14.290 1978 23.961 1988 /

1969 14.511 1979 24.747 1989 /

Vir: Statisti~ki godi{njak Jugoslavije, 1963-1990

Po letu 1990 je za~el podatke o {tevilu upravi~enk zbirati tudi Statisti~ni urad Republi-

ke Slovenije. V tabeli 3 so prikazani zdru`eni podatki iz Statisti~nega letopisa 2001 in

podatkov, ki nam jih je posredoval In{titut za socialno varstvo.

Tabela 3: Povpre~no mese~no {tevilo upravi~enk/-cev do nadomestila pla~e

med porodni{kim dopustom

Leto 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

povpre~no mese~no {tevilo

upravi~enk/-cev

22.891 19.257 17.261 17.080 16.916 16.374 16.181 16.343

Vir: Statisti~ni letopis 2001 in In{titut Republike Slovenije za socialno varstvo

Glavni razlog, da se je med leti 1990 in 2000 {tevilo upravi~enk/-cev do nadomestila

pla~e med porodni{kim dopustom zni`alo za ve~ kot 15%, je upadanje {tevila rojstev

(vrednost korelacijskega koeficienta je 0,884), kar prikazuje tudi graf {t. 1.
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Graf 1: Povpre~no mese~no {tevilo upravi~enk/-cev glede na {tevilo `ivoroje-

nih otrok

Vir: In{titut Republike Slovenije za socialno varstvo

IV. ZAKLJU^EK

Kljub te`avam pri pridobivanju podatkov, ki botrujejo temu, da podatki niso v celoti

primerljivi med seboj, lahko zaklju~imo, da je v prvem obdobju, ko porodni{ki dopust

{e ni bil podalj{an na eno leto (1962-1974), bilo v povpre~ju 15.458 `ensk mese~no

upravi~enih do nadomestila za porod in nose~nost. V tem ~asu je {tevilo `ensk, ki so iz-

koristile porodni{ki dopust, raslo precej hitreje kot {tevilo rojstev, kar pomeni, da je bila

ta rast predvsem posledica vse ve~jega zaposlovanja `ensk. V drugem obdobju

(1974-1990), od podalj{anja porodni{kega dopusta za 141 dni, je povpre~no mese~no

{tevilo `ensk, ki so bile upravi~ene do nadomestila pribli`no 23.000, kar je za cca. 20 %

ve~ kot v letu 1974. V zadnjem obdobju, v ~asu slovenske samostojnosti (1990-2001), pa

je {tevilo upravi~enk in upravi~encev zopet padlo in zna{a v povpre~ju pribli`no 17.788

mese~no. Glavni razlog za zmanj{anje je upadanje {tevila rojstev.
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DOL@INA PORODNI[KEGA IN STAR[EVSKEGA

DOPUSTA V DR@AVAH ^LANICAH EU*

I. UVOD

Naro~nik je `elel, da raziskovalni sektor pripravi primerjalni prikaz ureditve dol`ine

porodni{kega in star{evskega dopusta v treh pravnih sistemih dr`av ~lanic Evropske

unije (EU). V nadaljevanju je `elel pridobiti tudi podatke o statusu mater, ~e je uveljav-

ljena zakonodaja, ki podalj{uje porodni{ki dopust. Dol`ino porodni{kega, star{evskega

in o~etovskega dopusta v dr`avah ~lanicah EU smo prikazali v obliki tabele in sicer za

vseh 15 dr`av ~lanic. Podatke smo povzeli iz primerjalne {tudije o materinskem, star-

{evskem in o~etovskem dopustu za dr`ave ~lanice OECD, ki so jo pripravili na Colum-

bia University. Glede sprejema zakonodaje, ki podalj{uje dol`ino porodni{kega/star-

{evskega dopusta smo prikazali primer Zdru`enega kraljestva, kjer so v letu 1999 po-

dalj{ali porodni{ki dopust za {tiri tedne.

II. UREDITEV PORODNI[KEGA DOPUSTA V REPUBLIKI
SLOVENIJI

Porodni{ki dopust ureja Zakon o star{evskem varstvu in dru`inskih prejemkih. V pr-

vem delu zakon ureja zavarovanje za star{evsko varstvo ter pravice, ki iz tega zavarova-

nja izhajajo, vklju~no s pogoji in postopki za njihovo uveljavljanje. V drugem delu pa

ureja pravice do dru`inskih prejemkov.

Zakon ureja {tiri vrste star{evskega dopusta:

• porodni{ki dopust,

• o~etovski dopust,

• dopust za nego in varstvo otroka,

• posvojiteljski dopust.
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Porodni{ki dopust pripada materi in traja 105 dni. Mati mora nastopiti porodni{ki do-

pust 28 dni pred predvidenim datumomporoda, ki ga dolo~i ginekolog, lahko pa ga na-

stopi tudi nekoliko prej in sicer 42 dni pred predvidenim rokom poroda. ^e mati ne na-

stopi porodni{kega dopusta v tem roku, neizrabljenega dela porodni{kega dopusta ne

more izrabiti po otrokovem rojstvu, razen v primeru, ~e je porod nastopil pred predvi-

denim datumom. V primeru pred~asnega poroda, ko mati {e ni nastopila porodni{kega

dopusta, nastopi le-tega z dnem otrokovega rojstva.

Bistvena novost zakona je o~etovski dopust. Gre za izvirno pravico o~eta, ki je nepre-

nosljiva. O~etovski dopust traja 90 dni, vendar pa se ta pravica uvaja postopno.

Dopust za nego in varstvo otroka, ki ga lahko koristita mati ali o~e, traja 260 dni.V pri-

meru rojstva dvoj~kov se ta dopust podalj{a za 90 dni, prav tako se ustrezno podalj{a, ~e

gre za nedono{en~ka ter ob rojstvu treh ali ve~ otrok. Dopust za nego in varstvo otroka

se podalj{a tudi v primeru, ko star{a `e ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj

dva otroka do starosti osmih let. Del dopusta za nego in varstvo otroka v trajanju najve~

75 dni se lahko prenese in izrabi kadarkoli do osmega leta otrokove starosti. (Belopa-

vlovi~, 2001: 11-12)

III. UREDITEV PORODNI[KEGA IN STAR[EVSKEGA DOPUSTA V
EVROPSKI UNIJI

Bistvo star{evskega dopusta (parental leave) je v tem, da je namenjen negi in vzgoji

majhnih otrok. Glede na prakso v posameznih dr`avah lahko traja od nekaj tednov pa

do nekaj let. Star{evski dopust se glede na namen razlikuje od porodni{kega dopusta

(maternity leave). Pri slednjem so upo{tevani predvsem interesi zaposlenih mater. Po

konvenciji {t. 103 o varstvumaterinstva iz leta 1952 Mednarodne organizacije dela naj bi

tako delavke bile upravi~ene do porodni{kega dopusta, ki obsega dopust pred poro-

dom in dolo~en ~as obveznega dopusta po porodu, pravico do denarnih dajatev v vi{i-

ni, ki zagotavljajo popolno in zdravo vzdr`evanje `ene in otroka v skladu z ustreznimi

`ivljenjskimi razmerami. Zajemal naj bi tudi pravico do zdravstvenega varstva, pravico

do prekinitve dela zaradi dojenja in pravico do varstva zaposlitve tako, da odsotnost v

~asu porodni{kega dopusta ni zakonit razlog za to, da bi delodajalec delavko v ~asu po-

rodni{kega dopusta odpustil ali da bi odpovedni rok potekel v ~asu porodni{kega do-

pusta. Da gre za varstvo samih delavk, izhaja na primer tudi iz direktive 92/85 EEC o

varstvu nose~ih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo. Po tej direktivi naj

bi porodni{ki dopust (maternity leave) v dr`avah ~lanicah skupnosti trajal najmanj 14

tednov in naj bi bil pla~an najmanj enako kot boleznine. Delavkam so po tej direktivi
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priznane pravica do pla~ane odsotnosti zaradi zdravni{kih pregledov pred porodom,

pravica do nepretrganega porodni{kega dopusta pred porodom in po njem ob ohrani-

tvi pravic iz delovnega razmerja, razen pla~e, in prepoved odpustitve v ~asu od za~etka

nose~nosti do konca porodni{kega dopusta, razen ~e niso podani utemeljeni pisni raz-

logi za odpustitev. Poleg tega pa omenjena direktiva dolo~a varstvo posebnih pravic, ki

so namenjene varstvu zdravja in varnosti nose~e delavke.

Ne glede na to, da v ve~ini dr`av ~lanic EU priznavajo pravico zaposlenih star{ev do

vseh ali vsaj do nekaterih od omenjenih vrst odsotnosti z dela zaradi nege in varstva

otroka, je posebne pozornosti dele`na direktiva 96/34/EC o okvirnem sporazumu o

star{evskem dopustu. Sporazum priznava delavcem in delavkam individualno pravico

do star{evskega dopusta v zvezi z rojstvom ali posvojitvijo otroka. Pravica do star{ev-

skega dopusta delavcem star{em omogo~a, da lahko najmanj tri mesece v ~asu do otro-

kove starosti osmih let skrbijo za otroka. Konkretno trajanje star{evskega dopusta nad

dolo~enim minimumom treh mesecev morajo dolo~iti dr`ave ~lanice oziroma socialni

partnerji. Direktiva 96/34/EC dolo~a pravico do star{evskega dopusta v njenem mini-

malnem obsegu, ki praviloma ne dosega ravni, kot je priznana v ve~ini dr`av ~lanic EU.

Vse dr`ave ~lanice morajo v zvezi z uresni~evanjem direktive upo{tevati naslednje:

• pravica do star{evskega dopusta je sedaj priznana kot individualna pravica, kar po-

meni, da imata tako mati kot o~e pravico do star{evskega dopusta v polnem trajanju

in

• ~as v katerem je mogo~e izrabiti pravico, je raztegnjen do otrokovega osmega rojstne-

ga dne.

Sporazum prepu{~a dr`avam ~lanicam oziroma socialnim partnerjem, da dolo~ijo sta-

tus delavca v ~asu star{evskega dopusta in dolo~ijo, kako je z uresni~evanjem pridoblje-

nih pravic in pravic v postopku pridobivanja med trajanjem dopusta. (Kon~ar, 1998)

V 6. to~ki 2. ~lena aneksa k direktivi 96/34/EC o star{evskem dopustu je dolo~eno, da

pravice, ki jih ima delavka/ec, ko za~ne uveljavljati star{evski dopust, veljajo do konca

star{evskega dopusta. ^e pred koncem uveljavljanja teh pravic pride do sprememb na-

cionalne zakonodaje, kolektivnih pogodb ali prakse, se te spremembe upo{tevajo.

IV. UREDITEV V DR@AVAH ^LANICAH EU

Podatke za dr`ave ~lanice EU zbirno prikazujemo v tabeli 1.
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Tabela 1: Porodni{ki, o~etovski in star{evski dopust v dr`avah ~lanicah EU

1998-2002

Dr`ava Dol`ina dopusta Nadomestilo (v % od pla~e)

Avstrija - 16 tednov porodni{kega dopusta, 8 tednov pred

porodom in 8 tednov po porodu (obvezno)

- dopust za nego otroka 30 mesecev za enega star{a

oziroma 36 mesecev, ~e si star{a delita dopust

-100%

- po enotni stopnji oziroma vi{je

nadomestilo za samohranilce in

star{e z nizkimi dohodki

Belgija - 15 tednov porodni{kega dopusta

- 3 mesece star{evskega dopusta za vsakega od

star{ev

- 3 dni o~etovskega dopusta

- 75-80%

- po enotni stopnji

Danska - 18 tednov porodni{kega dopusta, vklju~no 4 ted-

ne pred porodom

- 10 tednov star{evskega dopusta

- 2 tedna o~etovskega dopusta

- dopust za varstvo in nego otroka do 52 tednov za

kateregakoli star{a in sicer do otrokovega 8. rojst-

nega dne

- 90%

- 60%

- 100%

- 60%

Finska - 18 tednov porodni{kega dopusta

- 26 tednov star{evskega dopusta

- 65%

- po enotni stopnji

Francija - 16 tednov porodni{kega dopusta za prva dva otro-

ka, vklju~no obveznih 6 tednov pred porodom;

dalj{i dopust v primeru ve~ hkratno rojenih otrok

- 3 dni o~etovskega dopusta

- star{evski dopust z dvema ali ve~ otroki do otro-

kovega 3. rojstnega dne

- 100%

- 100%

- po enotni stopnji

Nem~ija - 14 tednov porodni{kega dopusta, vklju~no 6 ted-

nov pred porodom

- 3 leta star{evskega dopusta: lahko zaposlitev s

kraj{im delovnim ~asom do otrokovega 8. rojstne-

ga dne

- 100%

- po enotni stopnji za prvi dve

leti, nepla~an za tretje leto

Gr~ija - 17 tednov porodni{kega dopusta

- 3,5 mesecev star{evskega dopusta za vsakega od

star{ev

- 50%

- nepla~an

636

636



Dr`ava Dol`ina dopusta Nadomestilo (v % od pla~e)

Irska - 18 tednov porodni{kega dopusta, vklju~no 4 ted-

ne pred porodom

- 14 tednov star{evskega dopusta

- 70%

- nepla~an

Italija - 5 mesecev porodni{kega dopusta, vklju~no 1 me-

sec pred porodom

- 10 mesecev star{evskega dopusta (20 mesecev za

ve~ hkratno rojenih otrok). ^e o~e zaprosi za 3 me-

sece dopusta, lahko koristi {e dodatni mesec dopu-

sta. Nekori{~en star{evski dopust se lahko izkoristi

do otrokovega 9. rojstnega dne

- 80%

- 30%

Luxemburg - 16 tednov porodni{kega dopusta

- 6 mesecev star{evskega dopusta oziroma 12 me-

secev z zaposlitvijo s kraj{im delovnim ~asom, do

otrokovega 5. Rojstnega dne

- 100%

- po enotni stopnji

Nizozemska - 16 tednov porodni{kega dopusta

- 6 mesecev star{evskega dopusta za vsakega od

star{ev

-2 dni o~etovskega dopusta

- 100%

- nepla~an

Portugalska - 6 tednov porodni{kega dopusta

- 6-24 mesecev star{evskega dopusta

- 100%

- nepla~an

[panija - 16 tednov porodni{kega dopusta, ki se lahko do

10 tednov prenese na o~eta; dodatna 2 tedna za

vsakega hkratno rojenega otroka

- star{evski dopust do otrokovega 3. rojstnega dne

- 2 dni o~etovskega dopusta

- 100%

- nepla~an

- 100%

[vedska - 1 leto star{evskega dopusta, vklju~no s porod-

ni{kim dopustom

+ 3 mesece

+3 mesece

Porodni{ki dopust se lahko za~ne 60 dni pred

predvidenim porodom in kon~a 6 tednov po poro-

du. Star{evski dopust v trajanju 18 mesecev se lah-

ko koristi do otrokovega 8. rojstnega dne in {e do-

datnih 6 mesecev za vsakega hkrati rojenega otroka

- 80%

- po enotni stopnji

- nepla~an
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Dr`ava Dol`ina dopusta Nadomestilo (v % od pla~e)

Zdru`eno

kraljestvo

- 18 tednov porodni{kega dopusta

dodatnih 11 tednov za `enske, ki so bile zaposlene

pri trenutnem delodajalcu najmanj 1 leto

- 13 tednov star{evskega dopusta do otrokovega 5.

rojstnega dne

- 18 tednov star{evskega dopusta za invalidnega

otroka do njegovega 18. rojstnega dne

- 6 tednov 90%, 12 tednov po -

enotni stopnji

- nepla~an

- po enotni stopnji

Vir: The Clearinghouse on International Developments in Child, Youth and Family Policies at Columbia Uni-

versity: Maternity, Paternity, and Parental Leaves in the OECD Countries 1998-2002

V. STATUS MATER V PREHODNEM OBDOBJU GLEDE NA
SPREMENJENO ZAKONODAJO GLEDE PODALJ[ANJA
PORODNI[KEGA DOPUSTA

Navajamo primer Zdru`enega kraljestva, kjer so leta 1999 podalj{ali porodni{ki do-

pust iz 14 na 18 tednov.

Zakonska pravica do porodni{kega dopusta je bila v Zdru`enem kraljestvu uveljavlje-

na od leta 1975. Na podlagi direktive Sveta 92/85/EEC, se je pravica do porodni{kega

dopusta mo~no izbolj{ala. Vlada je po uveljavitvi pravice do star{evskega dopusta pri-

~ela razmi{ljati o tem, da bi predlagala nadaljnje izbolj{ave in poenostavitve glede po-

rodni{kega dopusta, da bi bil le-ta v skladu z dolo~bami o pravici do star{evskega do-

pusta. Tako je parlament sprejel Zakon o zaposlovanju (Employment Relations Act

1999), s katerim je nadomestil obstoje~e zakonske dolo~be o porodni{kem dopustu,

vsebovane v Zakonu o pravicah iz zaposlitve (Employment Rights Act 1996). Nove do-

lo~be so se nana{ale tako na pravico do star{evskega dopusta kot na pravico do porod-

ni{kega dopusta.

Dve pomembni izbolj{avi sta bili predvideni v zvezi z porodni{kim dopustom:

• dol`ina porodni{kega dopusta se je podalj{ala iz 14 na 18 tednov; pravica do tega do-

pusta pa se je nana{ala na vse `enske, ne glede na to koliko ~asa so bile zaposlene pri

aktualnem delodajalcu in

• potrebno obdobje zaposlitve pri aktualnem delodajalcu za kori{~enje dodatnega po-

rodni{kega dopusta se je zmanj{alo iz dveh let na eno leto.

Te nove pravice so se nana{ale samo na `enske, katerih datum pri~akovanega poroda

je bil 30. april 2000 ali kasneje. Ta datum je bil dolo~en zato, da bi se izognili zapletenim
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prehodnim dolo~bam za `enske, ki so `e obvestile delodajalca o tem, da bodo koristile

pravico do porodni{kega dopusta po starih oziroma obstoje~ih dolo~bah.1

VI. ZAKLJU^EK

Iz primerjalnega pregleda ureditve dol`ine porodni{kega in star{evskega dopusta je

razvidno, da je dol`ina porodni{kega (materinskega) dopusta v dr`avah ~lanicah EU

dokaj izena~ena. Ve~je razlike pa se ka`ejo v dol`ini star{evskega dopusta oziroma kot

ga pri nas imenujemo dopust za nego in varstvo otroka.

Tudi glede nadomestila za ~as trajanja dopusta so med dr`avami razlike, saj je pone-

kod star{evski dopust nepla~an.

Najkraj{o dol`ino porodni{kega dopusta v dr`avah ~lanicah EU predpisuje direktiva,

ki dolo~a tudi, da mora biti denarno nadomestilo za ~as porodni{kega dopusta najmanj

enako bolezninam. Sama vi{ina nadomestila za ~as porodni{kega dopusta pa je dolo~e-

na v nacionalni zakonodaji posamezne dr`ave ~lanice EU. Pravo EU zagotavlja nose~im

`enskam vrsto pravic z namenom zagotoviti ustrezno za{~ito `ensk pred in po porodu,

ne glede na to v kateri dr`avi ~lanici EU so zaposlene. Te pravice te`ijo predvsem k

za{~iti nose~ih `ensk na delovnemmestu, jim omogo~ajo pravico do porodni{kega do-

pusta, ki ne sme trajati manj, kot je dolo~eno v direktivi ter jih {~itijo pred nepravi~no

odpustitvijo z delovnega mesta.

LITERATURA IN VIRI
- Belopavlovi~ N.: Star{evske odsotnosti z dela, Pravna praksa 38/2001, Gospodarski vestnik, Ljubljana.

- Council Directive 92/85/EEC od 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improve-

ments in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or

are breastfeeding.
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1 Obi~ajno pravilo je, damora `enska obvestiti delodajalca o porodni{kem dopustu najmanj 21 dni pred za~et-

kom dopusta. Najzgodnej{i datum za~etka kori{~enja dopusta je obi~ajno 11 tednov pred predvidenim ted-

nom poroda. Vendar pa, ~e je otrok rojen prezgodaj, to avtomati~no spro`i kori{~enje dopusta, ne glede na to

ali je `enska obvestila delodajalca ali ne. Stali{~e medicinske stroke je, da lahko dojen~ek pre`ivi, ~e se rodi z

19. tedni. Datum 30. april 2000 je nastopil 19 tednov po datumu 15. december 1999, ki pa je bil zadnji datum za

uveljavitev direktive Sveta 96/34/EC o star{evskem dopustu, s katero mora biti usklajena nacionalna zakono-

daja dr`av ~lanic EU. ^e bi vlada izbrala datum pred 30. aprilom 2000, bi bile lahko `enske, ki so rodile na isti

datum, upravi~ene do razli~ne dol`ine porodni{kega dopusta.
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ZDRAVSTVENA DEJAVNOST*

I. UVOD

Raziskovalni sektor je prejel naro~ilo, da pripravi primerjalni prikaz ureditve organi-

zacije zdravstvene dejavnosti (mre`o javne zdravstvene slu`be) v treh dr`avah ~lanicah

Evropske unije (EU) ter postopek in obseg zasebne in koncesijske zdravstvene dejav-

nosti. Zakoni in drugi predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo v dr`avah ~lanicah EU, so

zelo podrobni. Natan~no dolo~ajo organizacijo zdravstvene slu`be, financiranje

zdravstvenega varstva, zdravstveno dejavnost, zdravstveno zavarovanje, pristojnosti

posameznih institucij v sistemu zdravstvenega varstva, lekarni{ko dejavnost, zdravila,

medicinske pripomo~ke, itd. V nalogi zato prikazujemo le najpomembnej{e zna~ilnosti

zdravstvenih sistemov v Avstriji, Franciji, Italiji in Zdru`enem kraljestvu. V prikazu po

posameznih dr`avah smo se omejili predvsem na financiranje zdravstvenega varstva,

na organizacijo zdravstvene slu`be ter na obseg zasebne zdravstvene dejavnosti. Ve~i-

no podatkov smo povzeli iz primerjalne {tudije zdravstvenih sistemov v EU, ki jo je pri-

pravil generalni direktorat za raziskave Evropskega parlamenta. Temeljni predpisi za

posamezne dr`ave, ki urejajo podro~je zdravstvenega varstva, so navedeni na za~etku

prikaza ureditve v na{tetih dr`avah.

II. ZDRAVSTVENI SISTEMI V EU

Sistemi zdravstvenega varstva v dr`avah ~lanicah EU izhajajo iz dolo~enih politi~nih,

zgodovinskih, kulturnih in socialno-ekonomskih temeljev. Ravno zaradi tega je razlika

v organiziranosti zdravstvenega varstva in zdravstvene slu`be v dr`avah ~lanicah ob~ut-

na, kar se ka`e tako v razporeditvi kapitala kot tudi ~love{kih virov. Skupno vsem siste-

mom zdravstvenega varstva je, da sku{ajo zagotoviti u~inkovite in visoko kvalitetne

zdravstvene storitve vsem njihovim dr`avljanom.

Povpra{evanje po zdravstvenih storitvah v Evropi – tako kot v ostalih industrijsko raz-

vitih de`elah – vztrajno raste, kar je posledica staranja prebivalstva in pove~anih pri~a-

kovanj prebivalstva po kvalitetnih zdravstvenih storitvah. Strategije in na~rti dr`av ~la-
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nic EU glede zagotavljanja teh storitev se razlikujejo, predvsem in {e najbolj v organiza-

cijskem okviru, v katerem se zdravstvene storitve financirajo in zagotavljajo.

Osnovni obliki organiziranosti zdravstvenega varstva v EU temeljita na javnem finan-

ciranju nacionalnega zdravstvenega varstva ter na sistemu socialnega zavarovanja, ki je

lahko neodvisen od prora~unskega financiranja.

Nobena od dr`av ~lanic EU ne zagotavlja stoodstotne javne zdravstvene slu`be, kar se

ka`e tudi v te`nji po zmanj{anju vpliva dr`ave pri zagotavljanju zdravstvenih storitev.

Ambulantne storitve (ginekologija, pediatrija, rentgenologija, itd.) in zobozdravstveno

varstvo je v dr`avah ~lanicah prete`no v »rokah« zasebnega sektorja.

Primarno raven zdravstvenega varstva (osnovno zdravstveno varstvo) v ve~ini dr`av

~lanic EU zagotavljajo tako zasebni splo{ni zdravniki kot splo{ni zdravniki, zaposleni v

javnem sektorju.

III. PRIMERJANOPRAVNI PRIKAZ UREDITVE ORGANIZACIJE
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

3.1 Avstrija

Temeljni predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo, so: Zakon o splo{nem socialnem

zavarovanju (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG) (1955); Zvezni zakon o

bolni{nicah (Krankenanstaltengesetz, KAG) (1956) ter de`elni zakoni o bolni{nicah.

Avstrijski sistem socialne varnosti temelji na obveznem zavarovanju, ki pokriva

zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer nesre~e, pokojninsko zavarovanje in

zavarovanje za primer brezposelnosti.

Avstrija je federalna dr`ava z devetimi de`elami (Länder). Avstrijski sistem zdravstve-

nega varstva je mo~no decentraliziran, pri ~emer je delitev pristojnosti med federacijo in

de`elami dolo~ena v ustavi. Vloga avstrijskega zveznega ministrstva za zdravje je ome-

jena na sprejemanje okvirne zdravstvene politike, v skladu s katero se opravlja zdravs-

tvena dejavnost, obenem pa je ministrstvo pristojno za odobritev novih zdravil. De`el-

ne oblasti so pristojne za upravljanje in organizacijo javne zdravstvene dejavnosti.

Zvezno Ministrstvo za delo in socialne zadeve opravlja nadzor nad sistemom zdravs-

tvenega zavarovanja ter nad zdravstvenimi skladi.1 Zdravstveno zavarovanje krije

stro{ke za zdravstvene storitve splo{nega zdravnika in zdravnika specialista, zoboz-

dravstvene storitve, bolni{ni~no zdravljenje, nadomestilo za odsotnost z dela zaradi bo-

lezni ter programe za preventivno medicino in nadzor. Zavarovanje je obvezno za vse

zaposlene in njihove vzdr`evane dru`inske ~lane ter za upokojence. Pribli`no 99% pre-
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bivalstva je zavarovana pri enem od 24-ih zdravstvenih skladov. Zdravstveni skladi so

avtonomne ustanove, ki se med seboj razlikujejo le po obsegu storitev, ki jih krije

zdravstveno zavarovanje. Prihodek skladov so predvsem prispevki (90%). Pribli`no

40% Avstrijcev ima sklenjeno tudi dodatno zasebno zavarovanje.

Avstrijski sistem zdravstvenega varstva se financira iz prispevkov zdravstvenega zava-

rovanja (59%), davkov (24%), dodatno zasebno zavarovanje (7,5%) ter participacije pa-

cientov (14%). Prispevke za zdravstveno zavarovanje pla~ujejo delodajalci in zaposleni

ter so odvisni od vi{ine dohodka. Participacija oziroma dopla~ila pacientov se lahko na-

na{ajo na dopla~ila za recepte, zdravljenje, terapevtske naprave, zobozdravstvene sto-

ritve in hospitalizacijo. Zaposlenim in njihovim vzdr`evanim ~lanom ni potrebno do-

pla~ati storitev ambulantnega zdravljenja, osnovnega zobozdravstvenega zdravljenja,

to pa ne velja za kmete in samozaposlene, ki pla~ujejo te storitve po 20% participacijski

stopnji.

Zdravniki z zasebno prakso prejemajo pla~ilo glede na opravljeno storitev

(fee-for-service). Honorarje jim izpla~ujejo zdravstveni skladi iz obveznih prispevkov,

ali pa so pla~ani iz prispevkov zasebnega zdravstvenega zavarovanja. Izpla~ilo zdrav-

ni{kega honorarja temelji na osnovni pogodbi, ki jo skleneta Zveza skladov socialnega

varstva in regionalna zdravni{ka zbornica. Individualna pogodba, ki temelji na osnovni

pogodbi pa je sklenjena med posameznim zdravnikom in zdravstvenim skladom. Tarifa

za pla~ilo zobozdravstvenih storitev je, v nasprotju z ostalimi storitvami, urejena na

zvezni ravni.

Nadzor nad javno zdravstveno dejavnostjo opravljajo sanitarni in{pektorji (medical

officers), katerih pristojnost je, da sprejemajo potrebne ukrepe za zagotovitev kar naj-

bolj{ega zdravstvenega stanja prebivalstva. Ve~ina sanitarnih in{pektorjev je zaposlena

v de`elnih vladnih organih, ob~inah in dr`avnih vladnih organih. V letu 1996 sta na ce-

lotnem ozemlju Avstrije delovala 302 sanitarna in{pektorja. Med sanitarnimi in{pektorji

je pribli`no 1% zdravnikov. In{pektorji imajo dostop do {estih zveznih institucij, ki

opravljajo teste v boju proti nalezljivim boleznim, testirajo kvaliteto pitne vode, testirajo

higienske pogoje v bolni{nicah in zagotavljajo pre-natalno in post-natalno preventivno

nego.
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1 Zveza skladov socialnega varstva (Hauptverband der Sozialversicherungsträger) je vplivna organizacija, ki je

pristojna za dolo~itev odstotka povra~ila za predpisana zdravila, oblikovanje politi~nih priporo~il in smernic

za delovanje zdravstvene slu`be, sklepanje pogodb z nosilci zdravstvene dejavnosti in koordinacijo delovanja

skladov, ki pokrivajo zdravstveno in socialno zavarovanje.
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Primarna raven zdravstvenega varstva
Zdravstveno varstvo na primarni ravni zagotavljajo zdravniki, ki opravljajo zdravstve-

no dejavnost samostojno (single practice). Avstrijski zdravniki lahko na~eloma oprav-

ljajo zdravstveno dejavnost samostojno, vendar v praksi ve~ina zdravnikov sklene po-

godbo z zdravstvenim skladom. Pacienti imajo pravico, da sami izberejo svojega zdrav-

nika, vendar ~e si pacient v okviru svojega zavarovanja izbere zdravnika, ki nima po-

godbe s skladom, mora pla~ati honorar za opravljeno storitev neposredno zdravniku,

naknadno pa lahko zahteva delno povrnitev stro{kov. Obisk pri zdravniku specialistu

je mo`en samo na podlagi napotnice, ki jo izda splo{ni zdravnik. Ambulantno zdravlje-

nje je omogo~eno v specializiranih klinikah (zobozdravstvena, rentgenolo{ka, gineko-

lo{ka, pediatri~na, itd.) in v ambulantnem oddelku bolni{nic. Pribli`no polovico klinik

upravljajo zavarovalnice zdravstvenega zavarovanja in nad 60% zasebnih klinik ima jav-

no pogodbo. Tako javne klinike kot ambulantni oddelki bolni{nic so v zadnjih letih po-

ve~ali obseg storitev in to predvsem na obmo~jih, kjer primanjkuje zasebnih zdravni-

kov. Dobrodelne organizacije socialnega varstva in skupine za samopomo~ zagotavlja-

jo nezanemarljivo zdravstveno in socialnovarstveno oskrbo, avstrijski Rde~i kri` pa za-

gotavlja in skrbi za prevoz bolnikov v re{ilnih vozilih, v nekaterih de`elah celo do 90%

vseh prevozov.

Sekundarna in terciarna raven zdravstvenega varstva
Zdravljenje in hospitalizacijo bolnikov v Avstriji zagotavljajo javne ustanove ali zaseb-

ne neprofitne ustanove, ki delujejo v skladu z javnim pravom. Bolni{nica, ki je subjekt

javnega prava, mora zagotoviti zdravstvene storitve vsem pacientom, medtem ko za-

sebne profitno usmerjene bolni{nice praviloma lahko zavrnejo paciente. Javne bolni-

{nice so upravi~ene do dr`avnih subvencij za teko~e stro{ke.

3.2 Francija

Temeljni predpis, ki ureja zdravstveno varstvo, je: Zakonik socialne varnosti (Code de

la sécurité sociale).

Sistem zdravstvenega varstva je strogo reguliran s strani vlade, katere glavna odgo-

vornost je skrb za vse dr`avljane. Vlada prevzema odgovornost za javno zdravje na

splo{no in zagotavlja socialno varnost, nadzira delovanje institucij, ki financirajo

zdravstveno varstvo, izvr{uje oblast nad sistemom javnih bolni{nic ter ureja izobra`eva-

nje medicinskega osebja. Glavni instituciji na dr`avni ravni, ki bedita nad zdravstvenim

varstvom, sta ministrstvo za socialne zadeve in ministrstvo za zdravstvo. Visoki komisa-
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riat za javno zdravje, ki mu predseduje minister za zdravstvo, oblikuje cilje za doseganje

javnega zdravja.

Na lokalni ravni deluje 22 regionalnih uradov za zdravstvo in socialne zadeve. Njiho-

va glavna naloga je na~rtovanje izvajanja zdravstvenih storitev in storitev socialnega

varstva v okviru letnega prora~una, namenjenega za te storitve. Uradi tudi nadzorujejo

na~rtovanje {tevila postelj v bolni{nicah glede na posamezno vejomedicine in podro~je

ter vzpostavljajo pravila za namestitev drage medicinske opreme. Nenazadnje pa tudi

izvr{ujejo strog nadzor nad ustanovami, kjer se izvaja hospitalizacija bolnikov ter nad

regionalnimi zdravstvenimi skladi.

Splo{en (univerzalen) dostop do zdravstvenega varstva zagotavlja nacionalni sistem

zdravstvenega zavarovanja, ki predstavlja eno izmed vej obveznega sistema socialne

varnosti. Nacionalni sistem zdravstvenega zavarovanja, ki ga strogo nadzoruje ministrs-

tvo za socialne zadeve, pokriva 99% celotne populacije. Prebivalstvo je zavarovano

prek shem, ki se razlikujejo glede na posameznikovo zaposlitev. Splo{na shema zdravs-

tvenega zavarovanja pokriva 80% celotne populacije, v glavnem delavce zaposlene v

gospodarstvu in industriji ter njihove dru`ine. Preostali del populacije pokrivajo sheme

za kmetijstvo, samozaposlene in posebne poklice (dr`avni uslu`benci, zdravniki, {tu-

dentje). Prebivalci z zelo nizkimi dohodki lahko zaprosijo za pomo~, ki jo nudijo raz-

li~ne dobrodelne organizacije.

Obseg storitev, ki jih pokriva sistem nacionalnega zdravstvenega zavarovanja, ni

stoodstoten, zato ima pribli`no 87% populacije sklenjeno prostovoljno dodatno zavaro-

vanje (podobno kot v Sloveniji), ali pa imajo sklenjeno zavarovanje pri zasebnih zava-

rovalni{kih institucijah. Glavni namen teh dodatnih zavarovanj je kritje tistega dela

stro{kov zdravstvenih storitev, ki jih pacient ne dobi povrnjene preko nacionalnega si-

stema zdravstvenega zavarovanja.

Razli~ne sheme obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotavljajo podobne pravice

in zagotavljajo brezpla~ne diagnosti~ne in terapevtske storitve, tako ambulantne kot

bolni{ni~ne. Pogoj pa je, da so te storitve uvr{~ene na uradni seznam storitev in predpi-

sane s strani zdravnika.

Pribli`no 74% vseh izdatkov za zdravstveno varstvo pokriva nacionalni sistem zdravs-

tvenega zavarovanja, pri ~emer se pojavljajo te`nje po zmanj{anju tega odstotka. Vza-

jemne dru`be pokrivajo pribli`no 6,8% izdatkov, zasebne zavarovalnice pa 5% izdatkov

za zdravstveno varstvo. Manj kot 3% predstavljajo davki, preostanek 13% pa predstav-

ljajo dopla~ila oziroma participacija pacientov.

Nacionalni sistem zdravstvenega zavarovanja igra glavno vlogo pri dolo~anju pla~il

za zdravnike z zasebno prakso in zasebne bolni{nice. Vlada dolo~a tudi obseg financi-

ranja javnih bolni{nic.
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Od leta 1985 se javne bolni{nice in zasebne bolni{nice, ki delujejo v okviru nacional-

nega sistema zdravstvenega zavarovanja, financirajo iz dr`avnega prora~una glede na

izdatke, ki so jih imele v prej{njem letu. Financiranje se izvaja preko povra~il za storitve

(per diem). Medicinsko osebje, ki dela v javnih bolni{nicah, prejema mese~no pla~o,

osebje zaposleno v zasebnih bolni{nicah pa dobiva pla~ilo glede na opravljene storitve

(fee-for-service).

Profitne zasebne bolni{nice se financirajo iz povra~il per diem in pla~il za storitve.

Zdravniki, ki zagotavljajo ambulantne storitve (ginekolo{ke, pediatri~ne, itd.) in ima-

jo sklenjeno pogodbo s katerim od dr`avnih zavarovalnih skladov, so pla~ani glede na

opravljeno storitev (fee-for-service). Cena za storitve mora biti v skladu z dolo~eno tabe-

lo, kjer so dolo~ene cene za posamezne storitve. Cene se vsako leto dolo~ijo s pogajanji

med predstavniki medicinskega poklica, zdravstvenih skladov in vlade.

Na drugi strani so zdravniki, ki ne delujejo v okviru nacionalne zavarovalne sheme. Ti

vzpostavijo svoje cene za storitve, ki lahko presegajo uradno dolo~ene cene v pov-

pre~ju do 50%.

Storitve primarne in sekundarne ravni zdravstvenega varstva so zelo obse`ne. Pa-

cienti imajo pravico do proste izbire svojega zdravnika. Dostop do storitev zdravnikov

specialistov, torej sekundarne ravni zdravstvenega varstva ni omejen z napotnico splo-

{nega zdravnika.

Bolni{ni~ni sektor v Franciji je v glavnem javen, obsega pa tri vrste pravnih oseb: jav-

ne bolni{nice, profitne zasebne bolni{nice in neprofitne zasebne bolni{nice.

Javne bolni{nice so praviloma ve~je od zasebnih bolni{nic, so zelo dobro opremljene

in zagotavljajo prostore za raziskave in izobra`evanje {tudentov medicine in medicinske-

ga osebja. Avtonomija glede upravljanja javnih bolni{nic se je okrepila leta 1991 z zako-

nomo bolni{nicah. Javne bolni{nice zagotavljajo skoraj dve tretjini vseh bolni{kih postelj.

Ambulantne storitve so v glavnem v zasebnih rokah. Storitve zagotavljajo zdravniki

specialisti, pa tudi ambulantni oddelki bolni{nic.

V Franciji deluje pribli`no 1000 ob~inskih zdravstvenih centrov (zdravstvenih do-

mov), kjer zdravniki zagotavljajo osnovno in preventivno zdravstveno varstvo. Ti centri

se nahajajo v urbanih naseljih, upravljajo pa jih ob~ine in vzajemne dru`be. Igrajo tudi

pomembno vlogo pri zagotavljanju zdravstvenih storitev za prebivalstvo z nizkimi

dohodki.

3.3 Italija

Temeljni predpis, ki ureja zdravstveno varstvo, je: Zakon z dne 23.12.1978, {t. 833, ki

vzpostavlja nacionalno zdravstveno slu`bo (Servizio Sanitario Nazionale, S.S.N.).
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Italijanski sistem zdravstvenega varstva (Servizio Sanitario Nazionale) je bil ustanov-

ljen leta 1978 z namenom zagotoviti splo{en dostop do zdravstvenih storitev. Financira-

nje zdravstvenega varstva je javno, in sicer iz davkov in prispevkov za socialno zavaro-

vanje. Zdravstvene storitve se zagotavljajo na javni in zasebni ravni. Italijanski sistem

zdravstvenega varstva je mo~no decentraliziran. Parlament sprejme minimalno stopnjo

zdravstvenih storitev, ki morajo biti zagotovljene v dr`avi in podrobno ozna~i pogoje,

pod katerimi lahko posamezniki koristijo zdravstvene storitve v privatnem sektorju. Iz-

vedba, na~rtovanje, financiranje in nadzor sistema zdravstvenega varstva je v pristojno-

sti regij.

Italijanski sistem nacionalnega zdravstvenega varstva je sistem univerzalnega zdravs-

tvenega varstva in pokriva celotno populacijo. Upravljanje in vodenje sistema zdravs-

tvenega varstva je v vseh pogledihmo~no birokratsko, saj poteka na treh ravneh in sicer

na dr`avni, regionalni in lokalni ravni. Osnovna struktura Servizio Sanitario Nazionale

je sestavljena iz regionalne vlade in lokalne zdravstvene enote – zdravstvenega doma

(Unitarie Sanitarie Locali). Italija je razdeljena na 21 pokrajin, vklju~no z avtonomno

pokrajino Trentino Alto Adige in Valle d'Aosta. Pokrajine so razdeljene na pribli`no 320

lokalnih zdravstvenih enot, vklju~no s 184 javnimi, a avtonomnimi bolni{nicami.

Zdravstveno varstvo se financira iz davkov (37,5%) in prispevkov za socialno zavaro-

vanje (40,8%). Preostalo se financira iz participacije oziroma s pla~ilom za storitve. Pris-

pevki za zdravstveno varstvo ostajajo pomemben del financiranja, saj delodajalci pla~a-

jo 9,6% in zaposleni 0,9% bruto pla~e za zdravstveno varstvo, pri ~emer se vi{ina pris-

pevka spreminja.

Splo{ni zdravniki in pediatri opravljajo samostojno prakso in so pla~ani glede na {te-

vilo bolnikov, ki jih zdravijo. Nedavne reforme so uvedle pla~evanje storitev za manj{e

operativne posege in dopla~ila za specialisti~no ambulantno zdravljenje. Zdravstveno

osebje v javnih bolni{nicah je zaposleno preko sistema nacionalnega zdravstvenega

varstva in dobiva pla~o iz tega naslova.

Zdravstveno varstvo se zagotavlja na javni in zasebni ravni. Zakonodaja omogo~a po-

godbeno razmerje med sistemom nacionalnega zdravstvenega varstva in zasebnimi po-

nudniki zdravstvenih storitev tako neprofitnimi kot profitnimi. Bolni{ni~ne storitve v

glavnem zagotavlja javni sektor, medtem ko zasebni sektor pokriva ve~ino ambulantnih

storitev in diagnosti~nih centrov.

Primarna raven zdravstvenega varstva
Zdravstveno varstvo na primarni ravni zagotavljajo splo{ni zdravniki, pediatri in

zdravniki s samostojno prakso, ki delujejo na podlagi pogodbenega razmerja s siste-

mom nacionalnega zdravstvenega varstva in so pla~ani glede na {tevilo bolnikov (odra-
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slih in otrok), ki jih zdravijo. ^eprav imajo ti zdravniki mo`nost pridobiti dolo~ena fi-

nan~na sredstva za delovanje v stavbah bolni{nic, ponavadi delujejo v svojih zasebnih

ordinacijah.

Splo{ni zdravniki primarne ravni zdravstvenega varstva lahko delajo v okviru nacio-

nalnega zdravstvenega sistema, potem ko so opravili dvoletno specializacijo splo{ne

medicine in pridobili prakti~ne izku{nje kot za~asno zaposleni v zdravstvenih ustano-

vah nacionalnega zdravstvenega sistema.

Splo{ni zdravniki in pediatri morajo zagotoviti ~imve~ji obseg zdravstvenega varstva

na primarni ravni. Na podlagi njihove napotnice ima pacient dostop do sekundarne rav-

ni zdravstvenega varstva. Splo{ni zdravniki predpisujejo recepte za zdravila in potrdila

ter po potrebi obiskujejo paciente na domu. Posameznik si lahko izbere splo{nega

zdravnika po svoji `elji, vendar dolo~en zdravnik ne sme imeti ve~jega {tevila pacien-

tov, kot je dovoljeno (1800 pacientov za splo{nega zdravnika, in 1000 pacientov za pe-

diatra). V letu 1998 je imel vsak splo{ni zdravnik v povpre~ju 1030 pacientov, vsak pe-

diater pa v povpre~ju 721 otrok.

Lokalne zdravstvene enote (Unitarie Sanitarie Locali) se primarno ukvarjajo z za{~ito

in dviganjem zdravstvenega stanja prebivalstva ter so odgovorne za uresni~evanje ciljev

zdravstva, ki so predvidena z nacionalnim in regionalnimi plani.

Vsaka lokalna zdravstvena enota ima oddelek za zagotavljanje ve~je stopnje javnega

zdravja, ki se ukvarja predvsem s :

• higieno in javnim zdravjem, vklju~no z prepre~evanjem nalezljivih bolezni, zdravs-

tveno promocijo in izobra`evanjem in prepre~evanjem okoljskih tveganj,

• nadzorom nad prehrano (pridelovanjem, obdelovanjem, shranjevanjem, trgovino in

transportom), prepre~evanjem bolezni povezanih z u`ivanjem hrane in nadzorom

nad prehranjevanjem (debelost, podhranjenost, itd.),

• prepre~evanjem poklicnih bolezni in po{kodb pri delu,

• veterinarsko medicino.

Sekundarna in terciarna raven zdravstvenega varstva
Ambulantne storitve, vklju~no z obiski in diagnosti~nimi ter kurativnimi dejavnostmi,

zagotavljajo lokalne zdravstvene enote zdravstveni domovi. Lahko pa take storitve za-

gotavljajo poobla{~ene javne ali zasebne ambulante, ki imajo sklenjen dogovor oziro-

ma pogodbo z lokalno zdravstveno enoto. Posameznik ima dostop do zdravnika spe-

cialista samo na podlagi napotnice splo{nega zdravnika. Ko splo{ni zdravnik odlo~i o

napotitvi pacienta k zdravniku specialistu, se lahko pacient sam odlo~i, pri katerem

specialistu se bo zdravil. Dopla~ilo z zgornjo mejo 52 EUR se zahteva kot dodaten vir fi-

nanciranja ter kot sredstvo, s katerim bi zmanj{ali uporabo specialisti~nih ambulantnih
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storitev. Pregledi in zdravljenje kroni~nih bolezni bolnikov z nizkimi prihodki se opra-

vijo brezpla~no.

Posledica dolgih ~akalnih dob, visokih dopla~il in nezadovoljivih storitev, predvsem

v osrednjih in ju`nih italijanskih pokrajinah, je, da veliko ljudi poi{~e zdravstveno po-

mo~ v ustanovah, ki niso del mre`e nacionalnega zdravstvenega varstva. [e toliko bolj,

kadar zdravstveno zavarovanje pokrije stro{ke povezane z zdravljenjem v zasebnih am-

bulantah. Uporaba storitev zasebnega sektorja se po posameznih regijah mo~no razli-

kuje. V letu 1999 so zasebni zdravniki opravili 20% specialisti~nih diagnosti~nih

postopkov.

3.4 Zdru`eno kraljestvo

Temeljni predpis, ki ureja zdravstveno varstvo, je: National Health Service Act 1977.

V Zdru`enem kraljestvu imajo od leta 1948 uveljavljen nacionalni sistem zdravstvene-

ga varstva (The National Health Service: v nadaljevanju NHS), ki omogo~a dostop do

zdravstvenega varstva celotni populaciji in je financiran prete`no iz davkov. Zagotavlja

skoraj vse zdravstvene storitve in je z vidika uporabnika storitev brezpla~en.

Dr`avni sekretar za zdravstvo je odgovoren parlamentu za delovanje sistema zdravs-

tvenega varstva v okviru NHS. Uprava NHS pa je odgovorna dr`avnemu sekretarju za iz-

vr{evanje jasno dolo~enih ciljev in prioritet, ki temeljijo na vladni politiki o delovanju

NHS. Uprava NHS je pristojna za razdelitev sredstev glede na sprejet letni prora~un

106-im okro`nim zdravstvenim uradom (District Health Authorities). Na en okro`ni

zdravstveni urad pride pribli`no od 250.000 do 1 milijon ljudi. V okviru NHS delujejo

posebni skladi (NHS trusts), ki so avtonomne zdravstvene institucije, ustanovljene z na-

menom pove~anja avtonomije posameznih bolni{nic. Splo{ni zdravniki in zobozdrav-

niki imajo status neodvisnega pogodbenika z NHS, ~eprav nara{~a {tevilo zasebnih zo-

bozdravnikov, ki zdravstveno dejavnost opravljajo proti pla~ilu za opravljene storitve.

Zdravstveni skladi so precej samostojni, saj sami zaposlujejo zdravstveno osebje. Lah-

ko razpolagajo z nepremi~ninami in zemlji{~i ter i{~ejo razli~ne na~ine za zbiranje sred-

stev. Zdravstveno osebje dobiva pla~o (salary), ve~ina zdravnikov pa dodatno opravlja

{e zasebno prakso.

Sistem nagrajevanja zdravnikov je zapleten sistem pla~e in dodatkov, ki so to~no do-

lo~eni v njihovih individualnih pogodbah. Pla~a je odvisna od {tevila pacientov, ki so

na zdravnikovi listi, pa tudi od starosti pacienta. Dolo~ene storitve kot so kontracepcija

in neobvezna cepljenja, so samopla~ni{ka.

Kljub mo~nemu zaupanju v javni sektor zdravstvenega varstva, je NHS vedno dopol-

njeval majhen, a vztrajno nara{~ajo~ zasebni sektor. Zasebni sektor nudi oziroma do-
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polnjuje storitve, ki so tako ali tako pokrite zNHS, nudi pa tudi storitve, kjer jeNHS ome-

jen kot na primer nega na domu in ustanove za okrevanje.

Vir financiranja NHS so prete`no davki (95%) in ostali viri financiranja (5%). Posamez-

nik lahko pla~uje prispevke za dodatno zasebno zdravstveno zavarovanje, ki krije

stro{ke hospitalizacije in predvsem omogo~a izogib dolgim ~akalnim listam za nenujne

zdravstvene posege.

Primarna raven zdravstvenega varstva
Zdru`eno kraljestvo ima visoko razvit sistem primarne ravni zdravstvenega varstva, ki

ga zagotavljajo splo{ni zdravniki (general medical practitioners) in pomo`no osebje (pa-

trona`ne in splo{ne medicinske sestre). Ve~ kot 99% prebivalstva ima svojega splo{nega

zdravnika, ki nudi preventivne, diagnosti~ne in zdravstvene storitve, dostopne 24 ur na

dan. Pacienti si lahko sami izberejo splo{nega zdravnika, omejeni so samo geografsko.

Obisk pri zdravniku specialistu je mo`en samo prek napotnice splo{nega zdravnika.

V primarno raven zdravstvenega varstva je poleg splo{nih zdravnikov vklju~ena {e vrsta

najrazli~nej{ega zdravstvenega osebja, kot so medicinske sestre, patrona`ne sestre, babice

in drugo zdravstveno osebje. Patrona`ne sestre med drugim skrbijo za paciente s kroni~ni-

mi boleznimi, aktivnosti v zvezi z izobra`evanjem o zdravju in za nego starej{ih ljudi.

Medicinske sestre med drugim tudi skrbijo za paciente na njihovem domu. Babice, se-

stre, ki so se nadalje izobra`evale na podro~ju nege `ensk med nose~nostjo in po poro-

du, nudijo zdravstveno nego nose~nicam in pa materam z novorojen~ki in sicer 28 dni,

ki sledijo porodu.

Zdravstveno osebje, ki obiskuje ljudi na domu (health visitors), predstavljajo ve~ino-

ma medicinske sestre z vi{jo stopnjo izobrazbe. Le-te obiskujejo dru`ine z dojen~ki in

zelo majhnimi otroki ter nudijo nasvete in preventivne ukrepe v zvezi z zdravjem.

Zasebnega zdravstvenega varstva na primarni ravni ni posebej veliko. V zadnjem ~a-

su se pojavljajo (predvsem v nekaterih predelih Londona) zasebni zdravstveni centri, ki

nudijo takoj{en posvet z zdravnikom, in sicer po enotni tarifi, ki zna{a 35 GBP. Ti centri

so namenjeni ljudem, ki zaradi velike prezaposlenosti ne utegnejo na posvet k svojemu

splo{nemu zdravniku. Zaenkrat je {tevilo tak{nih centrov izredno majhno.

Zobozdravstvene storitve zagotavljajo neodvisni splo{ni zobozdravniki v okviruNHS,

ki imajo sklenjeno pogodbo z lokalnimi zdravstvenimi uradi. V nekaterih predelih dr`a-

ve je te`ko priti do zobozdravnika, ki deluje v okviru NHS, zato se tak{ni pacienti naj-

ve~krat obrnejo na zasebne zobozdravnike.
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Sekundarna in terciarna raven zdravstvenega varstva
Bolni{ni~ni sistem NHS je hierarhi~no organiziran in obsega tri ravni. Osrednjo raven

predstavljajo okro`ne splo{ne bolni{nice (district general hospitals).

Okro`ne splo{ne bolni{nice so bile ustanovljene v 60-ih letih prej{njega stoletja, z na-

menom zagotoviti splo{no zdravstveno varstvo za populacijo, ki obsega od 150.000 do

200.000 ljudi. Dejavnost v okviru tipi~ne okro`ne splo{ne bolni{nice je organizirana po

podro~jih. Za vsako podro~je medicine deluje v bolni{nici poseben oddelek, v katerem

delujejo ekipe zdravnikov specialistov (starej{i izku{eni specialisti) in posebne ekipe

mlaj{ih zdravnikov. Zdravniki specialisti in njihovi mlaj{i kolegi so odgovorni za vode-

nje ambulantnega zdravljenja v okviru splo{nih bolni{nic, kjer sprejemajo paciente z

napotnico splo{nih zdravnikov. Zagotavljajo pa tudi zdravljenje hospitaliziranih

pacientov.

Po hierarhiji vi{ja stopnja od splo{ne okro`ne bolni{nice je terciarna raven bolni{nic,

ki nudijo visoko specializirane storitve, ki dopolnjujejo sekundarno raven zdravstvene-

ga varstva. Te storitve obsegajo: nevrokirurgijo, presaditve srca in jeter, zdravljenje led-

vic in dolo~ene oblike zdravljenja raka. Te storitve zagotavljajo bolni{nice s statusom

izobra`evalne ustanove, ki delujejo na regionalni ali supra-regionalni ravni. Pacienti so

praviloma napoteni v tak{ne bolni{nice preko zdravnikov specialistov sekundarne rav-

ni zdravstvenega varstva, potem ko je jasno, da je tak{na, visoko specializirana oblika

zdravljenja, za pacienta nujno potrebna.

Manj{e ob~inske bolni{nice

Manj{e bolni{nice imajo lahko do 200 postelj, vendar imajo v praksi povpre~no le 50

postelj. Med drugim so namenjene tudi splo{nim zdravnikom za opravljanje prakse. Te

bolni{nice imajo vrsto oddelkov, ki se od bolni{nice do bolni{nice razlikujejo. Najpogo-

stej{i oddelki pa so: diagnosti~ni, operacijski, oddelki za manj{e po{kodbe ipd.

Zasebne bolni{nice in klinike

V Zdru`enem kraljestvu deluje pribli`no 230 (leto 1998) neodvisnih zasebnih bolni-

{nic. »Tr`i{~e« obvladuje pet glavnih bolni{ni~nih zdru`enj: General Healthcare Group

Ltd, Nuffield Nursing Homes Trust Ltd, BUPA Hospitals Ltd, Community Hospitals

Group PLC in PPP Columbia Healthcare Ltd. Ta zdru`enja imajo v lasti 61% vseh zaseb-

nih bolni{nic.

IV. ZAKLJU^EK

Skupno vsem sistemom zdravstvenega varstva v zgoraj opisanih dr`avah, pa tudi v

drugih dr`avah ~lanicah EU je, da posku{ajo zagotoviti ~imbolj univerzalen dostop do

651

651



kakovostnih zdravstvenih storitev za svoje dr`avljane. Zdravstveni sistemi se med seboj

razlikujejo glede virov financiranja zdravstvenega varstva, pri ~emer je ve~ina sredstev

za zdravstveno varstvo nadzorovana s strani dr`ave (posredno ali neposredno), majhen

del sredstev pa predstavljajo neposredna pla~ila za storitve (fee-for-service). Dr`ave ~la-

nice poznajo dva na~ina financiranja zdravstvenega varstva in sicer iz davkov, ali pa iz

prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Prvi na~in je uveljavljen v Italiji in

Zdru`enem kraljestvu, drugi pa v Avstriji in Franciji. Dodatne na~ine financiranja pred-

stavljajo prostovoljna zasebna zavarovanja ter neposredna pla~ila za storitve. V Franciji

poznajo tudi sistem prostovoljnega dodatnega zavarovanja za dolo~en obseg zdravs-

tvenih storitev, ki so zagotovljene v okviru nacionalnega sistema zdravstvenega zavaro-

vanja, podobno kot je to urejeno v Sloveniji.

Primarno raven zdravstvenega varstva v ve~ini dr`av ~lanic EU zagotavljajo zasebni

splo{ni zdravniki kot tudi zdravniki, ki delujejo v okviru javnih zdravstvenih institucij.

Najve~ji dele` zasebnega zdravstva je v zobozdravstveni negi in specialisti~ni ambu-

lantni negi.

Prav tako je v dr`avah ~lanicah razli~no urejena oziroma organizirana zdravstvena

slu`ba, kar se ka`e tako v {tevilu zdravnikov na dolo~eno {tevilo prebivalcev, dostopu

do zdravnika specialista, velikosti bolni{nic, {tevilu bolni{kih postelj, ipd.
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PRIDOBITNA DEJAVNOST DOBRODELNIH IN

HUMANITARNIH ORGANIZACIJ*

I. UVOD

V zadnjih desetih letih se tudi v Sloveniji hitro razvija privatni neprofitni sektor, ki za-

jema organizacije v razli~nih statusnih oblikah - dru{tva, zavodi, fundacije oziroma skla-

di, razli~ne verske organizacije. Vsem tem organizacijam je skupno, da so nevladne or-

ganizacije - da jih ni ustanovila dr`ava, temve~ zasebne fizi~ne ali pravne osebe. Temelj-

ni smoter teh organizacij ni pridobivanje profita, temve~ je smisel njihovega obstoja in

dela delovanje v splo{no dru`bene koristne namene in ne pove~evanje dobi~ka za nji-

hove lastnike/ustanovitelje - so neprofitne organizacije. Pogosto izvajajo dobrodelno

dejavnost.

Ker delujejo v splo{no dru`beno koristne namene, jim dr`ave priznavajo dolo~ene

bonitete (pogosto v obliki dav~nih olaj{av). S tem so te organizacije tudi zavezane, da

dobi~ek, ki ga ustvarijo, ponovno vlo`ijo v osnovno dejavnost in s tem {irijo osnovo za

svoje delovanje in nadaljnji razvoj.1

V zakonodajni postopek je bil vlo`en predlog zakona o humanitarnih in dobrodelnih

organizacijah, s katerim naj bi se sistemsko uredilo podro~je delovanja humanitarnih in

dobrodelnih organizacij. V povezavi z obravnavo predloga zakona v Dr`avnem zboru

smo v Raziskovalnem sektorju prejeli naro~ilo za pripravo informacije, ki bi prikazala

pravno ureditev in prakso v zvezi z opravljanjem pridobitnih dejavnosti v lastnem ime-

nu ali v h~erinskih gospodarskih dru`bah, ki jo opravljajo Rde~i kri` in druge dobrodel-

ne organizacije v evropskih dr`avah.

Podatke za pripravo naloge smo ~rpali iz zakonov, iz strokovne literature in iz pred-

stavitvenih strani posameznih humanitarnih in dobrodelnih organizacij, ki jih je mogo-

~e najti na svetovnem spletu. Ti podatki pa so relativno zelo splo{ni in ne dajejo na-

tan~nih odgovorov o nacionalnih ureditvah pridobitne dejavnosti humanitarnih in do-

brodelnih organizacij. Zato smo dodatno zaprosili za podrobne informacije tudi nekate-

re nacionalne organizacije Rde~ega kri`a, opravili pa smo vrsto povpra{evanj po
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telefonu in osebno na Slovenski Karitas. Z njihovim posredovanjem smo pridobili po-

datke o pridobitni dejavnosti Karitas v nekaterih evropskih dr`avah.

II. DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ

2.1 Ureditev v Sloveniji

V Sloveniji je podro~je dejavnosti neprofitnih organizacij urejeno v Zakonu o dru{tvih

in Zakonu o ustanovah, posamezne dolo~be pa so tudi v nekaterih podro~nih zakonih.

Dejavnost in organiziranost Rde~ega kri`a je urejena s posebnim zakonom.2

Glede na to, da temeljni namen privatnih neprofitnih organizacij ni pridobivanje pro-

fita, v na{tetih zakonih ni veliko pozornosti namenjeno pridobitni dejavnosti teh orga-

nizacij: npr. Zakon o dru{tvih opredeljuje dru{tvo kot prostovoljno, nepridobitno zdru-

`enje fizi~nih oseb, ki se zdru`ujejo zaradi zadovoljevanja skupno dolo~enih interesov.

Financira pa se lahko tudi s prihodki, ki jih ustvari s svojo dejavnostjo. Dru{tvo lahko

neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti

dolo~a zakon. Pridobitna dejavnost mora biti dolo~ena v temeljnem aktu in mora biti

povezana z nameni in nalogami dru{tva ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za

njihovo doseganje. Prese`ke prihodkov nad odhodki iz pridobitne dejavnosti mora

uporabljati za doseganje namenov in nalog dru{tva.

Dru{tvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z dru{tvenimi sreds-

tvi drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe (21., 22. in 23. ~len zakona).

Zakon tudi dolo~a, da je delitev premo`enja dru{tva med ~lane ni~na. Okvirno je do-

lo~en tudi nadzor nad finan~nim poslovanjem dru{tev in nad sredstvi iz pridobitne de-

javnosti.3

Dru{tva lahko opravljajo pridobitno dejavnost le pod istimi pogoji, kot jih za opravlja-

nje dejavnosti dolo~ajo drugi predpisi in jih morajo izpolnjevati drugi subjekti, hkrati pa

zakon dru{tvom nalaga {e dodatne omejitve. Podjetni{ka pobuda v dru{tvih ni povsem

svobodna - povezana mora biti z nameni in nalogami dru{tva ter se lahko opravlja le v

obsegu, potrebnem za njihovo doseganje ter semora omejevati le na dejavnosti, ki v ne-

kem smislu izvirajo iz oziroma so povezane z nepridobitnimi dejavnostmi dru{tva. Prav

tako je omejevan tudi obseg pridobitne dejavnosti. Svobodno podjetni{ko pobudo
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omejuje tudi dolo~ba, ki prepoveduje delitev dobi~ka med ~lane dru{tva (Kokalj, 2002:

5 in 6).

Kokaljeva navaja, da so zaradi teh dolo~b nekatera dru{tva za izvajanje svojih prido-

bitnih dejavnosti, ki jih po sprejetju zakona ni bilo ve~ mogo~e opravljati v okviru dru-

{tev, ustanovile gospodarske dru`be, kar jim omogo~a udele`bo na dobi~ku.

Dolo~be o opravljanju dejavnosti in o financiranju so v Zakonu o ustanovah bistveno

bolj skope. Zakon dolo~a, da mora biti namen ustanove splo{no koristen ali dobrode-

len in praviloma trajen, ustanova lahko opravlja dejavnost, ki je nujna za uresni~itev na-

mena, za katerega je ustanovljena, ali je namenjena njeni promociji, ~e z zakonom ni

dolo~eno druga~e (2. ~len). V 27. ~lenu pa je npr. dolo~eno, da se prihodki ustanove us-

tvarjajo z gospodarjenjem z ustanovitvenim premo`enjem, darili, drugimi naklonitva-

mi, prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge na~ine. Prihodki ustanove se upo-

rabljajo le za izvajanje namena ustanove in za poslovanje ustanove. Hkrati pa v 34. ~le-

nu izrecno govori {e o tem, da lahko besedo fundacija v imenu ali firmi uporabljajo

pravne osebe, ki so ustanovljene za splo{no koristne ali dobrodelne namene in tega ne

opravljajo kot pridobitno dejavnost.

V Zakonu o Rde~em kri`u Slovenije je v 1. ~lenu opredeljeno, da je Rde~i kri` neprido-

bitna organizacija. V 26. ~lenu, ki govori o financiranju dejavnosti Rde~ega kri`a, je dolo-

~eno, da sme za svoje delovanje pridobivati, razpolagati in odtujevati premi~no in nepre-

mi~no premo`enje kot svojo lastnino, poleg tega pa tudi neomejeno zbirati prispevke in

sprejemati darila ali volila, pobirati ~lanarino, razpolagati z drugimi viri v skladu z zako-

nom. Hkrati 27. ~len dolo~a, da za naloge, ki jih Rde~i kri` Slovenije opravlja kot javna

pooblastila, sredstva zagotavlja iz svojega prora~una Republika Slovenija. Drugih dolo~b

o financiranju v zakonu ni, prav tako pa tudi ne o pridobitni dejavnosti Rde~ega kri`a.

Zato bi lahko sklepali, da se je Rde~i kri` Slovenije pri odlo~itvi za ustanovitev posebne

gospodarske dru`be s sredstvi Rde~ega kri`a, ki je opravljala/opravlja pridobitno dejav-

nost, po vsej verjetnosti naslanjal na dolo~be zakona o dru{tvih, ki tak{ne vrste dejavnosti

ne prepoveduje, ~e je tovrstna dejavnost povezana z nameni in nalogami dru{tva ter se

opravlja v obsegu, ki je potreben za doseganje osnovnih nalog in namenov dru{tva.

2.2 Pridobitna dejavnost dru{tev4 v evropskih dr`avah

V ~lanku o pridobitni dejavnosti dru{tev Vida Kokalj navaja, da je nepridobitnost dru-

{tev postavljena kot temeljni pogoj vseh pravnih ureditev statusa in delovanja dru{tev.
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Zakonske opredelitve so sicer lahko razli~ne, pomen pa se bistveno ne razlikuje - gre za

zdru`evanje oseb, katerega namen ni pridobivanje dobi~ka:

»Tako novi hrva{ki zakon o dru{tvih dolo~a, da je dru{tvo vsako svobodno in prosto-

voljno zdru`enje fizi~nih oseb, ki se zaradi zavarovanja ali zavzemanja za dolo~ena

prepri~anja ali cilje, brez namena doseganja dobi~ka, podrejajo pravilom, ki dolo~ajo

organizacijo in delovanje te oblike zdru`enja.

Poljska dolo~a dru{tvo kot prostovoljno, samoupravno, trajno zdru`enje, katerega

cilj ni zaslu`ek.

Mad`arski zakon dolo~a, da se dru`bena organizacija ne sme ustanoviti izklju~no

zaradi izvajanja gospodarsko-podjetni{ke dejavnost.

Nem{ka zakonodaja lo~uje tako imenovana “idealna dru{tva”, katerih namen delo-

vanja ni usmerjen v opravljanje pridobitve dejavnosti, od dru{tev, ki opravljajo prido-

bitno dejavnost.

Francija pa za prepoznavanje dru{tva postavlja pogoj, da skupen cilj ~lanstva ne

sme biti delitev dobi~ka.

Podobno opredeljujejo nepridobitnost dru{tev tudi druge dr`ave.« (Kokalj, 2002: 5) .

Kokaljeva v svojem ~lanku v nadaljevanju navaja, da »tak{nemu pojmovanju neprido-

bitnosti v nekaterih dr`avah sledi tudi dav~na zakonodaja, ki davek na dobi~ek od-

merja le na tisti del prese`kov prihodkov nad odhodki, ki bi ga dru{tvo porabilo v druge

namene – delilo ~lanom oziroma porabilo za namene, ki niso neposredno povezani s

statutarnimi cilji (npr. Nizozemska, Nem~ija, Estonija) ali pa le od tistih prese`kov, ki

jih dru{tvo ne porabi v javno koristne namene (npr. Poljska)« (Kokalj, 2002: 6) in pou-

darja, da je treba razloge za tak{en polo`aj dru{tev iskati v odgovoru na vpra{anje, za

kak{ne namene dru{tva porabljajo ustvarjene prese`ke, tudi iz pridobitne dejavnosti (in

ti so lahko le nepridobitni).

Kokaljeva poudarja:

»Pogosto se ta sredstva porabljajo za uresni~evanje skupnih interesov samega ~lans-

tva, v nemalo primerih pa se porabljajo v splo{no koristne namene, prek opravljanja

dejavnosti, ki jih mora sicer na posameznih podro~jih neposredno (ali posredno) za-

gotavljati dr`ava. Ker so dru{tva odprta zdru`enja – pod enakimi pogoji lahko postane

~lan vsak, tudi zgolj interesov ~lanstva ni mogo~e {teti kot izklju~no zasebne interese.

Seveda pa je v prej omenjenih dr`avah prav v to vpra{anje usmerjen tudi dav~ni

nadzor. To pa je bistvenega pomena, saj z nadzorom, katerega namen je varovanje in-

teresa fiskusa, te dr`ave tudi usmerjajo izbiro najprimernej{e pravnoorganizacijske

oblike za opravljanje dolo~enih dejavnosti oziroma izpolnjevanje dolo~enega name-

na, ki je v na~elu prosta. Zloraba se namre~ ne izpla~a!« (Kokalj, 2002: 6)
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2.3 Ureditev financiranja delovanja organizacij Rde~ega kri`a

Rde~i kri` je ena najstarej{ih humanitarnih in dobrodelnih organizacij, ki je raz{irjena

prakti~no po celem svetu. Delovanje Rde~ega kri`a temelji na sedmih temeljnih na~elih

(International Committee of the Red Cross, 1996), ki so:

• ~lovekoljubnost

Mednarodni Rde~i kri` je nastal iz `elje brez razlikovanja pomagati vsem pomo~i po-

trebnim kjerkoli se nahajajo. Njegov namen je varovati `ivljenja, ~lovekovo dosto-

janstvo in predvsem laj{ati oziroma bla`iti polo`aj tistih, ki se iz razli~nih vzrokov

(vojne, politi~no preganjanje, rev{~ina, bolezen) znajdejo v stiski. Organizacija pod-

pira na~ela medsebojnega razumevanja, sodelovanja in miru med narodi;

• nepristranost

To na~elo narekuje organizaciji pomo~ vsem potrebnim ne glede na nacionalnost,

raso, sloj, versko ali politi~no prepri~anje;

• nevtralnost,

ki pomeni, da se Rde~i kri` v konkretnih primerih ne sme postavljati na stran kogar-

koli vpletenega v konflikt. Prav nevtralnost je tista, ki omogo~a aktivistom obiskova-

nje zaporov, prehajanje konfliktnih obmo~jih, prosto gibanje konvojev ipd;.

• neodvisnost

V naj{ir{em smislu pomeni na~elo neodvisnosti sposobnost organizacije upreti ali

ubraniti se kakr{nemu koli vme{avanju, tako politi~nemu, ideolo{kemu ali ekonom-

skemu. Nacionalna zdru`enja si morajo zagotoviti financiranje s strani rednih in osta-

lih virov ter ne smejo biti odvisna le od prihodkov in prispevkov iz naslova javnih us-

lug, ki jih izvajajo;

• prostovoljnost

Rde~i kri` je prostovoljna organizacija, katere cilj ni ustvarjanje dobi~ka. Ravno dejs-

tvo, da prostovoljci Rde~ega kri`a niso javni uslu`benci podrejeni oblastnemu hierar-

hi~nemu nadzoru, daje njihovemu delu dodatno te`o in pove~uje zaupanje javnosti

oziroma pri tistih, ki i{~ejo pomo~, hkrati pa prepre~uje, da bi pri{lo do zbirokratizira-

nosti.

V zgodovini organizacije je prihajalo do manj{ih kriz pri vklju~evanju ~lanov, vendar

je zaradi razvejane mre`e nacionalnih zdru`enj kljub vsemu vedno na voljo dovolj

prostovoljcev, predvsem mladih;

• enotnost

Na~elo enotnosti je eno najstarej{ih izmed sedmih temeljnih principov. Obstaja lahko

le en Rde~i kri` v dolo~eni dr`avi, odprt mora biti za vse in izvajati svojo dejavnost po

vsem teritoriju.
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Zelo pomembna je tudi enotna administracija, ki ima pregled nad celotnim delova-

njem, prednostnimi cilji ter ~love{kimi in materialnimi viri;

• univerzalnost

To na~elo se odra`a v dejanskem stanju, saj je Rde~i kri` prisoten v skoraj vseh dr`a-

vah sveta. Organizacija je nastala kot odgovor na posledice vojn, spopadov, naravnih

nesre~, katerih vseprisotnost je narekovala tudi vseprisotnost humanitarne dejavno-

sti.

Pomemben aspekt univerzalnosti je mednarodno humanitarno pravo, ~igar pravila so

nastala v istem ~asu kot Rde~i kri` in so prav tako sprejeta v ve~ini dr`av sveta.

Na~ini pridobivanja sredstev za delovanje Rde~ega kri`a so v razli~nih dr`avah zelo

razli~ni. Za ve~ino evropskih dr`av je zna~ilno, da pomemben dele` sredstev pridobijo

od dr`ave (konkretno iz prora~unskih sredstev) in sicer kot nadomestilo oz. kot pla~ilo

za storitve, ki jih opravljajo po pooblastilu, po pogodbi oziroma na druga~e dogovorjen

na~in z oblastnimi organi (praviloma je to vlada, razli~na ministrstva, tudi lokalne obla-

sti ipd.). Lahko gre tudi za donacije dr`ave organizacijam Rde~ega kri`a. Na spletnih

straneh Mednarodne federacije Rde~ega kri`a in Rde~ega polmeseca je mogo~e ugoto-

viti, da predstavljajo prispevki/pla~ila in donacije dr`ave znaten dele` med viri financi-

ranja.5 Pri tem izrecno poudarjajo, da pa s tem ni kr{eno na~elo neodvisnosti Rde~ega

kri`a, saj dr`ave/vlade ne sku{ajo preko dodeljevanja finan~nih sredstev vplivati na pri-

stranost (politi~no ali kak{no drugo) nacionalnih organizacij Rde~ega kri`a. V Italiji npr.

dr`ava financira Rde~i kri` v vi{ini 30%, na Danskem 81%, v Franciji prihaja kar 88%

sredstev iz javno financiranega socialnega sistema. V Zdru`enem

kraljestvu dr`avnega financiranja prakti~no ni, v Avstriji opravlja Rde~i kri` storitve, ki

mu jih je v izvajanje podelila dr`ava in iz tega pridobi ve~ino sredstev. V Nem~iji je situa-

cija dokaj podobna avstrijski - ve~ino sredstev pridobi iz opravljanja storitev. Belgijski

Rde~i kri` ima pogodbe z oblastjo za izvajanje nekaterih dejavnosti, ki mu predstavljajo

glavnino finan~nih virov itd.

2.3.1 Priporo~ila za organiziranje pridobitne dejavnosti Rde~ega kri`a

Mednarodna federacija Rde~ega kri`a je v pomo~ nacionalnim organizacijam Rde~e-

ga kri`a izdala posebna navodila za projekte, ki prina{ajo dohodek oziroma dobi~ek
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(Income Generating Projects, 2001). Podaja osnovne koncepte in posamezne primere

ter listo vpra{anj.

Navodila se podrobno ukvarjajo z osnovnimi definicijami in podrobnimi navodili. Po

definiciji Rde~ega kri`a je projekt humanitarne organizacije tisti komercialni projekt, ki

ustvarja dohodek oziroma dobi~ek po pokritju vseh stro{kov. Dobi~ek pa sme nacio-

nalna humanitarna organizacija porabiti le za svoje humanitarne programe in akcije.

Zato ta navodila tudi razlikujejo med pojmom pridobivanja denarja oziroma dohodka

(income generation) in zbiranjem sredstev (fundraising). Zbiranje denarja je obi~ajno

mogo~e z malo investicijskih sredstev za razliko od pridobivanja dohodka, ki obi~ajno

zahteva ve~ investicij, s katerimi je povezan tudi dolo~en rizik (Income Generating Pro-

jects, 2001).

Nacionalne organizacije se ukvarjajo s pridobivanjem dohodka:

• kot humanitarne organizacije, ki potrebujejo finance za opravljanje svojih aktivnosti,

• ker so neprofitne organizacije, pridobivanje dohodka ni nikoli njihova osnovna de-

javnost. To delajo izklju~no zato, da pridobivajo sredstva za opravljanje svojih huma-

nitarnih aktivnosti,

• ker so prostovoljna organizacija, naj bi njihov vir dohodkov prihajal iz prostovoljnih

prispevkov, vendar pa je lahko pridobivanje dohodka eden izmed pomembnih na~i-

nov financiranja humanitarnih akcij.

Mo`ne uporabe dobi~ka:

• za financiranje humanitarnih programov,

• za financiranje administracije,

• za do ali sofinanciranje, da organizacija ni izklju~no odvisna od enega samega

donatorja,

• zato, da si pove~a avtonomnost in fleksibilnost financiranja.

Obi~ajno je potrebno del dobi~ka ponovno investirati v komercialno dejavnost, da

zagotovimo kontinuiteto te pridobitne dejavnosti.

Pridobivanje dohodka je izredno pomembno v lu~i plana razvoja delovanja humani-

tarnih dejavnosti na nacionalni ravni. Pomembno pa je, da je pridobivanje dohodka s

strani humanitarnih organizacij samo ena od komplementarnih komponent celotnih fi-

nanc za dobrodelne oziroma humanitarne namene. Ta dejavnost je lahko utemeljena

samo v okvirih te celote.

V Navodilih Mednarodne organizacije Rde~ega kri`a je poudarjeno, da je zelo po-

membno pravilno izbrati aktivnosti oziroma imeti idejo o tem:

• kak{en proizvod,
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• komu ga prodajati,

• katero potrebo bo zapolnil proizvod in

• kako, na kak{en na~in prodajati proizvod.

Pomembno je tudi ustrezno izbrati oziroma oceniti trg:

• predvsem odjemalce,

• ponudnike,

• konkurenco in

• pravila igre.

Primerne aktivnosti za humanitarne organizacije je mogo~e izbrati, ~e imamo stalno v

vidu, da je primarni namen dobrodelna ne pa komercialna aktivnost. Izku{nje ka`ejo,

da ~im bolj je komercialna aktivnost podobna osnovni nalogi humanitarne organizaci-

je, tem bolj je lahko konkuren~na na trgu.

Knjiga navodil Mednarodne federacije Rde~ega kri`a tudi navaja, kak{ne strategije

lahko uporabijo humanitarne organizacije. Predlagajo predvsem tri:

• pokrivanje stro{kov,

• aktivnosti, ki so vsebinsko povezane z osnovno dejavnostjo humanitarne organizaci-

je (npr. te~aji prve pomo~i za firme, transportne usluge za ranjence, ~e imajo dovolj

re{ilnih vozil),

• aktivnosti, ki niso vsebinsko povezane z osnovno dejavnosti humanitarne organizaci-

je (npr. nekaj ~isto drugega, kot delajo sicer: peka peciva ali kruha za prodajo, gojenje

~ebel za prodajo »zdravega« medu)

Poleg tega je zelo pomembno, da se humanitarne organizacije ukvarjajo s svojo pro-

mocijo in izgrajujejo svoj ugled (visibility & image). Zato je izjemnega pomena premisli-

ti, kaj, kako kdaj, zakaj in kako profitno oziroma komercialno pridobivati sredstva za

delovanje.

Izrednega pomena je verodostojnost (credibility) humanitarne organizacije, pred-

vsem pa:

• izjemno visoka eti~nost,

• transparentnost delovanja in financ,

• delovanje, ki je v skladu z nacionalnimi oziroma dr`avnimi programi humanitarnih

dejavnosti,

• finan~na sredstva so pomembna, vendar ne pa najbolj.
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Na~ini financiranja in izvor kapitala za vlaganje v pridobitno dejavnost. Navodila RK

opozarjajo, da je potrebno razmisliti o velikosti kapitala, ki ga bo potrebno investirati.

Velikost pa je odvisna od tipa in obsega aktivnosti humanitarne organizacije. Poleg tega

je pomembno pravilno oceniti potrebno velikost obratovalnega kapitala, ki je potreben

za zagon, osnovne pla~e in promocijo. Obratovalni kapital definirajo s formulo: me-

se~ni izdatki krat {tevilo mesecev , ko prodaja {e ne pokriva stro{kov = potreben obra-

tovalni kapital. Kot izvorni kapital so lahko lastna sredstva, najeti krediti (loans), pod-

pore, subvencije (grants), ali pa lastna sredstva zaslu`ena s komercialnimi aktivnostmi.

Organiziranje in upravljanje

Za uspe{no opravljanje pridobitne dejavnosti je zelo pomembno imeti ustrezen tehni-

~en in upravljaljski kader z duhom in ob~utkom za posle, a hkrati zavedajo~ se humani-

tarne narave in osnove delovanja prostovoljne organizacije. Zagotovljen mora biti tudi

ustrezen nadzor nad delom.

Pravni okviri:

• potrebno je delovati v skladu z nacionalnimi zakoni, ki pokrivajo prostovoljno in hu-

manitarno dejavnost v dr`avi,

• pozorno je potrebno paziti na ugled humanitarne dejavnosti,

• dav~na zakonodaja v ve~ini de`el tovrstne proizvode in dejavnost opro{~a dolo~enih

davkov,

• zakonodajne osnove za obra~anje kapitala in stro{ki registracije dejavnosti,

• zakonodajno urejanje finan~nih rizikov, potrebno je vpeljati omejeno odgovornost v

povezavi s temi riziki,

• pravni status tudi dolo~a vrsto partnerjev, ki jih humanitarne organizacije glede na

posebnost delovanja lahko imajo,

• vsaka dr`ava ima razli~en dav~ni sistem, ki ga mora spo{tovati vsaka organizacija,

tudi humanitarna,

• zagotovljeno mora biti primerno finan~no spremljanje in nadzor.

Poleg tega je v navodilih dodana {e lista vpra{anj oziroma lista napotkov in priporo~il,

eti~ni kodeks federacije RK.

2.4 Primerjalni pregled

2.4.1 Italija

Pravno podlago (povzeto po spletnih straneh) za delovanje italijanskega Rde~ega kri-

`a predstavlja njegov statut, katerega veljavnost oz. splo{ni zna~aj je potrjen z dekretom
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predsednika italjanske vlade {t. 110/1997. V statutu je kot pravni status Rde~ega kri`a

Italije zapisano, da je pravna oseba javnega prava s sede`em v Rimu in z nedolo~enim

~asom obstoja (“neomejenim” trajanjem). Tak status se lahko spremeni le z zakonom.

Statut pa tudi dolo~a, da pravne osebe zasebnega prava, ki so odvisne od Rde~ega kri`a

Italije, ureja zakon {t. 70/1975 z vsemi spremembami in dopolnitvami. 6Od takrat je `e

pri{lo do nekaterih sprememb. V predlogu sprememb statuta, ki jih je mogo~e prebrati

na internetu in se sklicujejo na zakonodajni dekret iz leta 1999, je del o pravnih osebah

zasebnega prava, ki izhajajo iz Rde~ega kri`a Italije, nekoliko raz{irjen in sicer dolo~a,

da morajo osebe zasebnega prava, ki so odvisne od Rde~ega kri`a, upo{tevati nacional-

no zakonodajo in pa nacionalne kolektivne pogodbe.7

V Italiji je Rde~i kri` sestavni del nacionalnega sistema obrambe (oskrba ranjencev),

sestavni del sistema civilne za{~ite in del nacionalnega zdravstvenega sistema ({e pose-

bej pri zbiranju krvi, nudenju pomo~i ponesre~encem, izvajanju transfuzij, izvajanju

prve pomo~i na letali{~ih). Rde~i kri` izvaja tudi nekatere socialne programe (nega v

bolni{~nicah, nega na domu, tudi v domovih starej{ih, domovih za invalide itd.).

Dr`ava financira Rde~i kri` Italije v vi{ini 30%. Rde~i kri` tudi izvaja razli~ne aktivno-

sti, s katerimi pridobiva sredstva za svoje delovanje (opozarja namo`ne nesre~e in kata-

strofe in ravnanje ob njih), razpolaga s precej{njim {tevilom premi~nega in nepremi~ne-

ga premo`enja (400 stavb, 7268 vozil - ve~ kot polovico od tega so re{ilni avtomobili).

2.4.2 Danska

Pravno podlago za delo danskega Rde~ega kri`a predstavlja njegov statut.

Na Danskem je sklenjen poseben sporazum med danskim Rde~im kri`em in posa-

meznimi resorji danske vlade, ki delujejo kot sponzorji Rde~emu kri`u. Danski Rde~i

kri` v mnogih

pogledih deluje kot funkcionalni predstavnik danske vlade in zanj so v veljavi vsa

pravila za nadzor finan~nega poslovanja, kot to velja tudi za druge vladne organe oziro-

ma za aktivnosti, ki jih financira vlada. Na spletnih straneh pa je poudarjeno, da pa vlada

in Rde~i kri` skrbno varujeta neodvisnost Rde~ega kri`a.

Kar 81% sredstev danskega Rde~ega kri`a predstavlja vladno financiranje (24% Mini-

strstvo za zunanje zadeve in 57%Ministrstvo za notranje zadeve). Rde~i kri` si prizadeva
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6 Povzeto po gradivu, ki ga je poslal Marcello Guerra iz Oddelka za mednarodne odnose RK Italije.

7 Predlog novega statuta pa je mogo~e prebrati na doma~i strani RK Italije in sicer gre za dokument: Nuovo

Statuto della Croce Rossa Italiana - Proposte di modifiche statutarie approvate dall'Assemblea Generale.
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razpr{iti vire financiranja in sicer sku{a ve~ji dele` pridobiti tudi iz privatnih virov in iz

sredstev EU.

Danski Rde~i kri` je lastnik stavb, kjer se nahaja vodstvo, ve~ina ostalih stavb pa je v

lasti vlade, vozila pa so v bistvu last sponzorjev in dana v uporabo Rde~emu kri`u.

Danski Rde~i kri` izvaja dejavnost nudenja zato~i{~ in preskrbe azilantov. Za to dejav-

nost obstoja “podjetni{ka pogodba” z Dansko imigracijsko upravo.

Danski Rde~i kri` v zadnjem obdobju upravlja s trgovinami z rabljenim blagom - zelo

hitro rasto~a dejavnost, trenutno imajo 145 trgovin (povzeto po spletnih straneh).

Z Danske smo prejeli odgovor (povzeto po Larsen) o pravni podlagi za pridobitno de-

javnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij. V odgovoru je navedeno, da ne obsto-

ja ob~e zakonsko dolo~ilo o tovrstni dejavnosti. Organizacije, kot npr. Rde~i kri` in hu-

manitarne in dobrodelne organizacije, delujejo na podlagi obi~ajnega prava in ne pi-

snih pravil. Njihovo delovanje pa urejajo v posameznih segmentih dolo~be zakonov s

podro~ja davkov, {e posebej DDV in druga zakonodaja.

Humanitarne in dobrodelne organizacije lahko izvajajo tudi pridobitno dejavnost ob

pogoju, da dobi~ek uporabijo za humanitarne in dobrodelne namene. Dobi~ek, ki se

uporabi v navedene namene, je opro{~en davka.

2.4.3 Zdru`eno kraljestvo

Britanski Rde~i kri` (povzeto po spletnih straneh) je bil ustanovljen s kraljevo listino v

19. stoletju, danes pa njegovo delovanje temelji na kraljevi listini iz leta 1997 (enotno

zdru`enje z razvejano notranjo strukturo, kjer imajo posamezni deli zelo veliko

samostojnost).

Po podatkih Mednarodne federacije RK iz @eneve izhaja, da je staut Zdru`enega kra-

ljestva edini, ki v ~lenu 5.8 govori o korporacijah, trgovini in podru`nicah8.

Glavni finan~ni vir predstavljajo prostovoljni prispevki - 33% (preko razli~nih skla-

dov, donacij, dedi{~ine), 29 % predstavljajo subvencije. Med ostale vire lahko uvrstimo

dohodke iz partnerstev, kotizacije za te~aje prve pomo~i (19%), trgovine (14%), investi-

cije (3%) in 2% ostalo. Iz teh podatkov bi bilo mogo~e sklepati, da se Rde~i kri` ukvarja

tudi s pridobitno dejavnostjo. Rde~i kri` je lastnik 1168 nepremi~nin in 700 vozil.
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8 Povzeto po International Federation of Red Cross in Red Crescent Societies, Geneve; podatki iz statutov ~la-

nic fedracije, (Mohrhauer, 2002).
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2.4.4 Avstrija

Avstrijski Rde~i kri` ima podlago v zakonu (Zakon o za{~iti Rde~ega kri`a - Red Cross

Protection Law), ki je bil sprejet 1962. leta in dolo~a, da je neprofitna organizacija.

Ve~ino sredstev avstrijskega Rde~ega kri`a predstavljajo prihodki iz njegovih dejav-

nosti - natan~neje storitev, ki jih opravlja. Rde~i kri` ima pogodbe za izvajanje nekaterih

storitev na podro~ju sistema socialne varnosti.

Prav tako pogodbeno opravlja storitve na podro~ju re{evanja in ambulantnih storitev,

preskrbe s krvjo, zagotavlja pomo~ in samooskrbo. Te dejavnosti je mogo~e razvrstiti

kot dejavnosti, s katerim pridobiva dohodek in financira humanitarno in dobrodelno

dejavnost.

Prispevki ~lanov in donatorjev predstavljajo 10% v prihodkih Rde~ega kri`a. Avstrijski

Rde~i kri` je lastnik stavb, v katerih so sede`i organizacije in tudi centrov za transfuzijo

krvi. V lasti imajo tudi 1800 vozil za opravljanje dejavnosti.

Za humanitarne organizacije v Avstriji, tudi RK Avstrije, velja zakon o dru{tvih, ki je bil

na novo sprejet 26. aprila 2002.

Po odgovorih iz Avstrije (Kirschionig, 2002) izhaja, da na splo{no ni prepovedi, ki bi

branila dru{tvom izvajati profitne dejavnosti, ~e so v skladu s cilji in registracijo kluba

oziroma dru{tva in ta profit vra~ajo v svojo osnovno dejavnost. Dejavnost in organizira-

nost dru{tev in klubov kot neprofitnih organizacij zasebnega prava ureja zakon o

dru{tvih.

Dobrodelne organizacije so izvzete iz pla~evanja dolo~enih davkov, dav~ni zakonik

pa dovoljuje ustanavljanje pomo`nih proizvodnih enot, ki so obdav~ene tako kot obi-

~ajna podjetja, dobrodelna ustanova pa u`iva dav~ne olaj{ave. Tako u`ivajo proizvod-

nja podjetja, ki so ustanovljena s strani dobrodelne organizacije in slu`ijo ciljem in na-

menom, dav~ne olaj{ave za znesek do 40.000 eurov (Bundesabgabendordnung, BGB).

2.4.5 Nem~ija

Rde~i kri` v zahodnem delu Nem~ije je nastal z vladno uredbo leta 1951, v biv{i

Nem{ki demokrati~ni republiki pa z uredbo leta 1952. Obe organizaciji sta se zdru`ili

1991. leta. Delovanje dolo~a statut.

Ve~ino sredstev pridobiva nem{ki Rde~i kri` iz donacij in pa iz prispevkov dr`a-

ve/vlade. Nem{ki Rde~i kri` po pooblastilu dr`ave opravlja aktivnosti za primere kata-

strof in varstva prebivalstva (civilna za{~ita), izvaja te~aje prve pomo~i, re{evanje iz vod

in v gorah. Pribli`no 80% nacionalne oskrbe s krvjo opravi Rde~i kri`. Od sredine 70tih

let izgrajuje mre`o socialnih ustanov za svetovanje (npr. svetovanje imigrantom). Vodi
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veliko {tevilo centrov za preskrbo/nastanitev starej{ih ob~anov, u~nih centrov oz. aka-

demij za izobra`evanje kadrov, ki delajo s starej{imi. Prav tako v ta sklop sodi tudi izva-

janje preskrbe na domu, nudenje pomo~i v nujnih primerih in vodenje domov za starej-

{e ob~ane (povzeto po spletnih straneh).

2.4.6 Francija

Osnovna na~ela za zdru`evanje zainteresiranih oseb v dru{tva in druge organizacij-

ske oblike je opredelil `e zakon z dne, 1.julija 1901, ki je kot temeljno na~elo dolo~il

svobodo in pa na~elo, da je namen tovrstnega zdru`evanja zadovoljevanje skupno do-

lo~enih interesov. Njihova dejavnost je nepridobitna, zato so pod dolo~enimi pogoji

opro{~eni pla~evanja

nekaterih davkov (gradivo govori o komercialnih davkih, ki so npr. davek od dejav-

nosti, DDV, davek na dru`be).9

Dav~ni re`im za dru{tva je natan~neje definiran v predpisu s 15. septembra 1998 in se

sklicuje na omenjeni zakon ter dolo~a kriterije, kdaj oz. kaj se pojmuje kot pridobitna

dejavnost za razliko od nepridobitne dejavnosti dru{tev. V tem predpisu so na{tete tudi

razli~ne oblike obdav~enja pridobitnih dejavnosti. Temeljno izhodi{~e predpisa je, da

`e opravljanje ene same pridobitne dejavnosti dru{tva/organizacije zado{~a, da posta-

ne dav~ni zavezanec. Vendar pa ta predpis hkrati tudi dopu{~a razvrstitev pridobitnih

dejavnosti dru{tev in hkrati dolo~a omejen obseg in vrsto dav{~in, ki jih morajo dru{tva

pla~evati.

Dru{tva/organizacije neprofitnega zna~aja, ki opravljajo tudi pridobitno dejavnost, so

pod dolo~enimi pogoji upravi~ene do oprostitve pla~evanja komercialnih davkov. Po-

goj je, da njihov prihodek iz komercialnih dejavnosti za leto 2002 ne presega 60.000

EUR.

Kriteriji za dolo~itev neprofitnega zna~aja dejavnosti ( za razliko od pridobitne dejav-

nosti), ki jih dolo~a predpis s 15.9.1998, temeljijo na negativni opredelitvi:

• vodenje organizacije in njeno poslovanje ne sme biti profitno usmerjeno,

• njena dejavnost ne sme biti neposredno v konkurenci s komercialnimi dejavnostmi

drugih oseb (profitnega/komercialnega zna~aja).

^e je osnovni namen dru{tva/organizacije nepridobitna dejavnost, potem ni zavezan

za pla~evanje davkov.
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Predpis tudi natan~no dolo~a, kdaj je mogo~e neko dejavnost uvrstiti med pridobit-

no: da predstavlja ponudbo blaga ali storitev na trgu, da gre za javno ponudbo, da dose-

ga dolo~eno ceno, ki pokriva stro{ke proizvodnje in distribucije in ustrezno koli~ino

dobi~ka, da se reklamira - na{teti elementi imajo pri razvr{~anju dru{tev in njihovih de-

javnosti med pridobitne dejavnosti razli~no te`o.

Pogoji za delovanje neprofitnih organizacij, katerih osnovni namen ni opravljanje pri-

dobitnih dejavnosti, jo pa v dolo~eni meri izvajajo, so dokaj podrobno dolo~eni. ^e `eli-

jo biti opro{~ene komercialnih davkov, potem lahko opravljajo tiste pridobitne dejav-

nosti (nudijo blago ali storitve), ki jih pod pogoji tr`ne konkurence ni mogo~e izvajati z

ustreznim dobi~kom (npr.delo in spremljanje hendikepiranih oseb, pomo~ revnim v

materialnih in drugih dobrinah). Gre tudi za dejavnosti, ki jih tr`ni subjekti ne morejo

stalno izvajati na trgu tako, da bi pokrili vse stro{ke - razni specialni poklici. V ta sklop

sodijo tudi dejavnosti, ki jih `e po sami narave stvari ni mogo~e izvajati po tr`nih princi-

pih. Dodatni pogoj pa je tudi, da osnovni namen obstoja teh organizacij ni dobi~ek, kar

hkrati tudi predpostavlja, da tudi osebe, ki delujejo v teh organizacijah, nimajo nepo-

srednih koristi ali pa posrednih koristi iz opravljanja dejavnosti. Tudi upravljanje in vo-

denje tovrstnih oseb mora zagotavljati, da je ves ustvarjeni dobi~ek reinvestiran v os-

novno dejavnost.

Francoska Caritas in Rde~i kri` imata po navedenih dav~nih predpisih status organi-

zacije/dru{tva, ki je opro{~eno komercialnih davkov za nekatere svoje pridobitne

dejavnosti.

Pravna podlaga francoskega Rde~ega kri`a temelji na dekretu iz leta 1940, njegova or-

ganiziranost, struktura in delovanje pa je dolo~eno s statutom in poslovnikom iz leta

2000.

Ve~ino sredstev - 88%, pridobiva Rde~i kri` iz javno financiranega sistema socialne

varnosti. Tu nastopa kot partner Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za socialno

blaginjo in Ministrstva za zunanje zadeve.

Francoski Rde~i kri` izvaja izobra`evalne programe za mladino. Vodi centre za social-

no pomo~ inmedicinsko pomo~ za ogro`ene kategorije (npr. socialno ogro`ene) prebi-

valstva, zato~i{~a za brezdomce. Izvaja tudi program boja proti nasilju in varstva pred

nasiljem (povzeto po spletnih straneh).

2.4.7 [vica

[vicarski Rde~i kri` je subjekt zasebnega prava, ki deluje na lokalnem, kantonalnem

in nacionalnem nivoju.
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Deluje na podro~ju zdravstvene in socialne oskrbe, na podro~ju dela z migranti, nu-

denja prve pomo~i in izobra`evanja za to dejavnost. Vse to pa opravlja kot storitev (od-

pla~no), oziroma tudi kot uslugo (zastonj).

Svojo dejavnost financira s sredstvi dr`ave/vlade, z zara~unavanjem za storitve, s sub-

vencijami, donacijami, prispevki ~lanov itd. (The Power of Humanity, 2002).

V [vici ni zakona, ki bi dolo~al delovanje humanitarnih organizacij, vendar pa morajo

te delovati tako, da zasledujejo dolo~ene cilje in ideje in kot organizacije ne smejo biti

profitne. Neprofitne organizacije ne smejo delovati profitno, kljub temu pa lahko

opravljajo del profitnih funkcij in profit iz teh dejavnosti mora biti uporabljen izklju~no

za humanitarne namene (pismo RK [vice, 2002).

Obstojata dve pravni podlagi za organiziranje zdru`enj ali dru{tev oziroma fundacij.

Dru{tva,10 kot je Rde~i kri` [vice, imajo osnovo v 60.~lenu in fundacije11 v 80.~lenu ci-

vilnega zakonika [vice. Za zdru`enja oziroma dru{tva velja, da je njihova organiziranost

manj strogo dolo~ena, za fundacije pa velja, da imajo bolj stroga na~ela organiziranosti.

Fundacije se tudi pogosto uporabljajo kot oblika organiziranosti humanitarnih organi-

zacij. V~asih humanitarne organizacije celo ustanovijo dru`bo z omejeno odgovornost-

jo ali celo zadrugo. V teh primerih definirajo v svojih statutih, da mora biti ves profit na-

menjen za cilje in naloge humanitarnih aktivnosti in ga ni mogo~e razdeliti med uprav-

ljalce. Iz povedanega sledi, da ni pomembna oblika, temve~ poslanstvo in doslednost

pri izvajanju ciljev in nalog humanitarnih organizacij. Prav to dosledno izvajanje ciljev

in nalog humanitarnosti je edina prava osnova za dav~ne olaj{ave teh organizacij12.

2.4.8 Nizozemska

Nizozemski Rde~i kri` je bil ustanovljen s kraljevim dekretom (1867.leta). V letu 1998

so bile nanovo definirane aktivnosti, ki jih za potrebe dr`ave/vlade opravlja Rde~i kri`.

Nekoliko ve~ kot 50% vseh sredstev za delovanje pridobi nizozemski Rde~i kri` iz ~la-

narine in iz donacij ter tudi iz subvencij oziroma prispevkov oblasti kot nadomestilo za

opravljanje nekaterih storitev.

Rde~i kri` je sestavni del nacionalnega sistema obrambe pred naravnimi nesre~ami -

gre za nudenje medicinske pomo~i v takih primerih (sredstva Ministrstva za notranje za-
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10 Podrobno to opredeljuje zakon o dru{tvih oziroma zdru`enjih, Die Vereine, Entwurf 1900 Art.78/96.60.~len

11 Podrobno to opredeljuje zakon o dru{tvih oziroma zdru`enjih, Die Vereine, Entwurf 1900 Art.78/96. O fon-

dacijah govori 80.~len.

12 Cilje, naloge in pogoje podrobno opredeljuje statut: Statut Schweizerisches Rotes Kreuz, ~l.23 in 24.
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deve in lokalnih oblasti), skrb in pomo~ za socialne ogro`ene, registracija in nudenje in-

formacij v ~asu nesre~ v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in lokalnimi oblastmi.

Preskrba s krvjo je le v manj{em obsegu v skrbi Rde~ega kri`a.

Pomembna aktivnost Rde~ega kri`a (povzeto po spletnih straneh) je tudi vodenje po-

~itni{kih centrov za socialno ogro`ene, invalide oziroma za nepriviligirane socialne

skupine. Rde~i kri` je zelo dejaven tudi na podro~ju dela z imigranti - tako s prosilci azi-

la, begunci in drugimi imigranti (sredstva vlade).

Rde~i kri` Nizozemske ima nacionalno organizacijo in krajevne organizacije oziroma

obmo~ne organizacije (districts). Velja pravilo13, da se morajo vse humanitarne organi-

zacije na Nizozemskem dr`ati:

• eti~nih pravil (Code of Conduct) in

• biti ~lani oziroma delovati po pravilih CBF (Central Bureau of Fundraising).

CBF je bil ustanovljen 1925 leta in izvaja nadzor nad sredstvi, ki so jih zbrale humani-

tarne in dobrodelne organizacije. V kolikor poteka dolo~ena akcija dobrodelne organi-

zacije in uporablja logo CBF, je to v zavesti ljudi `e garancija za primerno ravnanje z

zbranim denarjem.

Nacionalni RK uporablja le sredstva, ki jih zbere z donacijami oziroma jih dobi direkt-

no od dr`ave. Okrajne in lokalne organizacije RK pa opravljajo razne aktivnosti s kateri-

mi pridobijo denar na osnovi licence, ki jim jo izda pristojna ob~ina oziroma upravna

enota za vsakokratno akcijo posebej. Take aktivnosti so: prireditev koncerta klasi~ne

glasbe, prireditev nogometne tekme, prodaja doma pe~enih kola~ev, organizacija igre

grajenja gradov iz peska, organizacija iger na sre~o, pranje avtomobilov, razna{anje

hrane starej{im. Za vsako tako akcijo potrebujejo dovoljenje. Denar, ki ga zaslu`ijo po-

rabijo za delovanje oziroma za akcije lokalnega RK. 14

2.4.9 Belgija

Delovanje belgijskega Rde~ega kri`a dolo~a statut organizacije, ki opredeljuje organi-

zacijsko strukturo (za vsako nacionalno skupnost posebej), dolo~a sestavo, pristojnosti

in delovanje kreditnega odbora in pa notranji nadzor. Dolo~ena je tudi organiziranost

krvodajalskih akcij.

Belgijski Rde~i kri` je neke vrste “pomo~nik” dr`ave (na nacionalni in lokalni ravni),

saj obstoja natan~en dogovor med Rde~im kri`em in oblastjo o sodelovanju Rde~ega
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kri`a pri dejavnostih: npr. za primer nesre~ in katastrof, skrb za azilante, izobra`evanje

za zdravje, prvo pomo~ in oskrbo s krvjo (sodelovanje z ministrstvi za notranje zadeve,

za obrambo, pravosodje, zunanje zadeve, vzgojo in izobra`evanje).

Oba dela belgijskega Rde~ega kri`a (flamski in valonski, nem{ki je pridru`en valon-

skemu) izvajata del programov za primer nesre~ in katastrof (medicinska in psiholo{ka

pomo~), zbirata podatke o `rtvah itd. Organizirata in izvajata te~aje prve pomo~i, re{e-

valne prevoze. Frankofonski del Rde~ega kri`a tudi organizira nekatere aktivnosti, ki jih

lahko uvrstimo kot delo z bolniki in osamljenimi, preskrba s hrano oz. dostava hrane na

dom, posojanje medicinske opreme. Flamski del opravlja pomo~ za ogro`ene, obiskuje

bolne, stare, otroke, ki jih star{i zanemarjajo, posoja medicinsko opremo. Prav tako skr-

bi tudi za begunce.

V Belgiji kar 95% preskrbe s krvjo zagotavlja Rde~i kri` (povzeto po spletnih straneh).

V odgovoru generalne direkcije (Direction Général) frankofonske skupnosti belgij-

skega Rde~ega kri`a na zastavljena vpra{anja o normativnih podlagah za delovanje

Rde~ega kri`a in {e zlasti za “pridobitno” dejavnost Rde~ega kri`a, je navedeno, da to

dolo~a statut in to statut za vsako nacionalno skupnost posebej. Za frankofonski del je

to statut, ki ga je s sklepom potrdila vlada frankofonske skupnosti.15

Dru`beni smoter in temeljna na~ela Rde~ega kri`a frankofonske skupnosti in iz njih

izhajajo~e aktivnosti dolo~a 4.~len statuta (`e na{tete v prvem odstavku). Vsebina 5. ~le-

na pa v bistvu dopu{~a tudi druge vrste aktivnosti, ki pa morajo prispevati h krepitvi te-

meljnih ciljev in na~el Rde~ega kri`a. Odpira tudi prostor za pridobitne dejavnosti. Te

vrste aktivnosti morajo biti neposredno ali vsaj posredno povezane s temeljnim dru`be-

nim smotrom Rde~ega kri`a in njegovimi temeljnimi na~eli, kot so navedeni v 4. ~lenu,

oziroma so dopustne le, ~e favorizirajo tam zapisana na~ela in cilje. Dobi~ki iz teh de-

javnosti se lahko porabijo zgolj za uresni~evanje teh ciljev in na~el. Rde~i kri` mora za-

gotoviti, da se omenjene dejavnosti opravljajo in upravljajo tako, da se ohranja premo-

`enje in koristi Rde~ega kri`a, njegovo premi~no in nepremi~no premo`enje in da se

odvijajo v splo{no dru`bene namene in skladno z na~eli Rde~ega kri`a

Direktor za statutarne zadeve16 v pismu opozarja na kompleksnost problematike “dru-

gih” dejavnosti Rde~ega kri`a. Zoper Rde~i kri` `e {tiri leta potekajo na sodi{~ih to`be za-

radi domnevne “nelojalne konkurence”, ki so jih spro`ili zasebni prevozniki re{evalnih

vozil. Od izida teh pravd pa bo odvisna nadaljnja ureditev nekaterih dejavnosti Rde~ega

kri`a v Belgiji, in sicer {e posebej tistih, ki imajo pridobitni (komercialni) zna~aj.
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15 Ministere de la Communaute française, Croix Rouge de Belgique - Noveaux statuts, L'arrêté du Gouverne-

ment de la Communaute française du 23 juillet 1998

16 Pismo je v arhivu naloge.
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2.5 Druge dobrodelne organizacije - Karitas

V Sloveniji med dobrodelnimi organizacijami deluje tudi Karitas. Le ta se deli na {ko-

fijske Karitas in Karitas Slovenije. [kofijske Karitas so organizirane po cerkvenem pravu

in jih lahko ustanovi in vodi le {kof. Slovenska Karitas je registrirana kot verska skup-

nost. Ustanovila je javne zavode, v katerih izvaja svoje akcije in programe. Samo v taki

organizacijski in statusni obliki lahko kandidira tudi za javna sredstva (npr. sodeluje na

javnih razpisih ministrstev).17

2.5.1 Poslanstvo, vrednote Karitas in karitativne dejavnosti v cerkvi

Poslanstvo Karitas predstavlja in uresni~enje evangelijske naloge ljubezni do bli`nje-

ga v skladu s socialno dru`benim naukom cerkve kot izhaja iz programa dela Slovenske

Karitas.18 Te so:

• {irjenje solidarnosti in socialne pravi~nosti v dru`bi,

• zagotavljanje foruma za koordinacijo, dialog, izmenjavo idej in znanja ter medseboj-

no podporo med organizacijami ~lanicami pri uresni~evanju izvirnega poslanstva us-

tanov, gibanj in organizacij,

• pomo~ organizacijam ~lanicam za krepitev njihovih lastnih mo`nosti in kapacitet, da

bi u~inkoviteje slu`ile ljudem v stiski,

• sprejemanje zagovorni{tva revnih in socialno izklju~enih in jim omogo~iti zagovorni-

ke na vseh ravneh,

• pospe{evanje sodelovanja na mednarodni ravni s posebnim poudarkom na pripra-

vah na vstop v Evropsko unijo.

Kr{~anska dobrodelnost je izraz `ivosti in avtenti~nosti Cerkve v skrbi za vse ljudi v

stiski in temelji na Kristusovem nauku in zgledu. Izvajajo dobrodelno in socialno delo

tudi z drugimi sorodnimi ustanovami v civilni dru`bi in se zato tudi povezujejo z med-

narodnimi institucijami. Osnova je kr{~anski socialni nauk in skladno s sklepi slovenske

sinode si prizadevajo ustvariti dru`ino organizacij, ki delujejo za uboge in socialno iz-

klju~ene. Njihovo na~elo je pomo~ vsem ljudem ne glede na veroizpoved, raso, spol ali

etni~no pripadnost.
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17 Povzeto po pogovoru z Alojzijem [tefanom, odgovornim za mednarodne odnose na Slovenski Karitas

18 Strategija in program dela Slovenske Karitas za leto 2002.
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S svojim usklajenim delom `elijo delovati na nepokritih podro~jih, predvsem na hu-

manitarnem in socialnem podro~ju. To pa zahteva {iroko mre`o prostovoljcev kot tudi

profesionalno delo, da bi mogli uspe{no izvajati teko~e in nove programe.

Vodilne vrednote in na~ela omogo~ajo moralno in strate{ko osnovo za delo Karitas:

• dostojanstvo ~love{ke osebe

Dostojanstvo ~loveka je za Karitas temeljnamoralna vrednota. Zavra~ajo pomilovanje

in pomagajo ljudem, da si ponovno pridobijo popolno dostojanstvo ~loveka (razlogi:

rev{~ina, sodobno su`enjstvo in socialna izklju~enost);

• prioritetna mo`nost za uboge

Karitas se zavezuje boju proti rev{~ini in prizadevanju za pravice ubogih. Poudarjajo

tudi odgovorno vlogo `ensk pri vodenju Karitas, kjer naj imajo svoje posebno

poslanstvo;

• solidarnost

Karitas i{~e mo`nosti in poti, da v delovanje svojega ~lanstva, pogajanja z drugimi ne-

vladnimi organizacijami in civilno dru`bo vtisne pe~at pristnega ~utenja za solidar-

nost.

Tesno povezano s solidarnostjo je tudi medsebojno spo{tovanje in partnerstvo, ~igar

duhmora prevevati vse dejavnosti Karitas tako znotraj, kot izven ~lanstva. Solidarnost

je temeljna vrednota Karitas;

• univerzalen namen zemeljskih dobrin

Potreben je socialni program, ki bo zajemal enakomernej{o porazdelitev dobrin kot

univerzalni cilj" (Janez Pavel II, Centesimus Annus 1991). Katerakoli ekonomska, so-

cialna, politi~na ali kulturna struktura, ki nasprotuje, utesnjuje ali prepre~uje spre-

membe k pravi~nosti, je napa~na. ^lane Karitas bi radi vzpodbudili, da bi s svojim de-

lom in preobrazbo uravnote`ili stanje v prid revnej{ih dru`benih struktur;

• upraviteljstvo (management)

Karitas se zavezuje, da bo solidarna ne le z ljudmi, marve~ tudi z vsem stvarstvom.

Zato i{~e mo`nosti, kako bi vedno delovala v prid varovanja okolja in zdravja. Pove-

zanost s cerkvijo, delovanje na {kofijski in `upnijski ravni, globalizacija solidarnosti z

ubogimi, pokrivanje nepokritih stisk, u~enje, razvoj partnerstva in prostovoljstva, so-

delovanje, upravljanje (management) z dobrinami, ve~anje zmogljivosti, pri~evanje

in eti~na na~ela delovanja.

Splo{ne strate{ke naloge in cilji:

• forum

je ciljna oblika sodelovanja s katero lahko vzpodbujajo in zagovarjajo uporabo novih

tehnologij . Kot organizacijska oblika je potreben za dialogmed partnerji in ~lanicami;
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• graditev lastnih zmogljivosti (Capacity building)

je cilj, ki si ga, ~e je le mogo~e, `elijo dose~i s strategijo in dejansko pomo~jo pri grad-

nji prostorov za izvajanje socialnih in humanitarnih programov;

• zagovorni{tvo revnih

pomeni uresni~iti cilje strategije, ki v prvi vrsti zahtevajo zmanj{anje rev{~ine. Na dol-

gi rok pa je cilj odprava rev{~ine in krivic.

Pospe{evanje sodelovanja je tudi osnovni cilj, da bi:

• zagotovili u~inkovito koordinacijo in hitro pomo~,

• pove~ali vire,

• vzgajali za partnerstvo in prostovoljnost in

• izbolj{ali komunikativnost.

Skupni finan~ni standardi za vodenje projektov19

Za vse ~lanice mre`e Karitas kjerkoli po svetu veljajo ti skupni finan~ni standardi. Iz-

dala jih je Caritas Internationalis,20 da bi zagotovila poenoteno finan~no poslovanje

svojih ~lanic in donatorjev finan~nih sredstev. Vsaka ~lanica pa posluje po zakonih dr-

`ave, iz katere izhaja. Pravila za vse donatorje in partnerje, ki so izvajalci programa

Karitas:

• obvezen prenos pridobljenih sredstev (fondov) na poseben ra~un po srednjem me-

njalni{kem te~aju,

• pravilno lo~evanje ra~unov, kar pomeni, da je za vsak projekt ali program lo~en ra-

~un,

• spremljanje prihodkov in stro{kov projektov oziroma programov,

• strogo so dolo~eni postopki preskrbe in nabave,

• natan~no so dolo~ena pravila za revizijo.

Posebna pravila:

• pravila za pridobivanje sredstev iz fondov, ki opredeljujejo, kako in kje jih dobiti,

• pogodba o izdelavi projekta, ki dolo~a udele`ence in obveznosti,

• pravila za prenos sredstev, ki dolo~ajo, kako in kam jih prenesti,

• pravila za nabavo, registracijo in oddajo nepremi~nin,
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19 Skupne fina~ne standarde je priporo~ila skupina Common Financial Standards Group, sprejeti so bili na

konferenci v Freiburgu (1998) in jih delno dopolnila v Rimu (1998).

20 Skupne fina~ne standarde so oblikovali na osnovi kanona 1254 do 1310 kanonskega zakonika ter s poseb-

nim poudarkom na »dobri rabi virov«.
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• pravila za finan~no poro~anje ( v sedmih to~kah natan~no dolo~i postopek

poro~anja),

• revizorska poro~ila, kjer je dolo~eno, kako morajo biti pripravljena,

• pravila o administrativnih stro{kih, kjer je to~no dolo~eno, kateri stro{ki so oziroma

niso administrativni stro{ki,

• pravila o izpopolnjevanju, ki dolo~ajo pravilo, da je potrebno stalno in primerno izo-

bra`evanje izvajalcev in upravljalcev projektov.

2.5.2 Ureditev Karitas v Sloveniji

Karitas Slovenije je registrirana kot verska skupnost, poleg tega delujejo {e {kofijske

Karitas. Vse Karitas so povezane v mre`o. Vsaka zvrst ima svoje programe, ki so:

• humanitarni,

• za begunce,

• za brezdomce,

• za revne

• za pomo~i potrebne.

S ciljem, da bi lahko opravljali karitativni program so ustanovili vrsto zavodov, ki so

registrirani kot neprofitni zavodi. Ti zavodi lahko kandidirajo na razpise za finan~na

sredstva s katerimi izvajajo humanitarne in splo{no socialne dejavnosti. Zavodi so:

• Zavod Pelikan (leta 1997), Ljubljana in znotraj njega Center za pomo~ odvisnikov,

Materinski dom [kofljica in Vi{nja gora, ter Center za pomo~ na domu ter komune

Don Perina,

• Zavod ^ebela, ustanoviteljica {kofija Maribor, namenjena za dnevno varstvo prizade-

tih otrok v Slovenskih Konjicah,

• ZavodMarije Marte, Logatec, kjer imajo Dom za starej{e (dve enoti, Zgornji in Dolnji

Logatec),

• Zavod Samaritan (leta 2000) ustanovila [kofijska Karitas Koper in znotraj njega Mate-

rinski dom Solkan in Ajdov{~ina in Prehodni dom za brezdomce v Solkanu21.

Karitas ima tudi podeljene koncesije za izvajanje pomo~i na domu (ob~ini Vransko in

Tabor) in Center za pomo~ na domu v Ljubljani.
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2.5.3 Caritas Internationalis

Caritas Internationalis je zveza oziroma mre`a vseh Karitas po svetu, ki ima trenutno

146 ~lanic. Isto~asno je Caritas Internationalis telo, ki zastopa cerkve v svetovnih zdru-

`enjih (obvezno posvetovalno telo, ko se razpravlja o humanitarnih problemih po svetu

in predstavlja cerkev kot stalni predstavnik v ZN). Organizirana je na osnovi cerkvene-

ga kanona (cor - unum - krovna pape`eva organizacija). V svetu so Karitas organizirane

po {estih regijah in Karitas Evrope je ena izmed teh {estih regij.

2.5.4 Karitas Evrope in njene ~lanice

Karitas Evrope je zveza vseh nacionalnih Karitas s sede`em v Bruslju. ^lanice so bile

sprva le dr`ave Evropske unije, sedaj pa se je to ~lanstvo raz{irilo na vse dr`ave Evrope,

ki imajo organizirane nacionalne Karitas.22 V letu 2002 je postala ~lanica evropske so-

cialne platforme, ki je mre`a nevladnih organizacij na socialnem podro~ju. Pravno je or-

ganizirana kot dru{tvo in deluje po belgijskem zakonu o dru{tvih.

Avstrija23

V Avstriji je Karitas organizirana po posameznih {kofijah in po mestih oziroma regi-

jah. [kofijske Karitas so organizirane po cerkvenem zakoniku, ostale pa po zakonu o

dru{tvih. Republika Avstrija je `e leta 1930 podpisala Konkordat z Vatikanom, s katerim

je dr`ava Avstrija priznala cerkvenim institucijam javni status. Tako se {kofijske Karitas

registrirajo pri Ministrstvu za kulturo kot institucije javnega pomena. Med mestnimi pa

so zelo poznane Karitas Lienz, Karitas Meinz, ki ima 600 zaposlenih, Karitas Dunaj in

Karitas Gradec.

Predvsemmestne Karitas izvajajo profitno dejavnost, organizirano v obliki projektov.

Dejavnost izvajajo tako, da kandidirajo za sredstva ministrstev za nezaposlene oziroma

prizadete, zato te projekte izvajajo kot program, v katerem zaposljujejo nezaposlene,

umsko ali fizi~no prizadete, ker so v ta namen pridobili sredstva ministrstev. Organiza-

cijske oblike so zelo razli~ne:

• trgovine s starimi obla~ili,

• trgovine s papirjem in grafiko, kjer fotokopirajo ali tiskajo,

• organizacija in vodenje domov za ostarele,

• mobilna pomo~ na domu.
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Te programe financirajo v najve~ji meri iz sredstev razli~nih podpor in preko izvajanja

posameznih programov. Denar, ki ga posameznik dobi za nego in pomo~ na domu,

lahko dr`ava preusmeri na Karitas, ki zanj izvaja pomo~ oziroma ga neguje na domu.

Obi~ajno Karitas to dejavnost opravlja z mobilno enoto pomo~i. Druga oblika financira-

nja pa je preko programov, ko s pomo~jo denarja ministrstev zaposlujejo invalidne ali

brezposelne osebe. Ta denar uporabijo za svoje programe v celoti ali kot dele` za ople-

menitenje projektov oziroma programov.

Ministrstvo za finance je izdalo posebna finan~na pravila za neprofitne organizacije. V

teh navodilih podrobno dolo~a dav~ne olaj{ave, in sicer za DDV in davek na obrtno de-

javnost. Stopnja olaj{ave je odvisna od tega, ali je organizacija kon~ni uporabnik oziro-

ma ali je v verigi in {e ni kon~ni izdelovalec oziroma uporabnik. Ves profit pa morajo

porabiti za svoj karitativni program. Glede profitnih dejavnosti se morajo dr`ati na~el

Caritas Internationalis in avstrijskega zakona o dru{tvih (glej opis Rde~i kri` Avstrija).

Bosna in Hercegovina24

V Bosni in Hercegovini (v nadaljevanju BIH) imajo [kofovsko Karitas BIH, ki je ne-

profitna organizacija. Svoje akcije in programe izvajajo brezpla~no, ker je prostovolj-

nost osnovno na~elo Karitas BIH. Profitno delovanje izrecno prepoveduje tudi statut. V

kolikor bi pri{lo do zahteve, da Karitas BIH postane profitna, bi ta profit smela uporab-

ljati le za svoje programe, za kar pa bi morali spremeniti statut, ki bi ga morala potrditi

{kof in civilno sodi{~e.

Francija25

Tako kot v ostalih dr`avah, velja tudi za Francijo, da obstajajo {kofovske in regijske

oziroma mestne Karitas. Caritas oz. Le Secours Catolique ima status neprofitne organi-

zacije in je na tej osnovi opro{~en pla~evanja komercialnih davkov (npr. davek na

dru`bo, DDV, davek od dejavnosti), v kolikor izpolnjuje pogoje, kot jih zahteva dav~ni

predpis z dne 15.9.1998 (podrobno o predpisu pri RK Francije). Karitas mora stalno

upo{tevati zahtevane pogoje, kar velja zanjo kot tudi za vse osebe (dru`be, dru{tva), ki

jih je Caritas ustanovila oz. so v dolo~eni zvezi s Caritas.

Francoski Karitas npr. ni treba pla~evati davkov za naslednje aktivnosti: “akcija 10 mi-

lijonov zvezd”, prodaja rabljenih stvari (second hand shops), prodaja in organizacija

sejmov prodaje rabljenih stvari in starin, dejavnost prodaje `e rabljene garderobe, vode-
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nje aktivnosti mladih, dejavnosti, ki potekajo v Cité Saint-Pierre in v Maison d'Abraham,

izdajanje ~asnika Messages idr.

Nem~ija26

V Nem~iji lo~ijo rimokatoli{ke in protestantske (diakonie so protestantske) Karitas, ki

so organizirane kot dru{tva s {irokimi pooblastili za izvajanje socialnih programov. Ima-

jo svoje lastne `iro ra~une27. Karitas na osnovi koncesij vodijo bolnice, domove za osta-

rele, letovi{~a za otroke in fizi~no ter psihi~no prizadete. V Nem~iji, po informacijah Ka-

ritas Evropa, je dr`ava kar 70% skrbi za socialo s koncesijo prenesla na Karitas, ki ima

kar 40.000 zaposlenih.

Romunija28

Po podatkih Karitas Evropa naj bi Karitas Romunija (Caritas Alba Lulia) imela ve~ pro-

fitnih organizacij, s katerimi pridobiva sredstva za financiranje svojih programov. Ima

vrsto trgovin, avto pralnice in avto mehani~no delavnico. Ravna se po splo{nih fi-

nan~nih na~elih Caritas Internationalis in po romunski zakonodaji, ki dovoljuje, da so

humanitarne organizacije opro{~ene davka za tisti del sredstev, ki je namenjen humani-

tarnim dejavnostim.

Ukrajina29

Po podatkih Karitas Ukrajine, sama Karitas ne sme delovati profitno, je pa lahko

so-ustanoviteljica profitne organizacije. Veljajo pa zelo stroga pravila o tem, kaj lahko

soustanovijo: enote v gradbeni{tvu, kmetijstvu, izobra`evanju in grafi~ni dejavnosti. V

tem primeru sme neprofitni soustanovitelj uporabiti do 30% profita te firme za izvajanje

svojih socialnih programov. Drugi, profitni soustanovitelj, pa sme nakazati najve~ 4%

lastnega profita za neprofitne organizacije. To nakazilo je izvedeno pred pla~ilom dav-

ka, kar pomeni, da je ta profit, ki gre v humanitarne namene, neobdav~en.

Zahodna Sibirija30

Karitas organizacije v Zahodni Sibiriji so po pravnem statusu verske skupnosti. Po sta-

tutu lahko opravljajo tudi podjetni{ke aktivnosti in lahko ustanavljajo lastna podjetja.
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26 Podatke za Nem~ijo posredoval odgovorni za mednarodno sodelovanje Slovenske Karitas.

27 Protestanske Karitas so diakonie, ki predstavljajo zvezo protestantskih cerkva, ki so podobno organizirane

kot rimo katoli{ke v {kofije in `upnije

28 Povzeto po informacijah tajnika Karitas Europa.

29 Povzeto po informacijah tajnika Karitas Ukrajine.

30 Podatki povzeti po Olgi Anisimovi.
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Vse so verske organizacije, zato morajo zadostiti naslednjim pogojem:

• kot nekomercialna organizacija sme opravljati podjetni{ke aktivnosti le v okvirih, ki

so namenjeni osnovnim ciljem in dejavnosti te organizacije. Primer takih aktivnosti so

razne delavnice za proizvodnjo dobrin in izvr{evanje uslug, s katerimi ustvarjajo pro-

fit, ki ga vra~ajo v osnovno dejavnost;

• v ta namen lahko ustanavljajo podjetja, investirajo v podjetja, vendar vedno in iz-

klju~no v okvirih osnovne dejavnosti in ciljev Karitas;

• prav lahko pa se zgodi, da bo ruska federacija tovrstna podjetja omejila ali celo

prepovedala.

V Zahodni Sibiriji je leCaritas Chelyabinsk, ki se je `e za~ela ukvarjati s pridobitno de-

javnostjo. Izdeluje pohi{tvo za fizi~no prizadete ljudi in jih prodaja po zni`ani ceni, ven-

dar ustvari tudi profit, ki ga vra~a v osnovno dejavnost.

III. ZAKLJU^EK

Nepridobitni zna~aj neprofitnih organizacij, ki se najpogosteje pojavljajo v pravno or-

ganizacijski obliki kot dru{tva, predstavlja temeljni pogoj za posebno obravnavanje teh

organizacij v vseh pravnih ureditvah v Evropi. Temeljni smoter teh organizacij ni prido-

bivanje dobi~ka, temve~ je smisel njihovega obstoja in dela delovanje v splo{no dru`be-

ne koristne namene in ne pove~evanje dobi~ka za njihove lastnike/ustanovitelje. Ker

delujejo v splo{no dru`beno koristne namene, jim dr`ave priznavajo dolo~ene bonite-

te, zaradi ~esar so te organizacije tudi zavezane, da dobi~ek, ki ga ustvarijo, ponovno

vlo`ijo v osnovno dejavnost in s tem {irijo osnovo za svoje delovanje in nadaljnji razvoj.

Zakonske opredelitve so sicer lahko razli~ne, pomen pa se bistveno ne razlikuje - gre za

zdru`evanje oseb, katerega namen ni pridobivanje dobi~ka.

Enako velja tudi za organizacije Rde~ega kri`a v posameznih evropskih dr`avah, pa

tudi drugje po svetu. Mednarodna federacija Rde~ega kri`a kot mednarodno zdru`enje

nacionalnih organizacij Rde~ega kri`a sicer podpira pridobitne oziroma komercialne

projekte, vendar morajo biti ti projekti v skladu s sedmimi temeljnimi na~eli Rde~ega

kri`a in ves dobi~ek semora porabiti za humanitarne programe. Humanitarne organiza-

cije morajo spo{tovati pravni red v vsaki dr`avi posebej (ko gre za izvajanje humanitar-

ne in dobrodelne dejavnosti, prav tako pa tudi, ko gre za izvajanje pridobitne dejavno-

sti) in hkrati spo{tovati eti~ni kodeks Mednarodne federacije Rde~ega kri`a. Pridobitna

dejavnost mora biti organizirana tako, da ni prizadeta oziroma ogro`ena osnovna de-

javnost teh organizacij (humanitarna in dobrodelna dejavnost) v posamezni dr`avi in da
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ne {kodi tudi njihovim mednarodnim povezavam in ugledu Rde~ega kri`a kot humani-

tarne in dobrodelne organizacije in gibanja.

Za Karitas velja, da so vse Karitas povezane v Caritas Internationalis in nato {e v {est

regij po vsem svetu. Obi~ajno so organizirane kot {kofovska, mestna ali `upnijska Kari-

tas in v obliki diakonij (za protestantske). Karitas ima stroga kanonska na~ela. V prime-

rih, kjer so pravno formalno organizirane kot dru{tva po zakonih o dru{tvih, imajo v

svojem nadzornem svetu obvezno tudi predstavnika teroitorialne {kofije. Zelo pogosta

oblika delovanja je na osnovi podeljenih koncesij, profitno delajo le v strogih okvirih

programa in eti~nih na~el in po skupnih finan~nih standardih za vodenje projektov. Iz

primerov je videti, da so dele`ni razli~nih vrst dav~nih olaj{av.
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PROFESIONALNA VOJSKA*

I. UVOD

V Sloveniji `e nekaj ~asa potekajo razprave o uvedbi profesionalne vojske.1 S to tema-

tiko so se oziroma se {e ukvarjajo tudi dr`ave ~lanice Evropske unije in druge dr`ave. Iz-

ku{nje tujih dr`av na podro~ju uvajanja profesionalne vojske so razli~ne. Pojavljajo se

vpra{anja o tem, ali je smiselno nadaljevati z ohranjanjem voja{kega nabora2 oziroma

opravljanjem splo{ne voja{ke obveznosti, o nara{~anju {tevila opore~nikov v posamez-

nih dr`avah itd.

Glede na institucijo nabora (Male{i~, 2001) bi dr`ave ~lanice Evropske unije lahko

razvrstili v naslednje tri skupine:

• dr`ave, ki ohranjajo voja{ki nabor (Avstrija, Danska, Finska, Nem~ija, Gr~ija,

[vedska),

• dr`ave, ki prehajajo na poklicni na~in popolnjevanja (Portugalska, [panija, Italija),

• dr`ave, ki nabora nimajo (Belgija, Francija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Velika

Britanija).

Naborni{ki (obvezni{ki) sistem popolnjevanja pomeni splo{no voja{ko obveznost3

nabora.

Glede na dol`ino in obliko voja{ke obveznosti (Ministrstvo za obrambo, 2001) razli-

kujemo tri razli~ne skupine oziroma tipe:

• v prvo skupino sodijo dr`ave, ki imajo razvit sistem totalne obrambe na primer [vica

in [vedska. V voja{ko organizacijo se vklju~ujejo vsi mo{ki, za ta sistem je zna~ilno

kraj{e slu`enje voja{kega roka in stalna – letna obveznost sodelovanja pri voja{kih

vajah;
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* Mag. Katarina @agar; pripravljeno: 24.9.2002, objavljeno: 25.9.2002

1 Pod pojmom profesionalna vojska razumemo poklicno opravljanje voja{ke slu`be. Profesionalna vojska te-

melji na lastni izbiri, posameznik se prostovoljno odlo~i za ta poklic. Delo je pla~ano in se opravlja na podlagi

pogodbe za dolo~en ali nedolo~en ~as.

2 Nabor pomeni pregled, ocenitev sposobnosti za voja{ko slu`bo. Nabornik je voja{ki obveznik pred slu`e-

njem voja{kega roka.

3 Voja{ko obveznost ureja Zakon o voja{ki dol`nosti.
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• v drugo skupino sodijo dr`ave, ki so gospodarsko {ibkej{e in imajo potrebo po ob-

se`nih mirnodobnih oboro`enih silah. Zna~ilno za te dr`ave je, da imajo dalj{i voja{ki

rok, pogosto celo ve~ kot dve leti. Primer tak{ne voja{ke obveznosti prakticirajo ne-

katere afri{ke, azijske in latinskoameri{ke dr`ave, Ciper in druge;

• v tretjo skupino sodijo dr`ave, ki so gospodarsko mo~nej{e in ki popolnjujejo le del

mirnodobnih oboro`enih sil in teritorialno vojsko. Zna~ilno za ta tip je kraj{e slu`enje

voja{kega roka in relativno majhne obveznosti v rezervnih voja{kih enotah. Tak{en

sistem je zna~ilen predvsem za evropske dr`ave.

Trajanje voja{ke obveznosti pri obvezni{kem na~inu popolnjevanja se pogosto pove-

zuje z ekonomskim dejavnikom, vendar je treba poudariti, da na dol`ino trajanja vo-

ja{ke obveznosti vplivajo tudi drugi faktorji, kot so geostrate{ki polo`aj dr`ave, voja{ka

tradicija…

Za kombinirani sistem popolnjevanja je zna~ilno, da temelji na voja{ki obveznosti in

prostovoljni slu`bi. V tem sistemu torej obstaja dolo~en kontingent profesionalnih voja-

kov in splo{na voja{ka slu`ba. Voja{ki obvezniki lahko izbirajo trajanje in obliko vo-

ja{ke slu`be, po obveznem roku pa lahko na podlagi pogodbe ostanejo v oboro`enih

silah. Zna~ilnost tega sistema je, da dosedanjo obvezno voja{ko slu`bo zamenjuje se-

lektivna voja{ka obveznost.4

Za profesionalni sistem popolnjevanja je zna~ilno, da temelji na prostovoljni odlo~itvi

in izbiri za voja{ki poklic. Ta na~in imajo zlasti ekonomsko uspe{ne dr`ave, ki imajo po-

seben geostrate{ki in geopoliti~ni polo`aj ter posebno vlogo v mednarodni skupnosti

(Ministrstvo za obrambo, 2001).

V vsaki posamezni dr`avi bi lahko iskali razloge »za« in »proti« dolo~enemu sistemu

popolnjevanja ali uvajanju poklicne vojske. Za kak{en na~in popolnjevanja se posa-

mezna dr`ava odlo~i, pa je odvisno od ve~ dejavnikov, kot so na primer: dru`benopoli-

ti~ni, zgodovinski in drugi..

Cilj, ki ga `elimo dose~i pri tej nalogi, ni obravnava razlogov, ki govorijo »za« ali »proti«

uvajanju profesionalne vojske v Sloveniji, pa~ pa kratek prikaz izku{enj izbranih dr`av

~lanic Evropske unije pri uvajanju profesionalne vojske. Izbrali smo naslednje dr`ave:

Nem~ijo, ki ohranja institut voja{kega nabora, [panijo, ki je sprejela odlo~itev o preho-

du na poklicni na~in popolnjevanja in Francijo, kjer so institut voja{kega nabora

opustili.
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4 Selektivno voja{ko obveznost za razliko od splo{ne voja{ke obveznosti izvajajo le izbrani posamezniki na pri-

mer na podlagi `reba ali na osnovi ugotavljanja psiho-fizi~ne primernosti posameznika.
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II. IZKU[NJE NEM^IJE, [PANIJE IN FRANCIJE PRI UVAJANJU
PROFESIONALNE VOJSKE - PRIMERJALNI PRIKAZ5

2.1 Nem~ija

Nem~ija je primer dr`ave, ki ohranja institut splo{ne voja{ke obveznosti. Nem{ka zvez-

na vlada je 14.6.2000 sprejela temeljne smernice za reformo nem{ke zvezne vojske. Smer-

nice so bile sprejete na osnovi rezultatov »Strate{ke obrambne {tudije«. Osnovni cilj te {tu-

dije je bil prilagajanje nem{ke zvezne vojske zahtevam prihodnosti. Osnovni elementi re-

forme, ki se nana{ajo na trend profesionalizacije so zajeti v dokumentu »Nem{ka zvezna

vojska – prehod v 21. stoletje«, kjer se nahaja klju~na vsebina rezultatov omenjene {tudije:

• nara{~anje reakcijskih enot do 150.000 pripadnikov,

• prilagoditev opreme npr. v skladu z zahtevami NATO,

• skupna mo~ oboro`enih sil: do 255.000 vojakov plus 22.000 vojakov na usposablja-

nju, skupna mirnodobna sestava nem{ke zvezne vojske bo {tela 360.000 ljudi, kar

vklju~uje tudi 80-90.000 civilnih oseb,

• ohranitev naborni{kega sistema zaradi operativnih razlogov, njihovo {tevilo pa naj bi

se zmanj{alo in tako zna{alo pribli`no 77.000.

V Nem~iji si prizadevajo za omejitev slu`enja voja{kega roka na nujno potrebni ~as za

zagotovitev zunanje varnosti. Tako so predvideli skraj{anje voja{kega roka v letu 2002

iz desetih na devet mesecev. Posameznikom pa ostaja mo`nost podalj{anja prostovolj-

nega slu`enja do 23 mesecev.

V Nem~iji je tudi veliko {tevilo opore~nikov (leta 1991 151.000). Ti slu`ijo v dobro

skupnosti, njihov rok slu`enja je nekoliko dalj{i. Od januarja 2001 se lahko prostovoljno

v vojsko vklju~ijo tudi `enske, kar predstavlja eno izmed novosti v nem{kem sistemu;

prej so bile `enske omejene na prostovoljno slu`enje le v sanitetnih enotah.

Tri ~etrtine javnosti podpira splo{no voja{ko obveznost. Tudi v parlamentu se ve~ina

nagiba k ohranitvi splo{ne voja{ke obveznosti, strokovna javnost pa je v glavnemmne-

nja, da splo{na voja{ka obveznost »nima prihodnosti in ne ustreza zahtevammoderne-

ga `ivljenja.«6
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5 Povzeto po: (2001) [tudija omo`nostih prehoda na poklicno popolnjevanje vojske v Republiki Sloveniji. Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za obrambo in po: (2001) Obvezni{ka ali poklicna vojska? ([tudija primera Slo-

venije). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za dru`bene vede. Obramboslovni raziskovalni center.

6 (2001): Obvezni{ka ali poklicna vojska? ([tudija primera Slovenije). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za

dru`bene vede. Obramboslovni raziskovalni center.
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Zagovorniki poklicne vojske postavljajo argumente in kritiko tak{nega sistema.

Na primer:

• po koncu hladne vojne mno`i~ne oboro`ene sile niso ve~ potrebne in s tem tudi ne

splo{na voja{ka obveznost, ker evropske dr`ave v glavnem niso neposredno voja{ko

ogro`ene. (Pesimisti~ni scenarij predvideva pojav spiralnega terorizma, ki lahko

ogrozi ve~ino dr`av ~lanic Nata. V tem primeru bi potrebovali veliko {tevilo

vojakov.);

• danes ni ve~ mogo~e pri~akovati, da se bodo voja{ki obvezniki `rtvovali za nekoga

drugega. (Nem{ka zvezna vojska predvideva, da v voja{kih operacijah v tujini sodelu-

jejo le vojaki, ki so prostovoljno - prostovoljno podalj{ali voja{ki rok.);

• voja{ka kariera je na voljo tudi `enskam, ki jim sicer ni nujno slu`iti v vojski, zato je

splo{na voja{ka obveznost postala za mo{ke {e bolj nepravi~na kot dotlej;

• pomanjkanje interesa, motivacije voja{kih obveznikov. Voja{ki rok je prekratek za us-

trezno urjenje in upravljanje moderne voja{ke tehnologije. ([tudije ka`ejo, da motiva-

cija ni odvisna od 'prostovoljnosti', sicer pa imajo poklicne vojske na splo{no proble-

me pri nova~enju kadra…);

• sodobna voja{ka intervencija predstavlja izziv za vojaka. V dolo~enih primerih mora

biti vojak hitro sposoben odigrati ve~ vlog (policist, oboro`eni stra`ar, bojevnik). Za

to so primernej{i poklicni vojaki. (Mnogi vojaki v zahodnih poklicnih vojskah imajo

pomanjkljivosti, ki se jih niti z intenzivnim urjenjem ne da popraviti…) idr.

Klein (v Male{i~, 2001) meni, da je stali{~e nem{kih politikov mogo~e zajeti z enim

stavkom: »splo{na voja{ka obveznost za vse ve~ne ~ase«. Pri tem navaja tri klju~ne razlo-

ge za odpravo naborni{ke vojske:

• obstajajo le prijateljske dr`ave, ni ve~ sovra`nih,

• marginalizacija naborni{ke vojske, intervencionisti~ne sile so vedno poklicne sile,

• stopnja opore~ni{tva, ki v Nem~iji dosega `e skoraj polovico nabornikov, obstajajo pa

tudi drugi razlogi za neslu`enje, na primer zdravstveni ipd. kar pomeni, da je za slu`e-

nje voja{kega roka uporabljena le tretjina nabornega kontingenta.

2.2 [panija

V [paniji (Ministrstvo za obrambo, 2001) so za zaklju~no fazo profesionalizacije pred-

videli leto 2002. Zadnja rekrutacija nabornikov za obvezno slu`enje voja{kega roka je

bila v [paniji predvidena novembra 2001.

Sprejeli so odlo~itev o prehodu iz »kombiniranega sistema« iz leta 1991 na popolni po-

klicni model, v katerem so pripadniki oboro`enih sil profesionalci. Razlogi za tak{no
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odlo~itev so strate{ke in tehnolo{ke narave, poleg tega pa so tudi odraz zahteve dru`be

po ukinitvi obveznega slu`enja voja{kega roka.

Splo{na na~ela za nov poklicni model oboro`enih sil so zajeta v Poro~ilu me{ane ko-

misije Poslanske zbornice in Senata. Poro~ilo vsebuje:

• {tevil~no zastopanost kadrov,

• osnovne zna~ilnosti opravljanja voja{ke slu`be,

• kadrovanje in usposabljanje poklicnih vojakov, mornarjev,

• dolo~itev prehodnega obdobja za uvedbo novega modela.

Zakon o kadrovski politiki v oboro`enih silah (zakon {t. 17/99 z dne 18.5.) dolo~a

osebje v oboro`enih silah, obveznosti vojakov, dolo~be o dodatni okrepitvi z rezervisti,

~e bi bilo to potrebno itn.

V skladu s Poro~ilom me{ane komisije Poslanske zbornice in Senata je dolo~en raz-

pon od 150.000 do 170.000 poklicnih vojakov. Tako zakon dolo~a 48.000 ~astnikov in

pod~astnikov in od 102.000 do 120.000 poklicnih vojakov in mornarjev (skupaj 168.000

oseb).

Predvideno je kar precej{nje zmanj{anje {tevila kadrov; leta 1984 je bilo namre~ skup-

no {tevilo oseb 373.000, od tega 66.505 poveljujo~ih kadrov.

V zasnovi voja{ke obrambe je glede {tevila osebja predvideno: 48.000 poveljujo~ih

kadrov in 110.500 poklicnih vojakov inmornarjev. Skupno {tevilo (48.000) poveljujo~ih

kadrov, ~astnikov in pod~astnikov je vezano na dolo~be zakona o zaposlenih v oboro-

`enih silah (zakon {t. 14/1993 z dne 23.12.).

V okviru predvidenega zmanj{evanja poveljujo~ih kadrov, je vlada poobla{~ena, da

dolo~a {tevilo zaposlenih ~astnikov in pod~astnikov za obdobja pet let in o tem ob-

ve{~a oba domova parlamenta. V skladu z zaposlitvenim planom vlade bo prehodno

obdobje mogo~e zaklju~iti po predvidenem terminskem planu ob hkratnem zagotavlja-

nju nemotenega delovanja oboro`enih sil v tem prehodnem obdobju.7
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2.3 Francija

Na podlagi Zakona o razvoju vojske v obdobju 1997 do 2002 bo v Franciji izveden po-

stopen prehod iz polprofesionalnega naborni{kega sistema v profesionalni sistem po-

polnjevanja francoske vojske. Odlo~itev za uvedbo profesionalne vojske je sprejela

francoska vlada.

Zgodovinsko gledano je naborni{ki sistem imel zelo pomembno vlogo med »hladno

vojno«, kjer se je izkazal kot tehni~no in operativno u~inkovit. Med razlogi za uvedbo

profesionalne vojske lahko navedemo dejstvo, da je v Franciji naraslo {tevilo mladih, ki

so iz zdravstvenih razlogov nesposobni za slu`enje voja{kega roka, zelo veliko pa je

tudi opore~nikov.

Razloge je mogo~e iskati tudi v dejstvu, damora biti francoska vojska v pripravljenosti

za intervencije, potrebna je usposobljenost za hitre reakcije v namene kolektivne

obrambe in kriznih `ari{~ izven Francije. Kot razlog mnogi navajajo tudi zmanj{evanje

finan~nih stro{kov za obrambo ob hkratnem vzdr`evanju ali celo ve~anju bojne spo-

sobnosti vojske.

Boene (v Male{i~, 2001) meni, da na odlo~itev o uvedbi poklicne vojske niso vplivali

niti ekonomski dejavnik niti javno mnenje in ne vpra{anje legitimnosti oboro`enih sil,

pa~ pa njihova uporabnost. V Zalivski vojni leta 1991 se je namre~ izkazalo, da naborni-

ki ne morejo sodelovati v intervencijah izven meja mati~ne dr`ave.

Cilj reforme francoske vojske v obdobju od leta 1997 do 2015 je zmanj{anje {tevila pri-

padnikov iz 456.000 v letu 1996 na 296.500 leta 2015. Najve~je zmanj{anje personala je

predvideno vmornarici (skoraj 40 %), v kopenski vojski (35 %), najmanj pa v letalstvu.

Pri tem se pojavljajo vpra{anja kot so:

• Kako zadr`ati operativno voja{ko pripravljenost brez nabora?

• Kako rekrutirati zadostno {tevilo prostovoljcev?

• Prilagajanje ~astnikov novim potrebam.

V Franciji si prizadevajo mlade motivirati z dolo~enimi ukrepi, na podlagi katerih bi

kariera vpoklicanih vojakov bila zanje bolj zanimiva. V tem okviru bi uredili sistem pla~,

dolo~ene poudarke bi dali tudi socialnemu statusu poklicnih vojakov, trajanje pogodbe

v povpre~ju osem let, poklicni vojaki bi imeli razne dodatke in pogoje, da se bodo lah-

ko vrnili nazaj v civilno `ivljenje in delovno okolje. Namen pa je tudi izbolj{anje `ivljenj-

skih pogojev za njihove dru`ine.

Predvideli so tudi dolo~ene ukrepe za ohranitev stikov med dr`avljani in vojsko in

sicer:

• preko voja{ke rezerve,
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• novih oblik voja{ke slu`be,

• slu`be za obrambne priprave »Defence Preparation Call-up«. (Ministrstvo za obram-

bo, 2001)

Prostovoljna slu`ba (Ministrstvo za obrambo, 2001) bo organizirana v naslednjih

oblikah:

• Obrambna varnost za mlade (Defence Security Service for Youth); to slu`bo bodo

opravljali tisti, ki to `elijo na primer v `andarmeriji, policiji, pri gasilcih ali nacionalni

gozdni agenciji (National Forest Agency);

• Slu`ba solidarnosti (Solidarity Service) za pomo~ pri delovanju humanitarnih organi-

zacij, tudi na podro~ju mednarodnega sodelovanja;

• Slu`ba za obrambne priprave, katere cilj je seznanitev mladih s temeljnimi vrednota-

mi francoske dr`ave. Gre za pridobivanje domovinske in dr`avljanske vzgoje.

Francoski primer prehoda na profesionalno vojsko je zanimiv zlasti, ker ima ta dr`ava

dolgo tradicijo na podro~ju splo{ne voja{ke obveznosti. V parlamentu so dosegli kon-

senz o neobvezni dr`avljanski slu`bi. »Vsi so se intuitivno zavedali, da dr`ava v razme-

rah neposredne voja{ke neogro`enosti nima zadostne legitimnosti, da bi dr`avljanom

vsiljevala obvezno slu`enje.« (Male{i~, 2001)

III. ZAKLJU^EK

V evropskih dr`avah je pri{lo do precej{njih sprememb na podro~ju obrambnega si-

stema posameznih dr`av. Medtem ko so v preteklosti oboro`ene sile dr`av temeljile

predvsem na splo{ni voja{ki obveznosti, so v ve~ evropskih dr`avah le-to nadomestili z

uvajanjem profesionalne vojske.

Nem~ija je primer dr`ave, ki voja{ko obveznost ohranja, Francija pa je splo{no vo-

ja{ko obveznost odpravila. Dejavniki, ki vplivajo na odlo~itev o uvajanju sprememb na

podro~ju oboro`enih sil v posamezni dr`avi, so razli~ni; od strate{kih, ekonomskih,

dru`benih, demografskih, politi~nih in drugih.

Dr`ave se torej lahko odlo~ijo za sistem oboro`enih sil, ki temelji na voja{kem nabo-

ru, lahko gre za kombinacijo sistema, ki temelji na voja{ki obveznosti in profesional-

nem opravljanju voja{ke slu`be, ali pa oboro`ene sile sestavljajo posamezniki, ki so se

odlo~ili, da bodo opravljali voja{ki poklic kot svoj poklic.
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STATUS @RTEV VOJNEGA NASILJA*

I. UVOD

Naro~nik se je `elel seznaniti s prikazom zakonske ureditve dodeljevanja statusa `rtve

vojnega nasilja v vsaj treh pravnih sistemih dr`av ~lanic Evropske unije.

Informacije za izdelavo naloge smo deloma pridobili iz svetovnega spleta, poleg tega

pa smo za pomo~ zaprosili nekatera veleposlani{tva dr`av ~lanic Evropske unije v Slo-

veniji. Obrnili smo se tudi na nekatere institucije v tujini.

Deloma pa smo podatke oziroma napotila za izdelavo naloge pridobili tudi prek ust-

nih razgovorov s predstavniki doma~ih in tujih organizacij in zdru`enj z obravnavanega

podro~ja.

V zvezi s to nalogo je najprej treba pojasniti, da gre za opis pravnih ureditev, upo{te-

vaje razpolo`ljive podatke. Izbrane so bile samo nekatere dr`ave, in sicer v odvisnosti

od kvalitete pravnih virov na svetovnem spletu, od kooperativnosti tujih diplomatov in

predstavnikov institucij, na katere smo se obrnili za pomo~, pa tudi od dosegljivosti po-

datkov v pomembnej{ih svetovnih jezikih.

Razli~ni pravni sistemi oziroma ureditve so med seboj te`ko primerljivi. To pomeni,

da je vsebina, kot je dolo~ena v na{em zakonu, v kaki drugi dr`avi lahko zajeta v po-

vsem druga~ni obliki in v ve~ih predpisih razli~nega ranga. Obstajajo tudi terminolo{ke

razlike. Kot primer naj navedemo Avstrijo, kjer se zakon, ki bi moral po imenu povsem

ustrezati na{emu Zakonu o `rtvah vojnega nasilja (Kriegsopferfürsorgegesetz), glede

na svojo vsebino nana{a na vojne invalide oziroma na tiste osebe, ki jim je bilo zaradi

{tevilnih okoli{~in v ~asu vojne okvarjeno zdravje oziroma so postali invalidi.

V na{i dr`avi to podro~je ureja Zakon o `rtvah vojnega nasilja. Ta zakon v 1. ~lenu do-

lo~a, da je `rtev vojnega nasilja dr`avljan Republike Slovenije, ki je bil v vojni ali voja{ki

agresiji na Republiko Slovenijo izpostavljen nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom

okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev. V 2. ~lenu pa podrobneje dolo~a, kak{ni so

pogoji za pridobitev statusa `rtve vojnega nasilja.
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II. PREGLED PO DR@AVAH

2.1 Avstrija

V tej dr`avi ureja vpra{anje `rtev vojnega nasilja oziroma vojne Zakon o varstvu `rtev

boja za svobodno, demokrati~no Avstrijo in `rtev politi~nega preganjanja (Opferfürsor-

gegesetz, BGB1. Nr. 183/1947).

Po tem zakonu se kot `rtve za svobodno, demokrati~no Avstrijo {tejejo predvsem ose-

be, ki so se borile proti nacionalsocialisti~nim idejam in ciljem, in sicer z oro`jem ali

brez oro`ja (pri ~emer pa so se brez pridr`kov anga`irale z besedo ali dejanji) in so v ~a-

su med 6.3.1933 in 9.5.1945:

• padle v boju,

• bile ubite,

• preminule zaradi posledic ran v boju, bolezni, zapora ali pretrpljenega nasilja,

• trpele oziroma {e vedno trpijo zaradi okvare zdravja kot posledice vzrokov iz prej{nje

alinee, ~e se je zaradi te okvare zdravja zmanj{ala zmo`nost za delo po dolo~bah Za-

kona o varstvu `rtev vojne iz leta 1957, in to najmanj za 50% in traja oziroma je trajala

vsaj {est mesecev, ali

• pre`iveli iz politi~nih razlogov vsaj eno leto v zaporu (kar mora biti dokazano) oziro-

ma jim je bila prostost omejena, ~e pa je bil zapor povezan s posebno te`kim telesnim

ali du{evnim trpljenjem, je morala ta doba zna{ati {est mesecev.

Kot `rtve politi~nih pregonov, ki u`ivajo varstvo po tem zakonu, pa se {tejejo osebe,

ki so bile v navedenem ~asovnem obdobju iz politi~nih, nacionalnih, verskih razlogov

oziroma zaradi porekla ali prizadetosti preganjane in obsojene na sodi{~u ali so bile

preganjane s strani nacionalsocialisti~nega upravnega aparata, pri ~emer je pri{lo do

znatnega o{kodovanja in so bodisi:

• izgubile `ivljenje,

• jim je bila odvzeta prostost za najmanj tri mesece,

• utrpele okvaro zdravja, zaradi katere je bila zmanj{ana zmo`nost za delo po dolo~bah

Zakona o varstvu `rtev vojne iz leta 1957, in sicer najmanj za 50%,

• izgubile ali so se jim zmanj{ali dohodki najmanj za polovico in je to trajalo vsaj tri leta

in pol – kot `rtev politi~nega preganjanja se {teje tudi vdova (vdovec) ali izvenzakon-

ski partner `rtve, ~e je `rtev to osebo v tem ~asu pre`ivljala,

• prenehale ali vsaj za tri leta in pol prekinile {tudij oziroma poklicno izobra`evanje;

• prisilno emigrirale, ~e je to trajalo najmanj tri leta in pol,

• `ivele v ilegali najmanj {est mesecev,
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• nosile Davidovo zvezdo najmanj {est mesecev,

• jim je bila v Nem~iji ali na zasedenih obmo~jih omejena prostost v trajanju najmanj

{est mesecev.

Posebej je v zakonu dolo~eno, da se avstrijskim dr`avljanom in z njimi izena~enim

osebam prizna od{kodnina za ~as omejitve prostosti, in sicer v primerih:

• ~e so se izselili, da bi se izognili preganjanju in so bili v ~asu med 1.9.1939 in 9.5.1945

internirani s strani dr`ave, ki je bila v vojni z Nem~ijo, ali pa jim je prostost omejila dr-

`ava zaveznica Nem~ije, in sicer je ta omejitev prostosti potekala z nastanitvijo v geto

ali na drug odrejen prostor,

• ~e jim je bila v ~asu med 13.3.1939 in 9.5.1945 omejena prostost na obmo~ju Nem~ije

ali od nje okupiranih ozemelj,

• ~e so zaradi strahu pred preganjanjem v ~asumed 13.3.1939 in 9.5.1945 `iveli v ilegali,

• ~e so bili v tem ~asu izseljeni izven avstrijskih meja.

Osebe, ki so bili na dan 13.3.1938 avstrijski dr`avljani, pa so `iveli v tujini in so lahko

ob povratku upravi~eno pri~akovali preganjanje, se {tejejo za izseljence v smislu tega

zakona in imajo pravico do od{kodnine. To velja tudi za njihove otroke, ki so se rodili

po 13.3 1928 in {e niso mogli izpolniti pogoja desetletnega bivanja, ~e izpolnjujejo po-

goje star{i. ^e so bili ti otroci rojeni po 13.3.1938 izven Avstrije, se ravno tako {tejejo za

izseljence.

Kot od{kodnina pripada upravi~encem za vsak dokazani mesec omejitve prostosti

znesek 25,44 . Razli~ni ~asi omejitev prostosti se med sabo se{tevajo, za~eti mesec pa

se {teje v polnem trajanju. Do od{kodnine niso upravi~ene osebe, ki iz istega naslova

uveljavljajo od{kodnino v drugi dr`avi.

Kot svojci v smislu dolo~b tega zakona se {tejejo vdove (vdovci), izvenzakonski part-

nerji, star{i in stari star{i, pa tudi drugi sorodniki in pre`ivljane osebe, kar vse pa velja

samo za dolo~ene kategorije `rtev.

Varstvo po tem zakonu u`ivajo osebe, ki so imele na dan 13.3.1938 avstrijsko dr`av-

ljanstvo in so tudi v trenutku vlo`itve zahteve avstrijski dr`avljani, osebe, ki so pridobile

avstrijsko dr`avljanstvo {ele po 27.4.1945, vendar pa so pred 13.3.1938 nepretrgoma bi-

vale v Avstriji najmanj deset let (to velja tudi za njihove otroke, ki zaradi kasnej{ega rojs-

tva niso mogli izpolniti pogoja desetletnega bivanja), poleg tega pa varstvo u`ivajo tudi

osebe, ki so bile nem{ki dr`avljani na dan 13.3.1938 in so tudi v trenutku vlo`itve zahte-

ve dr`avljani ZRN, ~e niso uveljavljali oziroma nimajo pravice do od{kodnine po

nem{kih predpisih.
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Po navedenem zakonu so za na{tete kategorije oseb do trenutka dokon~ne re{itve

njihovega statusa predvidene posebne ugodnosti in ukrepi socialnega varstva.

Pro{njo za izdajo potrdila ali izkaznice o priznanju statusa `rtve vojne, pa tudi za orto-

pedsko oskrbo in pla~ilo posmrtnine, je treba vlo`iti pri okro`nem upravnem organu, ki

je krajevno pristojen glede na bivali{~e prosilca. Prosilec mora dokazati izpolnjevanje

pogojev. O pro{njah odlo~a de`elni glavar. Na potrdilu in izkaznici so zabele`eni deli

zakona, ki so podlaga za izdajo potrdila v konkretnem primeru, z njima pa je imetniku

zagotavljena prednost obravnavanja pri pristojnih oblasteh. Tudi na podro~ju nezgod-

nega in pokojninskega zavarovanja so jim zagotovljene nekatere posebne ugodnosti.

Zagotovljeno jim je zdravstveno varstvo ter nekateri ukrepi na podro~ju otro{kega vars-

tva. Poleg tega imajo tudi ugodnosti v zvezi z ustanavljanjem in subvencioniranjem ob-

lik gospodarske dejavnosti. Posebne ugodnosti veljajo za ustanavljanje loterijskih loka-

lov in kioskov. Poleg tega so predvidene ugodnosti {e na stanovanjskem podro~ju ter

na podro~ju dav{~in in taks, pa tudi pri zni`anju stro{kov {olanja in opravljanja izpitov.

@rtvam se izpla~ujejo tudi razli~ne rente in po njihovi smrti dobijo svojci posmrtnino, za

gospodarske neugodnosti in poklicne {kode v ~asu je~e pa jim je (kot tudi njihovim

svojcem) priznano posebno nadomestilo. Enako velja za sodne stro{ke.

O zahtevkih za priznanje rent odlo~a de`elni glavar po pridobitvi mnenja posebne

rentne komisije, ki je ustanovljena pri uradu de`elne vlade. ^lane rentnih komisij ime-

nuje in razre{uje zvezni minister, pristojen za socialno upravo, ki izdaja tudi poslovnik

njihovega delovanja. Vsaka rentna komisija ima osem ~lanov, nekatere od njih predla-

gajo razli~ne organizacije odporni{kih gibanj, `rtev vojne in politi~nega nasilja.

Imetniki potrdila oziroma izkaznice `rtve vojnega nasilja imajo med drugim pravico

do dolo~enega enkratnega zneska zaradi znatno zmanj{anih dohodkov ali prekinitve

{olanja za najmanj tri leta in pol. Obstajajo pa {e druge dolo~be zakona v zvezi z nado-

mestili in od{kodninami.

Glede postopka pridobivanja statusa po tem zakonu in nasploh postopka po tem za-

konu veljajo dolo~be Zakona o splo{nem upravnem postopku (Verwaltungsverfa-

hrensgesetz, 1991, BGB1. Nr. 51).

V okviru Zveznega Ministrstva za socialno upravo deluje posebna Komisija za varstvo

`rtev (Opferfürsorgekommission). ^lane imenuje vlada, njena naloga pa je svetovanje

ministru v zadevah, povezanih s tem zakonom. Vsaj en ~lan komisije je pripadnik enega

od zdru`enj `rtev vojne. Komisija odlo~a tudi v postopku o prito`bah zoper odlo~itve

de`elnih glavarjev.

Vsekakor pa je treba v zvezi z `rtvami vojnega nasilja omeniti tudi Zakon o varstvu `r-

tev vojne (Kriegsopferfürsorgungsgesetz, BGB1. Nr. 152/1857), ki po vsebini, kljub na-

slovu, bolj ustreza slovenskemu Zakonu o vojnih invalidih. V tem zakonu je med dru-
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gim dolo~eno, da so upravi~enci do varstva avstrijski dr`avljani, ki so opravljali voja{ko

slu`bo za Republiko Avstrijo, biv{o avstroogrsko monarhijo ali njene zaveznike, ali so

bili po 13.3.1938 vojaki v takratnem nem{kem Wehrmachtu (vojski) in so zaradi vojnih

aktivnosti ali zaradi voja{kega usposabljanja pretrpeli okvaro zdravja. Navedeno torej

velja tudi za vse slovenske mobilizirance v nem{ko vojsko. Upravi~enci do varstva so

tudi svojci v tak{nih okoli{~inah umrlih oseb. Poleg tega so do varstva upravi~ene ose-

be, katerih okvare zdravja so v vzro~ni zvezi z opravljanjem slu`be (po posebni invalid-

ski zakonodaji iz leta 1934). Nadalje so do varstva upravi~ene osebe, ki sicer niso pripa-

dale nem{kemuWehrmachtu, so pa po 13.3.1938 utrpele okvaro zdravja, kot so jo dolo-

~ali predpisi s podro~ja vojske (slu`bene nezgode). Poleg tega so kot `rtve vojne priz-

nane osebe, ki so utrpele okvare zdravja kot pripadniki biv{e delovne slu`be

(Arbeitsdienst). Na koncu pa so med `rtvami vojne navedeni tudi svojci umrlih vojnih

ujetnikov in pogre{anih oseb.

V primeru okvar zdravja lahko pripadajo o{kodovancu naslednji prejemki: renta, po-

seben dodatek za najte`je primere okvar zdravja, dru`inski dodatek, dodatek za nego,

dodatek za slepoto, nadomestilo za stro{ke dietne prehrane, pa tudi pav{al za obleko in

perilo. Poleg tega so predvideni za posameznega o{kodovanca tudi poklicni in socialni

ukrepi ter zdravstvena in ortopedska oskrba.

V primeru smrti zaradi {kodnih dogodkov po tem zakonu pripada svojcem dru`inska

pokojnina, dodatek za stro{ke dietne prehrane in posmrtnina (pogrebnina).

Invalid ima pravico do invalidske rente, ~e in dokler je njegova zmo`nost za delo za-

radi telesne po{kodbe pri opravljanju slu`be zmanj{ana najmanj za 25%. Otrokom pri-

pada dru`inski dodatek do dopolnjenega 18. leta starosti.

Poleg teh dveh zakonov, ki sta med seboj povezana, obstaja v tej dr`avi tudi Zakon o

skladu za `rtve vojne in invalide (Kriegsopfer – und Behindertenfondsgesetz, BGB1. Nr.

217/1960), v katerem so dolo~eni zgolj finan~ni elementi v zvezi s dodeljevanjem fi-

nan~nih sredstev (posojil) razli~nim `rtvam in o{kodovancem (poleg `rtev vojne so tu

tudi `rtve cepljenja, `rtve kaznivih dejanj, `rtve v zvezi z delovanjem avstrijske vojske

po drugi svetovni vojni, ipd.).

2.2 Belgija

V tej dr`avi je problematika `rtev vojne urejena v zakonu o od{kodninskih pokojni-

nah civilnih `rtev vojne 1940-1945 in upravi~encev (Loi du 15 mars 1954, relative aux

pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs

ayant droit). V pregledu smo se osredoto~ili predvsem na tiste dolo~be zakona, ki se na-
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na{ajo na krog upravi~encev, pogoje za dokazovanje in sam postopek pridobivanja sta-

tusa `rtev vojne. Zakon po vsebini v bistvu ustreza na{emu Zakonu o vojnih invalidih.

Po dolo~bah tega zakona lahko o{kodovanci uveljavljajo od{kodnino za tiste {kodne

primere, ki so bili povzro~eni z napadom na telesno ali du{evno integriteto, pri ~emer

so dejanja, s katerimi je pri{lo do teh po{kodovanj, na{teta v samem zakonu. Med dru-

gim se kot napad na telesno integriteto {teje tudi prisilna mobilizacija v nem{ko vojsko

(Wehrmacht), prisilno delo v Belgiji, nalo`eno s strani sovra`nika ali njegovih agentov,

ter prisilna izselitev. Glede prisilnih mobilizirancev velja ta status za obe svetovni vojni.

[kodni primeri po tem zakonu so: invalidnost, poslab{anje invalidnosti zaradi zunanjih

vzrokov ter smrt; vse to pa mora biti nujno posledica {kodnih primerov, kot jih dolo~a

zakon. Invalidnost in poslab{anje invalidnosti predstavljata podlago za pokojnine in

od{kodnine, smrt pa je podlaga za pokojnine, ki se dodeljujejo upravi~encem (ayants

droit). Zakon velja samo za belgijske dr`avljane, pri ~emer so tudi glede upravi~encev

dolo~eni posebni pogoji (trenutek rojstva, doba prebivanja). Izjema velja za sirote tuj-

cev ali apatridov, ki jim je bil priznan status politi~nih zapornikov, vendar pa ti lahko

uveljavljajo status upravi~enca le, ~e dejansko prebivajo v Belgiji. Prosilci morajo sami

dokazati, da izpolnjujejo vse pogoje po tem zakonu.

Kot »vojna dejstva« (faits de guerre) v smislu dolo~b tega zakona se med drugim upo-

{tevajo sprejeti ukrepi oziroma izvr{ena dejanja med 27.8.1939 in 15.11.1945, in sicer s

strani sovra`nih sil in njihovih agentov. Poleg tega se kot vojna dejstva v smislu tega za-

kona {tejejo sprejeti ukrepi in izvr{ena dejstva v ~asu do 8.5.1945, in sicer s strani belgij-

ske dr`ave, njenih zaveznikov in agentov, z namenom obrambe dr`ave. Nadalje je v to

kategorijo vojnih dejstev mogo~e uvrstiti tudi sprejete ukrepe in dejanja dr`avljanov,

storjena s patriotskim namenom, da se izognejo rekviziciji oziroma zmanj{ajo njene

u~inke. Vojna dejstva so tudi kazniva dejanja zoper osebe v ~asu med 10.5.1940 in

15.7.1945, storjena bodisi v okoli{~inah dezorganiziranosti javnih oblasti (kot posledice

vojne) ali pa storjena v spopadih oziroma nasilnih akcijah, v katerih so sodelovale obo-

ro`ene ali neoboro`ene skupine. Med najpomembnej{a vojna dejstva se pri{tevajo tudi

eksplozije med vojno v letih 1940-1945 in kasneje, pri ~emer mora iti za eksplozivna

sredstva, ki ne spadajo v zasebno lastnino in niso bila uvr{~ena v inventar belgijske ali

kake druge vojske.

^e je {lo za prisilno napotitev na delo v Nem~ijo ali v kako drugo okupirano dr`avo,

oziroma ~e je {lo za izmikanje taki napotitvi ali voja{kim obveznostim, nalo`enim s stra-

ni sovra`nika, se status prisilno deportiranega delavca oziroma odpornika prizna s

pravnomo~no odlo~bo pristojne oblasti (ministrstva in komisij).
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Pokojnine in dodatki, ki jih o{kodovanci prejmejo po tem zakonu, predstavljajo pav-

{alno od{kodnino; vsaka druga od{kodnina, priznana iz istega naslova, se od{teje, z iz-

jemo zneskov, izpla~anih na podlagi osebnega zavarovanja.

Zakona ureja tudi odmero invalidskih pokojnin, pri ~emer se upo{teva stopnja inva-

lidnosti. Dolo~eno je {e, da enake pokojnine pripadajo tudi mo{kim, ki so bili v maju

1940 stari med 16 in 35 let in so se odzvali pozivu vlade ter se vklju~ili v vojsko, pa tudi

pripadnikom trgovske mornarice, ki so aktivno sodelovali v vojni tako, da so skrbeli za

logisti~no oskrbo zaveznikov (pod pogojem, da ti dve kategoriji oseb ne dobivata po-

kojnine iz kakega drugega naslova). Otroci invalidov, ki imajo najmanj 80% invalidnost,

dobivajo do dopolnjenega 18. leta starosti od{kodnino, enako otro{kim dokladom; za

sirote lahko velja ta pravica do dopolnjenega 25. leta starosti.

Upravi~enci dobijo pokojnino v vi{ini, ki je odvisna od tega, v kolik{nem ~asu po

{kodnem dogodku je nastopila smrt; kasneje ko je nastopila smrt, bolj se zmanj{uje zne-

sek izpla~evane pokojnine. Kot upravi~enci se pod razli~nimi dodatnimi pogoji {tejejo

pre`iveli zakonci, otroci in sirote, lahko pa tudi drugi sorodniki. Dolo~en je tudi vrstni

red za pridobitev pravice do pokojnine.

Zahtevek za pokojnino je bilo treba vlo`iti v petih letih od izdaje zakona (do 1959. leta

- prekluzivni rok) oziroma v enem letu po smrti `rtve, ~e je ta nastopila po tem roku. Pri-

stojna komisija lahko v posameznih primerih tudi odlo~i, da kljub zamudi zahteva ni

bila vlo`ena prepozno, ~e je do zamude pri{lo zaradi okoli{~in, ki so neodvisne od volje

`rtve ali upravi~enca.

Zahtevek je treba s priporo~eno po{to poslati ministrstvu, pristojnemu za civilne `rtve

vojne (Ministrstvo za socialne zadeve, zdravstvo in okolje), podpisan pamora biti s stra-

ni `rtve, upravi~enca ali (v primeru obnove postopka) dedi~a. Vlogamora biti natan~no

sestavljena in zahtevek dokazan. Vloge prou~ijo dr`avni komisarji. Obstaja poseben

zdravstveno – pravni urad (L´Office médico-légal) ki ugotavlja okoli{~ine v zvezi z de-

janskim stanjem v posameznih primerih. ^e je dejansko stanje glede podane invalidno-

sti nesporno, dr`avni komisar predlaga ministru dodelitev invalidske pokojnine, pri ~e-

mer na podlagi mnenja zdravstveno-pravnega urada dolo~i tudi stopnjo invalidnosti. V

tem primeru ministrstvo izda obrazlo`eno odlo~bo. ^e pa dejansko stanje ni nesporno,

dr`avni komisar predlo`i zadevo pristojni civilni invalidski komisiji. Prito`be zoper od-

lo~itve komisije se vlagajo pri ministrstvu, prito`be zoper odlo~itve ministrstva pa se

vlagajo pri Vrhovni prito`beni komisiji (Commission supérieure d´Appel).

Civilne invalidske komisije (commissions civiles d´invalidité) delujejo v eni ali ve~ih

senatih. Vsak senat je sestavljen iz treh ~lanov, ki jih imenuje minister. Eden izmed ~la-

nov prihaja iz vrst zdru`enj `rtev vojne oziroma podobnih organizacij. Komisije se lah-

ko obrnejo za pomo~ na Zdravstveno-pravni urad. Odlo~itvemorajo biti obrazlo`ene.
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Zakon opredeljuje tudi primere izjem, ko dolo~enim kategorijam oseb ne pripadajo

prejemki po tem zakonu.

2.3 Italija

Prek Veleposlani{tva Republike Italije v Ljubljani smo v zvezi z izdelavo naloge prido-

bili pravni akt z naslovom »Enotno besedilo predpisov s podro~ja vojnih pokojnin« (Te-

sto unico delle norme in materia di pensioni di guerra). Vsebina navedenega akta v bis-

tvu usteza vsebini na{ega Zakona o vojnih invalidih.

V uvodnih dolo~bah akta je navedeno, da so vojne pokojnine, rente in od{kodnine

izraz dol`nega priznanja in solidarnosti dr`ave napram tistim, ki so zaradi vojne utrpeli

po{kodbe telesne integritete ali pa so izgubili sorodnika.

Do na{tetih prejemkov so upravi~ene voja{ke in z njimi izena~ene osebe, pa tudi ci-

vilne osebe. Pri voja{kih osebah gre za vojake v oboro`enih silah, pripadnike po-

mo`nih sil ali slu`b, prostovoljne bolni~arke v Rde~em kri`u, ter za tiste osebe, ki so bile

po posebnem zakonu iz leta 1943 podrejene voja{kim potrebam (militarizzati). Da bi

pridobile pravico do prejemkov, mora biti za vse navedene kategorije oseb izpolnjen

pogoj, da so utrpele rane, po{kodbe ali bolezni, zaradi ~esar so izgubile splo{no delov-

no sposobnost ali pa jim je bila ta zmanj{ana. Prejemke dobivajo tudi njihovi sorodniki,

~e je zaradi utrpljenih ran, po{kodb ali bolezni nastopila smrt. Ob izpolnitvi drugih

predpisanih pogojev so upravi~eni do na{tetih prejemkov tudi vojaki oboro`enih sil in

slu`b, ki so delovali v tujini ali v okupiranih de`elah oziroma biv{ih kolonijah, v prime-

ru smrti pa tudi njihovi sorodniki. Akt velja tudi za povojno obdobje, in sicer se uporab-

lja za italijanske pripadnike sil OZN.

Obstajajo {e posebne kategorije upravi~encev iz vrst voja{kih oziroma z voja{kimi

izena~enih oseb, in sicer med drugim tudi:

• pripadniki vojske in mornarice avstroogrske monarhije (prva svetovna vojna),

• vojaki in prostovoljni pripadniki okupacijskega korpusa, ki je po prvi svetovni vojni

deloval na Reki in voja{ke osebe, ki so delovale v Dalmaciji,

• partizani, ki so se borili za osvoboditev, druge osebe, ki so se iz patriotskih nagibov s

svojo aktivnostjo zavzemale za osvoboditev in za to prejele priznanje, ter dr`avljani,

ki so po letu 1943 sodelovali v vojnih operacijah, bodisi na ozemlju Italije ali tudi v tu-

jini (v tem primeru mora obstajati potrdilo tujih oboro`enih sil),

• italijanski dr`avljani, ki so po 8.9.1943 opravljali voja{ko slu`bo v nem{kih oboro`e-

nih formacijah, ter prebivalci me{anih obmo~ij, ki niso pripadala Italiji, pa so bili `e

pred tem datumom pripadniki nem{ke vojske in so zadr`ali oziroma v roku ponovno

pridobili italijansko dr`avljanstvo (~e pa so sodelovali v teroristi~nih akcijah, trpin~e-
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nju prebivalstva ali so bili zaradi obna{anja po letu 1943 ~rtani iz vojnih seznamov, jim

prejemki ne pripadajo),

• pripadniki uprave javne varnosti, gasilskih enot, protiletalske obrambe in Rde~ega

kri`a, ~e pristojno ministrstvo z izjavo potrdi njihovo dejansko slu`bovanje v krajih,

kjer so se v odvijali sovra`ni letalski ali mornari{ki napadi,

• {panski borci in drugi sodujo~i v {panski dr`avljanski vojni,

• sodelujo~i v japonsko – kitajskem konfliktu leta 1937,

• pripadniki doma~ih oddelkov oboro`enih sil kolonialnih ozemelj, ~e so se preselili v

Italijo in sprejeli italijansko dr`avljanstvo.

Upravi~enci so tudi sorodniki teh kategorij oseb.

Smrt in invalidnost predstavljata podlago za upravi~enje do na{tetih prejemkov v pri-

merih, ko so rane, po{kodbe ali bolezni, ki so ju povzro~ile, bodisi nastale ali pa so se

poslab{ale zaradi vojne slu`be ali vojnega ujetni{tva v tuji de`eli.

Prejemki pa pripadajo tudi osebam, ki so bili pripadniki slu`b, povezanih z vojno; gre

za slu`be, ki bodisi obstajajo samo med vojno ali pa zaradi vojnih razmer predstavljajo

ve~je tveganje oziroma zahtevajo ve~je napore kot v miru. Poleg tega predstavlja pravni

naslov za upravi~enje do prejemkov tudi delo voja{kih obveznikov, ki so bili opro{~eni

voja{ke slu`be oziroma nabora in se doka`e, da so morali opravljati {e prav posebno

te`ko delo glede na njihovo stanje. V teh primerih mora okoli{~ine ugotavljati posebni

urad, ki lahko zavrne pro{njo za posamezni prejemek. Ta urad je dol`an ugotoviti vse

okoli{~ine primera in pridobiti ustrezno medicinsko-pravno mnenje.

Samo opravljanje dela v uradih ali na posebnih delovi{~ih ne predstavlja naslova za

prejemke, razen ~e so rane, po{kodbe in bolezni v smislu tega akta nastale zaradi vojne-

ga delovanja.

Po{kodbe, rane in bolezni, nastale po lastni krivdi ali iz velike malomarnosti, se ne

{tejejo kot podlaga za dodelitev prejemkov po tem aktu.

Do prejemkov so upravi~ene tudi civilne osebe, ki so v vojni postale invalidi, in so-

rodniki v vojni umrlih umrlih civilnih oseb, pri ~emer mora biti vzrok za invalidnost ali

smrt neposredno nasilno vojno dejanje. V to kategorijo spadajo med drugim tudi eks-

plozije ubojnih sredstev.

K civilnim osebam, ki so upravi~ene do prejemkov po tem aktu, se med drugim pri-

{tevajo:

• italijanski dr`avljani in prebivalci Reke, ki so bili pohabljeni ali so postali invalidi zara-

di vojnih dejanj na Reki in v Dalmaciji v letih po prvi svetovni vojni,

• italijanski dr`avljani, ki so bili pohabljeni ali so postali invalidi zaradi delovanja obo-

ro`enih sil med pripravami na vojno v ~asu med 1.9.1939 in 10.6.1940, pa tudi tisti dr-
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`avljani, ki so v tujini utrpeli pomanjkanje, mu~enje ali grdo ravnanje, kar je privedlo

do invalidnosti,

• italijanski dr`avljani, ki so bili pohabljeni ali so postali invalidi na ozemlju biv{ih itali-

janskih kolonij zaradi akcij politi~ne narave,

• italijanski dr`avljani, ki so bili pohabljeni ali so postali invalidi v pokrajinah pri meji z

Jugoslavijo ali na ozemlju dr`ave, ~e so pohabo ali invalidnost povzro~ili slovanski

prebivalci s politi~nimmotivom – in sicer v ~asu med 10.6.1940 in 31.12.1954 (podob-

no velja za tr`a{ke dogodke v novembru 1953),

• italijanski dr`avljani, ki so bili pohabljeni ali so postali invalidi pri odstranjevanju min

in zaradi eksplozij drugih eksplozivih teles.

Upravi~enci so tudi sorodniki teh kategorij oseb.

Vi{ina prejemkov je odvisna od razvrstitev invalidov v kategorije. Vrste prejemkov v

nalogi niso prikazane.

Posebej so v aktu opredeljene pravice vdov, vdovcev in sirot. Z vdovami so statusno

izena~ene tudi `enske, ki zaradi vojne niso mogle skleniti zakonske zveze in so izgubile

partnerja. Vsem navedenim kategorijam oseb se priznavajo vojne pokojnine, v primerih

te`kih ekonomskih razmer pa tudi posebno pove~anje pokojnin. Sirotam se priznava

dvojna pokojnina.

Poleg tega se pokojnina priznava tudi star{em (~e pokojnik ni zapustil zakonca in

otrok). ^e ni ve~ `ive~ih do pokojnine upravi~enih star{ev, pa pokojnina pripada mla-

doletnim bratom in sestram.

Pridobitev tujega dr`avljanstva ne vpliva na pridobitev in u`ivanje pravice do

pokojnine.

Postopek za priznanje prejemkov po tem aktu se za~ne na zahtevo zainteresirane

osebe ali po uradni dol`nosti. Zahtevki se predlo`ijo Ministrstvu za finance – Generalni

direkciji za vojne pokojnine, ali pa pristojni pokrajinski direkciji za finance. V posa-

mi~ni zadevi se izdajajo odlo~be. Prito`be zoper te odlo~be se lahko vlagajo pri Mini-

strstvu za finance, ki o posami~ni prito`bi tudi izda odlo~bo. Zoper to odlo~boministrs-

tva pa je mo`na prito`ba na posebno sodi{~e (Corte dei conti).

V Italiji obstajajo tudi medicinske komisije za vojne pokojnine, katerih ~lani obiskuje-

jo posamezne prosilce in tako ugotavljajo dejansko stanje v zvezi s pogoji za pridobitev

pravice do prejemkov po tem aktu.

V nekaterih drugih predpisih pa so dolo~ene {e nekatere posebne ugodnosti za vojne

invalide, kot so na primer pravice z delovnopravnega podro~ja (prednost pri zaposlo-

vanju v javni upravi) in oprostitev pla~evanja dohodnine.
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III. ZAKLJU^EK

Pogoji za pridobivanje statusa `rtev vojnega nasilja se po razli~nih dr`avah sicer ne-

koliko razlikujejo, povsod pa gre za tesno povezanost in prepletenost s problematiko

vojnih invalidov.

LITERATURA IN VIRI
- Belgijski Zakon z dne 15. marca 1954 o od{kodninskih pokojninah civilnih `rtev vojne 1940-1945 in upra-

vi~encev;

- Gradivo Ministrstva za socialne zadeve in zdravstvo, Svetovalnega odbora za veteranske zadeve iz avgu-

sta 1991 o tujih ureditvah glede `rtev vojnega nasilja;

- Gradivo iz Republike Italije: »Enotno besedilo predpisov s podro~ja vojnih pokojnin« (Testo unico delle

norme in materia di pensioni di guerra (2) – D.P.R. 23. Dicembre 1978, n. 915 (1) ter nekateri drugi

predpisi;

- Razgovor s predstavniki pravne slu`be avstrijskega Zveznega ministrstva za obrambo, ki je bil dne

2.10.2002 v prostorih Raziskovalnega sektorja DZ;

- Spletne strani avstrijskega Pravno-informacijskega sistema RIS: http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht/,

zajeto 4.10.2002, s katerih so bili zajeti:

- Zakon o varstvu `rtev boja za svobodno, demokrati~no Avstrijo in `rtev politi~nega preganjanja (Op-

ferfürsorgegesetz, BGB1. Nr. 183/1947);

- Zakon o varstvu `rtev vojne (Kriegsopferfürsorgungsgesetz, BGB1. Nr. 152/1857) in

- Zakon o skladu za `rtve vojne in invalide (Kriegsopfer – und Behindertenfondsgesetz, BGB1. Nr.

217/1960).
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VARSTVO PARKOV*

I. UVOD

Zgodovina parkov sega dale~ nazaj, saj Angle`i trdijo, da so imeli prva zavarovana

obmo~ja `e pred 400 leti. V uvodnih pojasnilih o narodnih parkih v Nem~iji pa je zapisa-

no, da zgodovina narodnih parkov sega v leto 1872. Sklicujejo se na razglasitrev regije

Yellowstone v ZDA kot zavarovane krajine v obliki, ki jo danes imenujemo narodni

park. Ideja o nacionalnih parkih se je zelo hitro raz{irila. Danes je ve~ kot 2000 parkov

na vseh petih kontinentih sveta. V Evropi je bil leta 1909 ustanovljen prvi nacionalni

park na [vedskem in drugi leta 1914 v [vici.1

Naro~nik je `elel primerjalni pregled zakonodaje s podro~ja narodnih in naravnih

parkov v treh dr`avah. Izbral je Avstrijo, Italijo in Nem~ijo. Poleg tega je `elel tudi struk-

turo predpisov v obliki pregleda in primer besedila zakona o narodnem parku v tujem

jeziku. Zanimalo ga je, kak{ne vrste zavarovanj imajo, kako urejajo umetno za-sne`eva-

nje in kako organizirajo turizem v teh obmo~jih, predvsem, kje so na{tete dejavnosti do-

voljene in kako jih normativno urejajo.

Podatke smo zbirali na svetovnem spletu, prosili uprave nacionalnih parkov Hoche

Tauern za dodatne materiale in zakone ter Biosferni rezervat in nacionalni park Berch-

tesgaden v Nem~iji. Dodatno smo za podatke zaprosili Ministrstvo za okolje in prostor

ter na{e konzularno predstavni{tvo v Trstu.

II. TEORETI^NA IZHODI[^A, KLASIFIKACIJA IN NA^ELA
VARSTVA

2.1 Mednarodni dokumenti in opredelitev varstva narave v
Sloveniji

Sprva je bilo varstvo narave usmerjeno v varovanje - konserviranje stanja, ki ga stroka

poimenuje »rezervatno varstvo«. V osemdestih letih, so naravovarstveniki za~eli obrav-

navati podro~je narave integralno, so tudi varstvo prilagodili novi paradigmi in nastalo
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je »integralno varstvo« (skupna obravnava narave in kulture)2. To se je zgodilo takrat, ko

je ~lovek postal sestavni del narave in zato je naravovarstvena stroka za~ela gledati na

zavarovana obmo~ja kot na tista obmo~ja, kjer `ivi ~lovek v so`itju z naravo. Bistvo

varstvene dejavnosti je v prepoznavanju, vrednotenju in ~im ustreznej{em ohranjanju

in vklju~evanju dedi{~ine v dana{nje in prihodnje `ivljenje in s tem vklju~evanje v raz-

voj - sonaravni oziroma trajni razvoj.

Teoreti~no in prakti~no se je koncept trajnosti razvijal skozi dokumente naslednjih

svetovnih konferenc: v Riu 1992 (Agenda 21), Kyotu 1997. Podro~je trajnostnega razvo-

ja je bil tudi glavni predmet svetovnega vrha RIO+10 v Johanesburgu (2002).

UNESCO Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dedi{~ine dolo~a, da je

po{kodovanje ali izguba vsakega primerka naravne ali kulturne dedi{~ine siroma{enje

dedi{~ine vseh narodov sveta (glej spletna stran).

Teoreti~no osnovo predstavlja definicija integralnega varstva Sveta Evrope (glej Kon-

vencija, 1985), ki pravi, da je to celovita in skupna obravnava objekta in obmo~ja, ki

vkju~uje tudi kulturno krajino, kot enotni organizem in to po fizi~ni in vsebinski plati, ki

presega ozek kulturni vidik, in prav zato predstavlja enega od poglavitnih ciljev varstve-

nih prizadevanj nasploh. Vsebuje vrsto ukrepov na razli~nih strokovnih in upravnih

ravneh. Ti ukrepi naj bi zagotavljali ohranjanje dedi{~ine, njeno vzdr`evanje, rabo in

prilagoditev potrebam okolja in dru`be.

Pri reorganizaciji (Pirkovi~, 1992 in 1993) prej enotne varstvene slu`be na resor okolja

in prostora in na resor kulture v Sloveniji je pri{lo do nadomestitve pojma naravna de-

di{~ina s pojmom narava. Med strokovnjaki, ki zagovarjajo celovit pristop k varovanju

dedi{~ine, je delitev celovite varstvene dejavnosti na naravo in kulturo sporno, ker ne

zagotavlja celovitosti, ampak vzpodbuja sektorski pristop. Po njihovem mnenju je to v

nasprotju s paradigmo trajnosti in v nasprotju z varstvenimi prizadevanji v tujini (glej

UNESCO -zdru`il naravno in kulturno dedi{~ino; enako so storili tudi v Veliki Britaniji

1994). Delitev je lahko sporna tudi glede zagotavljanja dolgoro~nega varstva kulturne

dedi{~ine, ki izhaja iz paradigme trajnostnega razvoja.

Razkol na vsebinski in zakonski ravni (Berce-Bratko, 1998: 69-72) nekdaj skupnih

varstvenih kategorij kot so narodni, regijski, krajinski parki, je povzro~il, da so se le ti

za~eli obravnavati kot izvirna naravovarstvena kategorija oziroma in{trument, ki slu`i le

ciljem varstva narave. Prav to je eden izmed glavnih razlogov za dokaj veliko ne priljub-

ljenost narodnih parkov. Kulturno dedi{~inske sestavine prostora in vrednote so posta-

jale vedno bolj omejene na sektorski interes v zavarovanem obmo~ju (kmetijstvo, goz-
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darstvo, poselitev). Na obmo~jih zavarovane krajine in parkov prihaja ob~asno do pod-

vajanja dela, {e pogosteje pa do odsotnosti ali le povr{nega obravnavanja kulturne de-

di{~ine s strani dejavnosti varstva narave v Sloveniji.

2.2 IUCN kategorije varstva parkov

Za razumevanje sistema varovanja parkov je potrebno poznati mednarodno uveljav-

ljeno klasifikacije in na~ela varstva, ki se jim vsaka dr`ava normativno prilagaja. Svetov-

no zdru`enje za varovanje narave IUCN, ustanovljeno leta 1948, je zdru`enje, ki stro-

kovno opredeljuje in strokovno (mednarodno priznano) potrjuje posamezne kategorije

varstva narave. V veljavi je {est IUCN kategorij (glej spletno stran).

IUCN kategorije so:

• I. IUCN kategorija: strog naravni rezervat - neokrnjeno obmo~je namenjeno znanosti

in naravi,

• II. IUCN kategorija: nacionalni park - obmo~je namenjeno za ohranjanje eko-siste-

mov in rekreacijo,

• III. IUCN kategorija: naravni spomenik - obmo~je namenjeno za varovanje naravnih

znamenitosti – spomenikov,

• IV. IUCN kategorija: habitat – obmo~je namenjeno za varstvo vrst,

• V. IUCN kategorija: zavarovana kulturna krajina - obmo~je namenjeno za kulturno

krajino in rekreacijo,

• VI. IUCN kategorija: naravni eko-sistmi - obmo~je namenjeno trajni rabi naravnih

eko-sistemov.

Obmo~ja, ki `elijo bitimednarodno priznana kot nacionalni parki, morajo ustrezati

II. IUCN kategoriji, naravni parki pa V. IUCN kategoriji.

Naslednja pomembna varstveno-razvojna kategorija je UNESCO program »^lovek in

biosfera«. To je poseben program, ki je za~el delovati pred 30-timi leti. Bistvo tega pro-

grama je, da zdru`uje varstvo z razvojem in povezuje varovanje z znanjem in znanstve-

nim raziskovanjem. Biosferni rezervat je posebna kategorija zdru`evanja naravne in

kulturne krajine ter ~loveka in njegovih dejavnosti na tem {ir{em obmo~ju, ki se imenu-

je biosferni rezervat s sloganom-testiranje trajnostnega razvoja. Obmo~je je strogo raz-

deljeno na tri cone:

• 1.cona - osrednje obmo~je - namenjeno varstvu-rezervat,

• 2.cona - varstveno obmo~je - V. IUCN kategorija,

• 3. cona - tranzitno oziroma razvojno obmo~je - trajnostna raba prostora in naravi pri-

jazen razvoj (glej spletno stran).
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III. PRIMERJALNI PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH

4.1 Avstrija

V Avstriji imajo vrsto razli~nih oblik parkov.V najve~ji meri so to nacionalni parki, ki

jih je trenutno osem. V Avstriji so nacionalni parki strogo po IUCN kategorijah, ki za na-

cionalne parke zahteva kategorijo {t. II. Za te pa skrbi ministrstvo za okolje v obliki po-

sebnega zdru`enja z imenom: Nacionalni parki Avstrije. To zdru`enje poskrbi za vars-

tvo, rekreacijo, izobra`evanje in raziskave (Nationalparks Austria, 2002).

Za podro~je nacionalnih parkov Hoche Tauern je bil podpisan sporazum med zvezo

in tremi de`elami, kjer se geografsko razprostira ta nacionalni park. Sporazumeli so se

zveza in de`ele: Koro{ka, Solnogra{ka in Tirolska. Dr`ava (zveza) in de`ele so se zave-

zale, da bodo ko-ordinirano sodelovale v interesu varstva in razvoja tega podro~ja Alp

(Vereinbarung, 1994).

Kot naravovarstveno kategorijo bolj podrobno navajamo odlok o ustanovitvi nacio-

nalnega parka Hoche Tauern.

Odlok o ustanovitvi nacionalnega parka Hohe Tauern
Nacionalni park Hohe Tauern je bil ustanovljen leta 1983 (Kaerntner Nationalpar-

krecht, 1983).

1. poglavje je razdeljeno na naslednje ~lene:

• pomen obmo~ja parka - kot obmo~ja nedotaknjene narave, ki je pomembno za vars-

tvo narave in identiteto de`ele in dr`ave, zato ga ta razgla{a za narodni park,

• cilji parka (naravovarstveni, kar pomeni, da ostajajo ta obmo~ja narave nedotaknjena

v dobrobit prebivalcev regije in celotne dr`ave. Ta odlok velja tudi za zasebne lastni-

ke, ki imajo zemlji{~a znotraj parka),

• podro~je veljavnosti de`elnega zakona (navaja, da se ne nana{a na sne`ne plazove in

ne ureja gorskih re{evalnih slu`b).

2. poglavje je razdeljeno na naslednje ~lene:

• opredelitev obmo~ja - de`ela mora dolo~iti zunanje meje parka in izvesti notranje co-

niranje parka. Obvestiti mora lastnike zemlji{~, kje znotraj parka so njihove parcele,

• razdelitev parka na varovalne cone (osrednja, izjemno varovana obmo~ja, in zunanje

cone in vsaka lokalna skupnost, ki je znotraj meja parka, ima status regije narodnega

parka (Nationalparkregion),

• osrednje cone - obmo~ja, ki so popolnoma ali prete`no nedotaknjena in jih je potreb-

no ohraniti take v interesu varstva narave, znanosti ali kulturnih interesov,
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• obmo~ja izjemne za{~ite – posebna obmo~ja, ki so izjemnega pomena za znanstveno

raziskovanje ali pa zaradi ekolo{ke pomembnosti oziroma izjemnosti obmo~ja,

• cone izven varovalnih obmo~ij – vsa obmo~ja, ki niso osrednja in izjemna, imajo pa

izredno povezovalno vlogo med posameznimi conami,

• razvojno planiranje (9.~len), ki dolo~a vrste planov (razvojni plan, plan varstva kraji-

ne, rastlin in `ivali, vse vrste planov morajo obravnavati lokalne skupnosti v parku in

razna zdru`enja (planinska zveza, lovci). Sprejeti jih morajo lokalne skupnosti in tudi

de`ela oziroma posamezne de`ele.

3. poglavje je razdeljeno na naslednje ~lene:

• pravice iz lastni{tva zemlji{~ v parku zaradi zmanj{anega donosa zemlji{~, ki so name-

njeni varovanju narave in jih ni mogo~e gospodarsko izkori{~ati,

• dovoljenja (privoljenja lastnika zemlji{~a) za izvajanje ukrepov varovanja narave,

• dovoljeni posegi – za vsak poseg je potreben projekt in preveritev vplivov na okolje;

potrebno je preveriti skladnost predlaganega posega s planom parka in regionalnim

planom, na{tete so vrste dovoljenj in kdo jih izdaja,

• od{kodnine in odkup - dolo~ene so vrste od{kodnin po posameznih vrstah zavarova-

nih povr{in (naravni rezervat, osrednje obmo~je parka, zavarovana kulturna krajina)

za lastnika zemlji{~a in v skrajnem primeru tudi odkup,

4. poglavje je razdeljeno na naslednje ~lene:

• vzpodbude – krije jih fond nacionalnega parka predvsem za: negovanje krajine, ohra-

njanje in izbolj{anje rekreacijskih obmo~ij, izobra`evanje in informiranje obiskoval-

cev parka,

• kriteriji za vzpodbude lastnikom zemlji{~ ali izvajalcem za varstvo oziroma za razvoj,

5. poglavje je razdeljeno na naslednje ~lene:

• uprava parka - dolo~eno je mesto in sestava uprave parka,

• fondi nacionalnega parka – dolo~ene so vse mo`ne vrste fondov za financiranje na-

rodnega parka (od de`elnih za varstvo narave, mednarodnih raziskovalnih fondov,

fond nacionalnega parka in fond prijateljev parka Hoche Tauern),

• organizacija fondov- dolo~ena je organizacijska in nadzorna struktura fondov,

• svet parka- dolo~ena struktura, naloge in oblike funkcioniranja sveta,

• zasedanja sveta parka – dolo~eno je, kje in na kak{en na~in zaseda svet parka.
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6. poglavje je razdeljeno na naslednje ~lene:

• ozna~evanje v parku – dolo~eno je, da morajo biti to~no ozna~ene vse vrste con, ki so

v parku,

• izvajanje varstva in zakona o varstvu – ta ~len dolo~a, da velja na obmo~ju parka le ta

odlok in zakon o parku, ne pa bolj splo{en zakon o varstvu narave posamezne de`e-

le, kjer se park nahaja,

• pooblastila – znotraj parka upravi, dru{tvom in lastnikom ter policiji po odloku o na-

rodnem parku,

• kazenske dolo~be – dolo~ena so kazniva dejanja (kot taka so opredeljena vsa dejanja,

ki ru{ijo naravno ravnovesje za za{~itene rastline, `ivali in habitate) in dolo~ene so

tudi denarne kazni,

• spremembe in dopolnitve - to so dolo~be iz ustave, ki dolo~ajo, da morata biti vsaka

dopolnitev ali sprememba zakona o parku sprejeti z dvotretjinsko ve~ino glasov de-

`elnega zbora.

4.1.1 Varstveni re`imi in vrste zavarovanih povr{in v Avstriji

Vsak izmed treh de`el ima de`elni zakon in nato {e uredbo oziroma drug podzakon-

ski akt o tistem delu nacionalnega parka Hohe Tauern, ki geografsko sodi v posamezno

de`elo. Vsak de`elni zakon in {e posebej uredba o narodnem parku zelo podrobno

opredeljujeta kategorije varstva narave oziroma re`ime znotraj parka. V narodnem par-

ku so: osrednja cona, izjemna varstvena cona in zunanja cona.

Poleg tega kot oblike zavarovanih povr{in poznajo tudi naravne in krajinske parke.

Imajo pa tudi posebno kategorijo samovarovanja. Prebivalci se odlo~ijo, da bo obmo~je

vodeno kot zavarovana krajina in sami vzdr`ujejo krajino. Take skupnosti so primerne

v visokogorju, kjer je veliko negovanja krajine potrebno opraviti ro~no. V ta namen do-

bijo prebivalci sredstva za vzdr`evanje krajine. Ta sredstva pa morajo zagotoviti lokalne

skupnosti, ki so znotraj parka. To so posebne vrste va{kihmalih skupnosti, ki dobijo de-

nar od de`ele za vzdr`evanje krajine. To so krajine, ki po IUCN kategoriji sodijo v V. ka-

tegorijo-kulturne krajine (Nationalparks Austria, 2002).

4.1.2 Urejanje turisti~no - rekreacijskih aktivnosti in obmo~ij v parkih

De`elni zakon na splo{no, uredba pa podrobno, opredeljuje kategorije varstva nara-

ve in tudi podrobno opredeljuje dovoljene posege v parku. Pomemben element zakona

je zahteva, da je potrebno izdelati plan parka. Plan mora imeti:

• podroben program razvoja celotnega obmo~ja strogo zavarovanih in manj zavarova-

nih povr{in, ki so v zakonu opredeljene kot prostorske enote – cone,
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• na~rt upravljanja in finan~ni na~rt varstva narave in kulture,

• na~rt za vzpostavitev in delovanje geografskega informacijskega sistema,

• na~rt za vzpostavitev in delovanje informacijskih centrov in vodni{ke slu`be,

• na~rt za znanstveno raziskovanje in monitoring stanja narave in kulture,

• podroben program in prostorski na~rt za razvoj rekreacije in turizma v za to dolo~e-

nih conah.

V tem planu dolo~ijo, kako in kje se bosta odvijala rekreacija in turizem. O umetnem

zasne`evanju ne govorijo posebej, razen za stro`je varovana obmo~ja, kjer je to izrecno

prepovedano (Kaerntner Nationalparkschriften, 2001).

Iz podatkov CIPRE - Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA, 1999) imajo na

Ju`nem Tirolskem 35% pobo~ij Alp umetno zasne`enih.

4.2 Italija

V Italiji imajo Zakon o zavarovanih povr{inah, ki je za~el veljati leta 1994. Ta zakon

dolo~a splo{ne in posebnemere ter nadzor nad zavarovano povr{ino. Navajamo vsa {ti-

ri poglavja in prevod naslovov posameznih ~lenov.

1. splo{na na~ela:

• cilji varstva (naravno bogastvo, krajinske oblike, geomorfolo{ke in biolo{ke skupine,

ki imajo vrednost za naravo in okolje),

• razvrstitev zavarovanih povr{in (na narodne parke, de`elne naravne parke in narav-

ne rezervate),

• upravo (komite in tehni~ni svet za varovane naravne povr{ine),

• triletni program naravne povr{ine (to~no dolo~i urejanje in vrsto posegov in tudi

meje),

• mere nadzora (najprej zvezni minister, nato pa po hierarhiji de`ele in uprave parkov),

• merila za stimulacijo (lokalne skupnosti in posamezniki - lastniki zemlji{~ in objektov

imajo prednost pri dr`avnih in regionalnih (de`elnih) fondih za financiranje mer

ohranjanja narave in razvijanja kulturno-turisti~ne ponudbe v parku).

2. varovane narodne naravne povr{ine:

• ustanavljanje narodnih varovanih povr{in (razgla{a jih predsednik republike z dekre-

tom na osnovi strokovnega predloga, ki ga pripravi minister za okolje, po posvetu z

regijo, kjer se nahaja park oziroma zavarovana povr{ina),

• park kot ustanova (pravni in upravni sede` parka na teritoriju parka in pod nadzorom

ministra za okolje),
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• skupnost parka (tvorijo jo predsedniki regij in pokrajin, ob~inski `upani in predsedni-

ki skupnosti, na katerih teritoriju je zajeta povr{ina parka),

• pravilnik parka (ureja izvajanje aktivnosti, ki so dovoljene na teritoriju parka, in ga

potrdi uprava parka, da se ohranijo zna~ilnosti v parku. Ta pravilnik ureja: tipologijo

in na~in gradnje, izvajanje obrtni{kih, trgovskih, poljedelsko-gozdarsko-pa{ni{kih

aktivnosti, izvajanje {portnih, rekreativnih in vzgojnih aktivnosti, izvajanje znanstve-

no-raziskovalnih in biodiverzitetnih aktivnosti, dovoljuje meje zvoka in osvetlitve,

dostop na teritorij parka, lov, ribolov, izkori{~anje kamnolomov, uporabo oro`ja),

• plan parka (dolo~a splo{no organiziranost teritorija parka, omejitve, namene javne in

zasebne rabe parka, sistem dostopa vozil in pe{cev, sistem slu`b in pripomo~kov za

upravljanje in dru`beno funkcioniranje parka, usmeritve in kriterije za posege v favno

in floro ter na splo{no v naravno okolje),

• izdajanje dovoljenj in avtorizacija posegov (po pravilu »nulla osta« - park naj ostane,

tak kot je - brez posegov. Za vsak predlagani poseg je potrebno napisati pisno

pro{njo in preveriti njeno skladnost s planom in pravilnikom parka. To dvojno preve-

ritev opravi uprava, ki mora na vsako vlo`eno pro{njo odgovoriti v 60-tih dneh.),

• pobude za ekonomsko in dru`beno pospe{evanje (v skladu z na~eli in cilji varstva

skupnost parka pripravi ve~letni ekonomski in socialni plan za promocijo parka, v

planu so predvidene subvencije zasebnikom in lokalnim skupnostim-14.~len),

• nakupi, razlastitve in od{kodnine (ustanova parka lahko vzame povr{ine v najem, jih

kupi ali pridobi z razlastitvijo. Lastnikom zemlji{~ lahko z od{kodninami nadomesti

izgube zaradi omejitve poljedelsko-gozdarske in pa{ni{ke dejavnosti),

• dohodki ustanove in dav~ne olaj{ave (dohodki parka so: redni in izredni dr`avni pris-

pevki, prispevki regij in javnih ustanov, prispevki in financiranje posebnih progra-

mov iz sredstev pridobljenih na osnovi razpisov (dr`avnih, de`elnih, mednarodnih)

volila, darila, dohodki trgovin s spominki, vsi dohodki, ki izvirajo iz aktivnosti parka),

• dr`avni naravni rezervati (so ustanovljeni z dekretom ministra za okolje na pobudo

regije),

• na~in dostopa do rezervata (dolo~a ga uprava rezervata),

• ustanovitev varovanih morskih povr{in (minister za okolje v soglasju z ministrom tr-

govske mornarice in sporazumno s finan~nim ministrom ustanovi varovane morske

povr{ine in avtorizira financiranje programa varovanih morskih povr{in),

• upravljanje varovanih morskih povr{in (varovanje morskih povr{in izvaja in{pektorat

za za{~ito morja, kadar varovana morska povr{ina le`i v vodah, ki mejijo na zavarova-

no povr{ino na kopnem, pa jo upravlja uprava parka, ki skrbi za zavarovano povr{ino

na kopnem),
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• nadzor (izvaja minister za okolje, za morske zavarovane povr{ine ga izvajata skupaj z

ministrom za trgovsko mornarico).

3. regionalne varovane naravne povr{ine:

• norme za oblikovanje varovanih regionalnih povr{in (osnovni princip za varovanje

regionalnih povr{in je sodelovanje pokrajin, gorskih skupnosti in ob~in),

• regionalni naravni parki (ustanovi se jih na podlagi regionalnega zakona kot regio-

nalne naravne parke. Za upravljanje slu`b parka, razen nadzora, so lahko sklenjeni

dogovori z javnimi ustanovami, zasebniki ali gorskimi dru`inskimi skupnostmi -

23.~len),

• upravna organizacija regionalnega naravnega parka (s statutom parka vsak park

predvidi svoj na~in upravljanja),

• pripomo~ki za izvedbo (plan parka in ve~letni ekonomsko socialni plan),

• koordinacija posegov (minister za okolje pripravi sporazum med dr`avo, regijami in

lokalnimi ustanovami, ki uredijo in koordinirajo financiranje),

• nadzor (izvaja regija),

• regionalni predpisi (v 12.mesecih po sprejemu tega zakona morajo regije prilagoditi

lastne predpise uredbam, ki so zajete v tem zakonu).

4. kon~ne in prehodne dolo~be:

• mo~ organa upravljanja naravne varovane povr{ine (vsako aktivnost, ki ni skladna s

planom parka, lahko uprava parka takoj ustavi),

• sankcije (kdor kr{i na~ela varstva ,je kaznovan z denarno ali zaporno kaznijo),

• dobrine, ki so v lasti dr`ave in namenjene za naravni rezervat (dolo~ba prehodnega

zna~aja, ki dolo~a, da do predvidene reorganizacije teh slu`b, upravlja dr`avne gozd-

ne povr{ine obstoje~i organ gospodarjenja z gozdovi),

• varovane in nevarovane povr{ine (regije v sporazumu z organi upravljanja varovanih

naravnih povr{in in zainteresiranih lokalnih skupnosti dolo~ijo plane in programe

(tudi lov, ribolov, mere za{~ite okolja), ki se nana{ajo na povr{ine, ki le`ijo poleg va-

rovanih povr{in, kjer je potrebno ukrepati tako, da se ohranijo vrednote varovanih

povr{in),

• poro~ilo parlamentu (enkrat letno),

• ustanavljanje parkov in povr{in z najdi{~i ( na enak na~in kot ostale zavarovane povr-

{ine),

• dav~ne olaj{ave ureja 37.~len z naslovom: »fiskalni odbitki v korist pravnih oseb in re-

`im dohodnine« in so:
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• prostovoljna (denarna) darila v korist dr`ave, ki jih darujejo javne ustanove ali zdru-

`enja in pravno priznani zasebni neprofitni skladi, ki izvajajo za{~ito v skladu s 1. in

2. ~lenom zakona iz leta 1939,

• prostovoljna volila v denarju v korist organov upravljanja parkov in naravnih

rezervatov,

• izdatki za osebje, ki je zadol`eno za vzdr`evanje in varovanje nepremi~nin,

• v nekaterih primerih se dav~nemu zavezancu lahko zmanj{a dav~na osnova do 25%

letnega obdav~ljivega dohodka kot olaj{ava za ohranitev naravnih vrednot,

• finan~ni minister lahko krije manj{e stro{ke z dekretom, ki ga izda sam in enkrat let-

no mora predlo`iti finan~no poro~ilo parlamentu.

• finan~no kritje kot prehodna dolo~ba (v Italiji je bila v prehodnem obdobju od leta

1991-1993 pripravljena 3-letna bilanca za ustanavljanje parkov in naravnih rezerva-

tov). Dolo~eni so bili naslednji za~asni skladi:

• sklad z imenom »Obnova ministrstva za okolje,

• sklad z imenom «Program nadzora okolja in za{~ita narodnih parkov in drugih na-

ravnih rezervatov,

• sklad z imenom »Splo{ne norme o narodnih parkih in drugih naravnih rezervatih«,

• finan~ni minister je imel pooblastilo, da za potrebe naravnih vrednot z dekretom

dolo~i dodatna sredstva, ~e so nujno potrebna.

Kot priloga k temu zakonu je dodan Zakon o varstvu naravnih lepot, ki je bil sprejet `e

leta 1939. Prvi ~len tega zakona dolo~a, kaj je za dr`avo velikega pomena:

• nepremi~nine, ki sodijo med ve~je naravne lepote ali geolo{ke posebnosti,

• vile, vrtovi in parki, ki niso zajeti v zakonih o varstvu umetni{kih ali zgodovinskih

spomenikov, se pa odlikujejo po svoji redki lepoti,

• skupine nepremi~nin, ki sestavljajo zna~ilno sliko estetske in tradicijske vrednosti,

• panoramske lepote, ovrednotene kot naravne slike, kot tudi razgledne to~ke, iz kate-

rih je ~udovit razgled lepot.

Ta zakon iz leta 1939 se ve`e na 37. ~len Zakona o zavarovanih povr{inah.

V drugem ~lenu zakona iz leta 1939 pa so navedeni seznami vrednot, ki jih definira 1.

~len po posameznih de`elah in lokalnih skupnostih. Seznammora biti razobe{en na lo-

kalni skupnosti in lastnik ima pravico ugovora na razglasitev svoje lastnine kot zavaro-

vane povr{ine ali objekta.
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4.2.1 Varstveni re`imi in vrste zavarovanih povr{in v Italiji

Parke razvr{~ajo znotraj nacionalnih parkov v I.- prvo, II - drugo. in III.- tretjo katego-

rijo varstva. Prva kategorija pomeni rezervatno varstvo, II. kategorija je II. IUCN katego-

rija in III. kategorija je vmesno obmo~je, ki je tamponsko obmo~je. To obmo~je je lahko

namenjeno aktivnostim, ki so v skladu s cilji trajnostnega razvoja (europarc, spletna

stran).

Iz zgoraj predstavljenega zakona izhaja, da imajo v Italiji naslednje tri vrste zavarova-

nih obmo~ij, ki jih dolo~a 2.~len zakona:

• narodne parke, ki jih sestavljajo zemeljske, re~ne, jezerske in morske povr{ine, ki

vsebujejo enega ali ve~ nedotaknjenih ali zaradi ~lovekovih posegov samo delno

spremenjenih eko-sistemov. Mednje sodijo tudi fizi~ne, geolo{ke, geo-morfolo{ke in

biolo{ke funkcije, ki imajo mednarodni in narodni pomen zaradi svojih naravnih,

znanstvenih, estetskih, kulturnih, vzgojnih in rekreativnih vrednot in zahtevajo pri-

sotnost dr`ave s ciljem, da se ohranijo za sedanje in prihodnje generacije;

• de`elne naravne parke, ki jih sestavljajo zemeljske, re~ne, jezerske povr{ine in deli

morja in obale in so naravno in ambientalno pomembni ter sestavljajo v okro`ju ene

ali ve~ sosednih regij homogen sistem krajinskih in umetninskih vrednot ter kulturnih

tradicij lokalnega prebivalstva;

• de`elne naravne rezervate, ki jih sestavljajo zemeljske, re~ne, jezerske povr{ine in

deli morja in obale, ki vsebujejo eno ali ve~ za naravo pomembnih vrst flore in favne

in predstavljajo enega ali ve~ eko-sistemov pomembnih zaradi biotske raznovrstnosti

in zaradi ohranjanja genetskih rezerv. Naravni rezervati so lahko dr`avni ali regijski

(de`elni).

4.2.2 Urejanje turisti~no - rekreacijskih aktivnosti in obmo~ij v parkih

Organiziranost uprave in nadzora v parku je odlo~ilnega pomena za dolo~anje aktiv-

nosti in finan~ne podpore rekreaciji, turizmu in urejanju {portne infrastrukture.

Komite in tehni~ni svet za zavarovane naravne povr{ine sta organa, ki ga sestavljajo

ministri za okolje (predsednik), minister za gozdarstvo in kmetijstvo, minister za trgovi-

no, minister za kulturne in naravne dobrine, predstavniki univerze, javnih del, tehni~ne

in znanstvene raziskovalne institucije ali delegirani ~lani iz pomembnih podjetij ter {est

predsednikov regij ali samostojnih pokrajin. Vsi so imenovani za dobo treh let.

Naloge komiteja, ki ga minister skli~e vsaj dvakrat letno, so:

• dopolnjuje klasifikacijo varovanih povr{in, ki jih podrobno dolo~a 2.~len zakona,
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• sprejemajo programe zavarovanih povr{in in dajejo navodila za izvajanje in mo`ne

spremembe, ~e so potrebne,

• potrdijo uradni seznam varovanih naravnih povr{in.

Triletni program varovane naravne povr{ine je dokument, v katerem je dolo~en teri-

torij zavarovane naravne povr{ine, ozna~ene so meje, v njem se dolo~i razdelitev fi-

nan~nih sredstev za vsako povr{ino, predvidi prispevke in prora~un (conto capitale) za

aktivnosti na zavarovanih povr{inah, ki so jih ustanovile regije. V tem programu so do-

lo~eni kriteriji in smeri po katerih se morajo ravnati dr`ava, regije in organi upravljanja

zavarovanih povr{in pri izvajanju programa (4.~len).

Merila za stimulacijo so zapisana zato, da dolo~ajo prednost pri dodeljevanju dr`av-

nih finan~nih sredstev ob~inam in pokrajinam, ki so v celoti ali delno znotraj meja na-

rodnega parka, regionalnega ali naravnega parka. Ta finan~na sredstva so obi~ajno na-

menjena za prenovo zgodovinskih centrov in zgradb, kme~ki turizem, kulturne aktiv-

nosti in {portne dejavnosti, ki ne {kodujejo parku (7.~len).

Pobude za ekonomsko in dru`beno pospe{evanje so dolo~ene s planom parka in us-

klajene s pravilnikom parka. Na osnovi tega se prednostno obravnavajo obmo~ja, ki so

znotraj parka. Skupnost parka v roku enega leta od ustanovitve izdela ve~letni ekonom-

ski na~rt vzpodbud in razvoja. Subvencije dodeljujejo zasebnikom in lokalnim skupno-

stim za razvoj. Nikoli pa ni jasno povedano, za kak{en razvoj gre. Izpeljejo ga na osnovi

pogodbe, ki ni javna listina. Tako je mogo~ tudi razvoj delno bolj intenzivnih turisti~nih

zmogljivosti. Med te sodijo tudi smu~i{~a in zasne`evanje, ker to v Italiji ni izrecno

prepovedano.

Ustanova parka lahko dovoli uporabo znaka parka v komercialne namene, vendar

samo v finan~no korist parka. V parku lahko organizirajo te~aje za vodi~e, ker so lahko

specialni vodi~i le lokalni prebivalci. Ta plan se naredi vsaka {tiri leta na novo, obstoja

pa zakonsko dolo~ena mo`nost, da ga dopolnijo vsako leto. Tak razvoj pa ni mogo~ na

strogo zavarovanih obmo~jih . (14.~len).

Po preveritvah iz CIPRE (CIPRA, 1999) ima Italija svojstveno ureditev za turisti~na ob-

mo~ja, med katere sodijo tudi smu~i{~a in jih prostorsko dolo~ajo v manj zavarovanih

predelih kulturne krajine oziroma v posebnih robnih (mejnih), predvsem dolinskih de-

lih III.kategorije varstva. Podrobnih podatkov o umetnem zasne`evanju ni bilo mogo~e

pridobiti.
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4.3 Zvezna republika Nem~ija

V Nem~iji imajo dolgo tradicijo varovanja narave v obliki nacionalnih in naravnih par-

kov. Pri njih je 13 nacionalnih parkov, njihov prvi nacionalni park pa je bil ustanovljen

na Bavarskem, in sicer Bavarski pragozd (Bayerisches Uhrwald).

V Nem~iji predstavlja veljavno ureditev ohranjanja narave in krajin zvezni zakon, ki je

bil sprejet leta 1991 in dopolnjen v letu 2002 (Gesetz ueber Naturschutz und

Landschaftspflege).

Zvezni zakon ima 10 poglavij z naslovi:

• Splo{na na~ela,

• Varovanje okolja in urejanje (planiranje) krajine,

• Splo{no varovanje narave in krajine,

• Negovanje in razvoj dolo~enih delov narave in krajin,

• Varovanje in negovanje divje `ive~ih `ivali in rastlin,

• -Oddih in rekreacija v naravi in krajini,

• Sodelovanje zdru`enj in dru{tev,

• Dopolnilni predpisi,

• Globe in kazni,

• Prehodne dolo~be.

V poglavju {t. 1 so dolo~eni:

• splo{ni nameni in cilji ohranjanja in razvoja narave in krajin na naseljenih in nenase-

ljenih obmo~jih ( ohranjanje ravnovesja v naravi in ohranjanje biotske

raznovrstnosti),

• na~ela ohranjanja narave in krajin (ohranjanje ravnovesja, zemlje, prostora, razli~nih

vrst kulturnih krajin, ravni onesna`enja zraka, vode in zemlje, nezazidana obmo~ja,

ustrezno veliko primernih obmo~ij, ki so zaradi svoje narave primerni za rekreacijo,

prepre~iti veliko izkori{~anje naravnih virov (13 na~el),

• dol`nosti organov, ki so zadol`eni za varstvo narave in javnih zavodov, da primerno

izvajajo varstvo in rekreacijo v parku,

• dolo~be v zvezi z uporabo tega zakona na ravni zveznih de`el. Dolo~be zveznega za-

kona je potrebno izvajati na de`elni ravni. De`elni zakoni so bolj podrobni in urejajo

posebnosti in specifike, vezane na vastvo ali pa na rekreacijo).
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V poglavju {t. 2 so dolo~eni:

• krajinsko na~rtovanje, ki dolo~a pogoje in kriterije za varstvo in razvoj (rekreacijo) ter

dolo~a, kdo in kdaj ukrepa (vsak park mora imeti krajinski na~rt, ki mora biti v skladu

z regionalnim na~rtom za celoten park),

• krajinski na~rti in krajinski okvirni na~rti, s katerimi so pokrite posamezne cone parka

(za posamezno cono parka in znotraj nje tudi na~rt urejanja in upravljanja te cone),

• sodelovanje zveznih de`el pri na~rtovanju in upravljanju zavarovanih povr{in.

• poglavju {t. 3 so dolo~eni:

• splo{ni ukrepi za ohranjanje in razvoj - predvsem postopki varovanja in negovanja

habitatov in posameznih vrst krajin,

• posegi v naravo in krajino, kjer je dolo~eno, kje in kako se lahko posega in kaj ni mo-

go~e v zavarovani povr{ini ( dolo~eno je, da v obmo~jih strogega varstva posegi niso

dovoljeni, le izjemoma za potrebe izvajanja varstva narave,

• natan~no so dolo~eni upravni postopki za posege (pisna vloga, na~rt, projekt, ocena

vplivov na okolje), ki vklju~ujejo tudi zvezne organe (le ti izvajajo nadzor za obmo~ja,

kjer so rastlinske ali `ivalske vrste iz rde~ega seznama, ki so tudi mednarodno naravo-

varstveno pomembna in mednarodno zavarovana),

• obvezna privolitev zasebnih lastnikov za posege, ki so dolo~eni s planom parka,

• dol`nosti lastnikov zemlje na naseljenih obmo~jih, da se strogo dr`ijo navodil plana

oziroma navodil uprave parka.

V poglavju {t. 4 so dolo~eni:

• ukrepi za ohranjanje in razvoj, ki se nana{ajo na dolo~ene dele narave in krajin,

• splo{ne dolo~be,

• naravni rezervati,

• narodni parki,

• biosferni rezervati (biosferna obmo~ja-dopolnitve ),

• krajinski rezervati,

• naravni parki,

• naravni spomeniki,

• zavarovani deli krajin,

• ozna~evanje in poimenovanje.

V poglavju {t. 5 so dolo~eni:

• ohranjanje vrst divjih `ivali in rastlin (prepovedano je namerno motiti `ivali in trgati

rastline, po{kodovati habitate razli~nih vrst divjih `ivali in rastlin, izpust ali naselitev

tujih nesamoniklih vrst divjadi in rastlin),
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• nameni ohranjanja vrst (zvezni minister za okolje, ohranjanje narave in jedrsko var-

nost je poobla{~en, da sprejema predpise, ki jih mora odobriti Zbor zveznih de`el

(Bundesrat), ki posebej varujejo dolo~ene vrste divjega `ivalstva in rastlinstva,

• pojmi (na{teti so vsi v zakonu uporabljeni naravovarstveni pojmi),

• splo{ne dolo~be o ohranjanju vrst in njihovih biotopov (dolo~eni so posamezni ukre-

pi in nadzor za izvajanje teh ukrepov, ki izhajajo iz namenov in ciljev varstva),

• splo{no varstvo divjih `ivali in rastlin,

• vrste `ivalstva in rastlinstva, ki jih varuje ta zakon ( na{tete so posamezne ogro`ene

vrste),

• dolo~be o zavarovanih vrstah `ivalstva in rastlinstva,

• uvoz in izvoz (prepovedan uvoz in izvoz `ivali in rastlin iz tretjih dr`av, ki so kot take

opredeljene v zakonodaji EU {t.3626/82, za dovoljen uvoz in izvoz je potrebno fitosa-

nitarno spri~evalo),

• pooblastila za izdajo nadaljnjih izvoznih in uvoznih dolo~b (za to je pristojen zvezni

minister za okolje, ohranjanje narave in jedrsko varnost) ,

• uvozna in izvozna dovoljenja (tudi za to je pristojen zvezni minister za okolje, ohra-

njanje narave in jedrsko varnost, ki je odgovoren za stike z drugimi pogodbenicami

Washingtonske konvencije o mednarodni trgovini z ogro`enimi vrstami divjega `i-

valstva in rastlinstva in z njenim sekretariatom,

• sodelovanje carinskih organov (Zvezni minister za finance in carinski uradi sodeluje-

jo pri nadzoru uvoza in izvoza),

• obvezna dokazila ob uvozu in zaplemba, ~e vseh dovoljenj ni.

V poglavju {t. 6 so dolo~eni:

• dostop do narave in krajin zaradi rekreacije, ki dolo~a, da je dostop dovoljen v skladu

z nameni varstva in podrobno dolo~a vrste rekreacje v parku (dovoljene so tiste vrste,

ki ne kvarijo narave in so v skladu z na~eli trajnosti rabe prostora – odlo~itve so posa-

mi~ne na osnovi projektov),

• dostop do odprtih polj in travnikov, ki mora biti v skladu s splo{nimi na~eli varovanja

in ohranjanja narave ter trajnostne rabe odprtih povr{in,

• dodelitev javne zemlje za rekreacijo (mogo~e dodeliti na osnovi pro{nje, programa in

podrobnega projekta, ki gre v preveritev skladnosti z regionalnim, krajinskim planom

in planom parka).

V poglavju {t. 7 so dolo~eni:

• sodelovanje zdru`enj, upravni postopki in izvzetja (v vseh postopkih imajo na{teti

pravico in dol`nost sodelovati),
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• sodelovanje zdru`enj pri planiranju in upravljanju ter raziskovanju teh obmo~ij (za

vsakega izmed zgoraj na{tetih planov so dolo~eni postopki sodelovanja).

V poglavju {t. 8 so dolo~eni:

• spremembe zveznih zakonov (na{tete in utemeljene so vse spremembe),

• dopolnilni predpisi, ki jih je narekovala vsebina sprememb.

V poglavju {t. 9 so dolo~eni:

• dolo~be za nalaganje upravnih glob (uni~evanje narave, prepovedan lov, ubijanje

`ivali,

• trganje in uni~evanje rastlin),

• kazenske dolo~be (vsak, ki kr{i pravila in dolo~be parka, je lahko denarno kaznovan

ali celo zaprt),

• zaseg (~e je bil storjen prekr{ek ali kaznivo dejanje, lahko pristojni organ zase`e pred-

mete, ki so povzro~ili tak{no dejanje),

• pooblastila carinskih organov (kazenski zakon dolo~a, da lahko postopek v zvezi s

tem vodi carinski ali dav~ni urad ali uradi carinske in{pekcije).

V poglavju {t. 10:

• prehodne in kon~ne dolo~be (ukrepi za ohranjanje narave in krajine ne vplivajo na

uporabo obmo~ij za potrebe narodne obrambe, varovanja zveznih meja, javni pro-

met, pomorsko in notranjo plovbo, oskrbno infrastrukturo, varstvo pred poplavami

in za telekomunikacije (PTT).

4.3.1 Varstveni re`imi in vrste zavarovanih povr{in v Nem~iji

V Nem~iji poznajo {tiri vrste coniranja in re`ime varstva znotraj biosfernih rezervatov.

Ti so narodni parki z obrobno cono. Te cone so znotraj biosfernih obmo~ij in imajo na-

slednje re`ime:

• osrednja cona (Kernzone), ki je enaka rezervatnemu varstvu. To pomeni, da je naj-

vi{ja mera za{~ite in najbolj strog re`im varstva, kjer se vse prepu{~a naravi,

• vzdr`evalna cona (Pflegezone), kjer so planine ( dovoljena pa{a),

• razvojna cona (Entwicklungszone), ki je namenjena razvoju, torej, kjer so mo`ne

razne {portne aktivnosti in rekreacija - re`im varovanja je V.IUCN kategorija,

• obrobna ali predhodna cona (Vorfeld), ki je gospodarsko obmo~je parka in tu so do-

voljene gospodarske in bolj intenzivne {portno - rekreacijske aktivnosti. To so ob-

mo~ja trajnostnega razvoja in cone, kjer se ustavi velika ve~ina obiskovalcev. Ti si `e-
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lijo aktivnosti, ki niso v popolnem sozvo~ju s strogimi re`imi varovanja narave in tu so

te tudi dovoljene. S tem je razbremenjen osrednji del parka, ki ga obiskujejo le tisti, ki

`elijo naravo ob~udovati.

Iz zakona izhajajo naslednje kategorije parkov v Nem~iji. Na{tevamo jih po vrsti in na-

vajamo skupaj z opredelitvijo posamezne varstvene kategorije, kot jo dolo~a zakon. Te

so:

• Naravni rezervat - imenovanje obmo~ij za naravne rezervate je pravno obvezujo~e in

namenjeno zagotavljanju posebnega varstva narave in krajin kot celote:

• za ohranitev biocenoz,

• iz znanstvenih razlogov,

• zaradi edinstvenosti, posebnosti in enkratne lepote krajine (13 ~len).

• Narodni park – imenovanje obmo~ij za narodne parke je pravno obvezujo~e in na-

menjeno zagotavljanju posebnega varstva narave in krajin kot celote:

• obmo~je je veliko in enkratno,

• merila, dolo~ena za naravne rezervate, veljajo za ve~ji del tega obmo~ja,

• obmo~ja, ki jih ~lovekov poseg sploh ni prizadel ali pa samo v omejenem obsegu,

• obmo~je, ki pripomore k ohranjanju najve~je mo`ne raznolikosti doma~ih samoni-

klih `ivalskih vrst,

• zvezne de`ele zagotovijo, da so narodni parki dele`ni enakega varstva, kot ga imajo

naravni rezervati, ob upo{tevanju izjem zaradi velikega obsega obmo~ij ali zaradi

naseljenih sredi{~. Narodni parki so dostopni javnosti, kjer se to sklada z namenom

varstva (14.~len).

• Krajinski rezervati – imenovanje obmo~ij je pravno obvezujo~e in namenjeno zago-

tavljanju posebnega varstva narave in krajin kot celote:

• za ohranitev ali obnovo u~inkovitosti ravnovesja v naravi ali za ohranitev ali obno-

vo uporabnosti naravnih virov,

• zaradi pestrosti, posebnosti ali lepote krajin,

• zaradi posebnega pomena obmo~ja za rekreacijo,

• prepove se vsako ukrepanje, ki spremeni zna~aj krajinskih rezervatov ali, ki ni v

skladu z namenom njihovega varstva (15.~len).

• Naravni parki - so obmo~ja, namenjena enakomernemu razvoju in vzdr`evanju, ki iz-

polnjujejo te pogoje:

• zadevno obmo~je je veliko,

• obmo~je obsega v glavnem krajinske ali naravne rezervate,

• obmo~je je {e posebej primerno za rekreacijo zaradi svojih krajinskih prednosti,
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• podro~je je bilo v skladu z na~eli in cilji prostorskega in regionalnega na~rtovanja

zveznih de`el imenovano za rekreacijsko obmo~je ali turisti~no obmo~je,

• naravni parki se na~rtujejo, oblikujejo in razvijajo v skladu s svojimi rekreacijskimi

nameni (16.~len).

• Biosferni rezervat, ki ga povzemamo po de`elnem zakonu iz Sa{ke (SaechsNatSchG,

1992). Za biosferne rezervate se lahko dolo~ijo velika obmo~ja, ki:

• po Unescovih merilih programa ^lovek in biosfera (resolucija UNESCO {t. 2.313 s

13.oktobra 1970) predstavljajo zna~ilne eko-sisteme zemlje,

• se kot kulturna krajina z velikim naravnim bogastvom v prete`ni meri izkazujejo ali

se lahko izkazujejo kot naravni rezervati ali krajinska varstvena obmo~ja,

• imajo dragocene zgodovinske pri~e o ekolo{ki in krajinsko tipi~ni poselitveni obli-

ki in obliki kori{~enja zemlji{~ in so na voljo za modelne projekte tak{nih oblik ko-

ri{~enja,

• so primerna za dolgoro~no nadziranje okolja, za ekolo{ke raziskave in ekolo{ko

vzgojo,

• ta obmo~ja se lahko s pravno uredbo v skladu z vsakokratnimi varstvenimi in raz-

vojnimi cilji razdeli na varstvene cone z razli~nimi zahtevami in prepovedmi,

• za naloge upravljanja in oskrbovanja biosfernih rezervatov se ustanovi uprava

rezervata.

Poleg teh kategorij poznajo {e naravne spomenike, ki so habitati (npr.mokri{~a) in

zavarovane dele krajin, ki so krajine. Oboji so evropskega pomena in jih je potrebno

varovati.

4.3.2 Urejanje turisti~no - rekreacijskih aktivnosti in obmo~ij v parkih

V Nem~iji zvezni zakon dolo~a, da morajo biti turisti~no – rekreacijska obmo~ja dolo-

~ena v regionalnem in v lokalnem prostorskem planu. [e posebej pa morajo ta obmo~ja

dolo~iti de`ele v regijskih planih in krajinskih planih parkov (zato je bila potrebna spre-

memba zveznega zakona leta 1980 in nato {e leta 1987). V teh planih dolo~ijo program,

izvedbo in finan~ni na~rt. De`ela je tudi dol`na gospodarsko razvijati obmo~je – par-

kovno regijo. Najbolj pogoste oblike gospodarsko-razvojnih regij so biosferni rezervati,

kjer lahko skozi financiranje raziskav, monitoringa in raziskovalne infrastrukture de`ele

vzdr`ujejo oziroma razvijajo to regijo. V postopkih priprave in sprejemanja planov, ki

so prostorski in hkrati tudi gospodarsko – razvojni, je zakonsko predvidena visoka

stopnja soudele`be in soodlo~anja prebivalcev, dru{tev, zdru`enj in organov

upravljanja.
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Iz podatkov CIPRE (CIPRA, 1999) je na obmo~ju Alp v Nem~iji 4,6% smu~i{~, ki upo-

rabljajo sne`ne topove. Vsa smu~i{~a imajo plan {iritve obmo~ij, ki so namenjena za

smu~i{~a in na katerih bi zgradili novo infrastrukturo, predvsem nove `i~nice in infra-

strukturo, ki je potrebna za sne`ne topove oziroma druge oblike umetnega zasne`eva-

nja. Taki na~rti razvoja pa so vpra{ljivi z naravovarstvenega zornega kota.

V. ZAKLJU^EK

V Avstriji urejajo podro~je varstva narave z de`elnimi zakoni in odloki za posamezne

nacionalne parke. Poznajo tudi krajinske parke in pa obliko, ko se mala lokalna skup-

nost odlo~i, da prebivalci vzdr`ujejo in negujejo krajino tako kot, da bi ta bila uradno

razgla{ena za zavarovano krajino.

V Italiji poznajo tri kategorije coniranja in re`ime varstva narodnih parkov in po zako-

nu poznajo tri vrste parkov: narodne, de`elne naravne parke in de`elne naravne

rezervate.

Dokaj prosto tudi dolo~ajo {portno – rekreacijske cone in imajo razvejan sistem pod-

por za parkovno regijo in lokalne skupnosti.

V zvezni republiki Nem~iji urejajo podro~je varstva narave z zveznim zakonom in {e

posebej z de`elnimi zakoni. Nemci imajo najbolj podrobno dolo~ene kategorije varstva

zavarovanih povr{in in imajo tudi najve~ re`imov ( 4 vrste) in kategorij varstva (7 vrst).

Zadnja leta pa je posebna kategorija biosferni rezervat. Zvezni zakon ima zelo podrob-

no dolo~en kazenski del ter to~no opredeljeno, kdo, kdaj, zakaj in kako ukrepa. Tak

primer so npr. dolo~be za carino in zaseg. Zelo podrobno je opredeljen tudi krajinski

plan ter posamezni izvedbeni na~rti, ki dolo~ajo in omogo~ajo razvoj – predvsem {port-

no-rekreacijski in gospodarski razvoj.

V vsaki izmed primerjanih dr`av imajo malce druga~no ureditev, tako zakonsko kot

tudi glede planov upravljanja in prostorskih na~rtov v parkih. Vse tri de`ele priznavajo

IUCN kategorije za nacionalne in krajinske parke. Poznajo narodne, naravne (regijske)

in krajinske parke. To so obmo~ja, ki so posebnega pomena za varovanje naravne in

kulturne krajine. S podro~ja naravne krajine so to predvsem habitati. V primerih kultur-

ne krajine pa so to razli~ne vrste krajin.

Glede razvoja turizma in rekreacije so v veljavi zelo splo{na na~ela.V ve~ini primerov

se odlo~ajo za vsak projekt posebej. V biosfernih obmo~jih je na razpolago vrsta razi-

skav in monitoringov stanja okolja, s katerimi lahko utemeljijo ali zavrnejo dolo~eno

razvojno iniciativo.
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DEPONIJE KOMUNALNIH ODPADKOV*

I. UVOD

Odpadki so zapleten okoljski problem, ki ga je potrebno re{evati celovito na dr`avni

in lokalni ravni. Odpadki sicer neizbe`no spremljajo sodobni na~in `ivljenja in pridobi-

vanja materialnih sredstev, toda postali so tako nadle`no in nevarno breme za naravo,

okolje in ljudi, da so potrebni ukrepi na vseh ravneh od proizvodnje do potro{nje. Stro-

kovno prepri~anje je, da jih je mogo~e obvladovati samo s sonaravnim sistemom ravna-

nja z odpadki (glej Sonaravno ravnanje z odpadki, spletna stran), ki se za~enja pri virih

nastajanja in nadaljuje z lo~enim zbiranjem in sortiranjem, nadaljuje s predelavo upo-

rabnih odpadkov in drugimi postopki tako, da se kon~a v tem procesu z minimalnim

odlaganjem za okolje inertnih (nenevarnih) snovi. To hkrati pomeni zamenjavo nepri-

mernih tehnologij, bistvene spremembe pri vrstah in uporabi embala`e, uvedbo ozna-

~evanja okolju primernih izdelkov in raznih ekonomskih ukrepov za izbolj{anje

razmer.

Poleg celotnega sistema ravnanja z odpadki je potrebna redoljubnost in skrbnost lju-

di, da sistem deluje, pa tudi nadzor in sankcije zoper kr{ilce predpisanega reda. Zahte-

va, da ho~emo `iveti v ~isti de`eli, je skrb za zdravje ljudi, za ~iste reke in oskrbo z neo-

pore~no vodo. Nesporno je ugotovljeno, da v onesna`enih in oku`enih okoljih neko~

in in {e danes v krajih, kjer ni vode in higiene, ljudje v ve~jem {tevilu zbolevajo in umira-

jo (Institut Worldwatch, 1996).

Naloga v svojem prvem delu vsebuje splo{ne informacije o strate{kih usmeritvah re-

{evanja problematike odlagali{~ komunalnih odpadkov v Sloveniji, sledi pregled zako-

nodaje na podro~ju ravnanja z odpadki ter navajanje konkretnih primerov v zvezi z iz-

pla~evanjem od{kodnin, nadomestil oziroma priznavanjem razli~nih ugodnosti prebi-

valcem v neposredni bli`ini deponij. V zadnjem delu naloge so podani odgovori na

konkretna vpra{anja, ki jih je zastavil naro~nik.
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II. KLJU^NI POJMI IN STRATE[KE TER PROGRAMSKE
USMERITVE

2.2 Kju~ni pojmi

Kju~ne pojme povzemamo po Zakonu o varstvu okolja.

Odlagali{~e je prostor ali objekt na povr{ini ali pod njo, ki omogo~a varno in nadzo-

rovano, kon~no ali za~asno odlaganje odpadkov, ne da bi bilo s tem ogro`eno zdravje,

kakovost vode ali zraka ter ekolo{ki pogoji zunaj odlagali{~a oziroma pokrajina, pri ~e-

mer se uporabljajo tisti za{~itni ukrepi, ki jih omogo~a najbolj{a v praksi uspe{no preiz-

ku{ena tehnologija.

Odpadek je vsaka snov oziroma predmet v teko~em, plinastem ali trdnem agregat-

nem stanju neznanega lastnika ali, ki ga proizvajalec, lastnik ali imetnik ne more oziro-

ma ne `eli uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti oziroma mu {kodi ali ga je zaradi in-

teresov varstva okolja oziroma drugega javnega interesa treba obdelati, predelati ali od-

lo`iti, kot je predpisano.

Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v proi-

zvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na povr{inah in v objektih v

javni rabi, ki so prete`no trdi ter po svoji sestavi heterogeni, zaradi razpr{enosti virov

njihovega nastanka in koli~ine na viru pa se ravnanje z njimi zagotavlja na lokalni ravni.

Komunalne odpadne vode so odpadki z lastnostmi komunalnih odpadkov, ki so pre-

te`no teko~i in zato zahtevajo posebno tehnologijo odvajanja in ~i{~enja.

Emisija je izpu{~anje oziroma oddajanje snovi (v teko~em, plinastem ali trdnem sta-

nju) ali energije (hrup, vibracije, sevanje, toplota, svetloba) iz posameznega vira v

okolje.

2.2 Strate{ke in programske usmeritve1

Odpadki (MOP - Zore, 2001) so eno najslab{e urejenih podro~ij varstva okolja v Slo-

veniji ter zato dejavnik onesna`evanja in ogro`anja vseh sestavin okolja.

Splo{no uveljavljen na~in ravnanja z odpadki v Sloveniji je odstranjevanje z mesta na-

stanka in odlaganje na bolj ali manj urejena odlagali{~a.

Odlaganje na lokalne (ob~inske) deponije je prakti~no edina mo`nost ravnanja s ko-

munalnimi in prete`no tudi industrijskimi odpadki, pri ~emer so ta odlagali{~a pogosto
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neprimerno locirana, tehni~no neustrezna (netesnjena, neodplinjena, poplavna oziro-

ma v dosegu talnih vod itd.) povrh vsega pa `e prete`no zapolnjena.

V Sloveniji letno odlo`imo na sedanjih komunalnih odlagali{~ih, ki pokrivajo 365 ha

povr{ine, okrog 2,8 milijona m3 ali okrog 850000 - 950000 ton prete`no komunalnih od-

padkov v raztresenem oziroma delno stla~enem stanju. Razpolo`ljive prostorninske

zmogljivosti vseh odlagali{~ so okrog 13 milijonov m3 in tudi po tehni~no izvedljivem

tla~enju odlo`enih odpadkov bodo vsa odlagali{~a zapolnjena v 5 do 7 letih, ~eprav se

koli~ine odpadkov z leti ne bi pove~evale.

V Sloveniji je tudi 50000 - 60000 divjih odlagali{~ odpadkov, na katerih je odlo`enih

okrog 10 milijonov m3. Na kra{kem obmo~ju je zasutih z odlo`enimi odpadki vsaj 500

kra{kih jam.

Posledica neustreznega ravnanja z odpadki je prekomerno spro{~anje metana iz od-

lagali{~ odpadkov, kar prispeva okoli 5% k celotni emisiji toplogrednih plinov v Slove-

niji. Mnogo deponij nima ustrezne dokumentacije in urejenega pravnega statusa.

Za nekatere vrste komunalnih odpadkov, ki jih v EU zelo u~inkovito zbirajo in recikli-

rajo, pri nas {e nimamo urejenega zbiranja, npr. aluminjaste plo~evinke, polietilenske

plastenke, embala`ni stiropor, belo tehniko, aparate, ki vsebujejo elektronska vezja,

stare avtomobile itd.

Ni {e definiran sistem za ravnanje z zbranimi materiali (baterije in akumulatorji, ostan-

ki pesticidov, stare barve in organska topila) do dokon~nega uni~enja oziroma recikla-

`e.

Nakopi~eni problemi pri ravnanju z odpadki so ve~plastni in izvirajo iz dosedanjega

dru`benega odnosa do odpadkov in na~inov ravnanja z njimi, iz pomanjkljive upravne

in strokovne usklajenosti in organiziranosti, iz geolo{kih in hidrolo{kih zna~ilnosti slo-

venskega prostora, zna~ilnega vzorca poseljenosti in v slovenskem prostoru ~edalje

bolj prisotnega in mo~nega pojava sindromov NIMBY ( ne na mojem dvori{~u) in

NIMET (ne v ~asu mojega mandata).

Razre{evanje problematike ravnanja z odpadki je pogoj za dosego pomembnega dela

ciljev na podro~ju varstva okolja. Problematika je kompleksna in zaradi omejenih virov

terja selektiven pristop in ravnovesje med organizacijskimi in pravno-ekonomskimi

ukrepi na eni strani ter konkretnimi tehni~nimi re{itvami na drugi.

U~inkovito in za dru`bo sprejemljivo ravnanje z odpadki zahteva veliko {tevilo ukre-

pov in dejavnosti, ki so med seboj tesno povezani in se dopolnjujejo. Postavljene cilje

bo mogo~e dose~i ob naj{ir{em razumevanju vpliva problematike odpadkov na razvoj

ter ob soglasju naj{ir{e javnosti pri ume{~anju objektov in naprav za ravnanje z odpadki

v prostor. Koli~ine komunalnih odpadkov bo mogo~e zmanj{ati z ustreznim zbiranjem

posameznih vrst odpadkov ter z zagotovitvijo njihove snovne in energetske izrabe.
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Strate{ke in programske usmeritve na tem podro~ju segajo v leto 1996, ko so bile iz-

delane Strate{ke usmeritve ravnanja z odpadki v Sloveniji. Te so sestavni del Nacional-

nega programa varstva okolja, ki je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja.

Glavni strate{ki cilji ravnanja z odpadki, ki jih opredeljuje omenjeni program, so:

• zmanj{anje nastajanja in nevarnostnega potenciala odpadkov na izvoru,

• pove~anje snovne in energetske izrabe odpadkov ter zmanj{evanje emisij toplogred-

nih plinov,

• vzpostavitev u~inkovitega sistema ravnanja z odpadki,

• postopna odprava starih bremen.

2.3 Pregled zakonodaje na podro~ju ravnanja s komunalnimi odpadki

Splo{ni akti (zakoni)

Krovna zakonodaja, ki ureja varovanje okolja, in v tem okviru tudi podro~je ravnanja

z odpadki, je:

• Zakon o varstvu okolja

• Zakon o ohranjanju narave

• Zakon o javnih skladih.

Drugi zakoni, katerih dolo~ila se nana{ajo tudi na ravnanje zodpadki, so :

• Zakon o gospodarskih javnih slu`bah,

• Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin,

• Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije,

• -Zakon o prevozu nevarnega blaga,

• Zakon o kemikalijah,

• Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih.

Podzakonski akti (po podro~jih)

• Ravnanje z odpadki in nevarnimi odpadki: Pravilnik o ravnanju z odpadki.

• Ravnanje s komunalnimi odpadki in obvezne lokalne javne slu`be: Odredba o ravna-

nju z lo~eno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne slu`be ravnanja s komunalnimi

odpadki; Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih slu`b.

• Odlaganje odpadkov: Pravilnik o odlaganju odpadkov, Pravilnik o monitoringu one-

sna`enosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju

izcedne vode iz odlagali{~ odpadkov, Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi

odlaganja odpadkov,
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• Embala`a in odpadna embala`a: Pravilnik o ravnanju z embala`o in odpadno emba-

la`o.

2.4 Pristojnosti lokalnih skupnosti

Urejanje zadev varstva okolja je v pristojnosti Republike Slovenije, razen kadar gre za

zadeve lokalnega zna~aja ali pomena.

Zadeve lokalnega zna~aja ali pomena so tiste, ki izvirajo samo iz obmo~ja lokalne

skupnosti, njihov obseg ali vpliv pa ne presega njenih meja in jih lokalna skupnost lah-

ko samostojno ureja.

Lokalne skupnosti sprejemajo operativne programe in odloke za ravnanje z odpadki

za svoje obmo~je, v skladu s strate{kimi usmeritvami in operativnim programom Vlade

za ravnanje z odpadki. Lokalne skupnosti zagotavljajo zajem, odvoz in kon~no oskrbo

trdnih odpadkov iz naselij, odpadkov iz ~i{~enja komunalnih odpadnih vod in grez-

ni~nih go{~.

Sicer pa 26. ~len Zakona o varstvu okolja konkretno dolo~a obvezne lokalne javne

slu`be, ki so:

• oskrba s pitno vodo,

• odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,

• ravnanje s komunalnimi odpadki,

• odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

• javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,

• urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr{in,

• pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra~nikov

zaradi varstva zraka.

Javne slu`be iz prej{njega odstavka neposredno in obvezno zagotavlja ob~ina, razen

~e jih zagotavlja {ir{a lokalna skupnost oziroma se zagotavljajo skupno za ve~ ob~in.

^e obvezna lokalna javna slu`ba ni zagotovljena skladno s prej{njim odstavkom, jo

zagotovi Republika na obmo~ju lokalne skupnosti in za njen ra~un. Na~in zagotovitve

dolo~i Vlada z aktom, ki ga izvr{i ministrstvo pristojno za varstvo okolja.
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III. OBLIKE IZPLA^EVANJA OD[KODNIN IN PRIZNAVANJA
DRUGIH UGODNOSTI V PRIMERIH NEKATERIH VE^JIH
ODLAGALI[^ KOMUNALNIH ODPADKOV V SLOVENIJI

Prevelika bli`ina komunalnih odlagali{~ stanovanjskim objektom, lahko zaradi dolo-

~enih vplivov (smrad, insekti, glodalci) ali zastarele infrastrukture na sami deponiji

predstavlja problem za bli`nje stanovalce, ki so zato v posameznih primerih dele`ni na-

domestil ali drugih olaj{av.

Zakonske podlage za uveljavljanje od{kodnin, nadomestil, ugodnosti ipd.niso dore~ene.

Zakon o varstvu okolja v svojem 78. ~lenu sicer predvideva pla~ilo ekolo{kih od{kod-

nin, vendar podzakonskih aktov, ki bi to podrobneje dolo~ali, {e vedno ni. Izpla~eva-

nje od{kodnin oziroma ekolo{kih rent ali pa priznavanje kakih drugih ugodnosti se ure-

ja na podlagi ob~inskih sklepov ali odlokov, pa tudi individualnih pogodbmed izvajalci

izpla~il in upravi~enci.

Do takih primerov bi lahko pri{lo, ~e bi bile prekora~ene predpisane mejne vrednosti

emisij. @e citirani pravilnik o odlaganju odpadkov dopu{~a za obstoje~a odlagali{~a, da

se prilagajajo predpisom do leta 2004 (izcedne vode) oziroma do leta 2005 (odlagali{~ni

plini). Po teh rokih bo na~eloma mo`no ugotavljati emisije, ki presegajo dovoljene in iz

njih izhajajo~e finan~ne in druge odgovornosti, ki bi na~eloma lahko vklju~evale tudi

pla~ilo za nastalo {kodo posameznim fizi~nim osebam.Osnovno vodilo je, da naj do ta-

kih primerov po zgoraj navedenih rokih ne bi prihajalo.

Po informacijah Ministrstva za okolje in prostor2 ni zanesljivih podatkov, v bli`ini ka-

terih odlagali{~ prebivalci u`ivajo dolo~ene ugodnosti (izgradnja infrastrukture, nepla-

~evanje komunalnih storitev, ipd.). Na osnovi poznavanja razmer na terenu ocenjujejo,

da je takih primerov manj kot tretjina.

Praksa glede rent ali od{kodnin v Sloveniji pa je, da se, ali lokalna skupnost ali uprav-

ljalec odlagali{~a, pogajajo z najbli`jimi krajani. Vi{ina in oblike od{kodnin, rent ali dru-

gih ugodnosti so zelo razli~ne (denarna pla~ila, izgradnja lokalne infrastrukture kot ob-

lika “kolektivne rente”, popusti ali oprostila pla~il komunalnih storitev itd.).

3.1 Konkretni primeri nadomestil in od{kodnin za razvredno-
tenje okolja

V tem delu so prikazani nekateri primeri nadomestil in od{kodnin v posameznih ob-

~inah v Sloveniji, ki so v praksi zelo razli~no urejeni. Najpogosteje so v veljavi denarne
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od{kodnine, sledijo oprostitve pla~evanja komunalnih storitev ali celo kombinacija

obojega.

V primeru mariborske deponije so okoli{ki prebivalci upravi~eni do direktnih od-

{kodnin, katerih vi{ina je odvisna od oddaljenosti od odlagali{~a, in sicer:

v okviru 100 m pasu zna{a ta 17.600 SIT mese~no,

v okviru 200 m pasu 9.900 SIT mese~no,

v okviru 300 m pasu pa 3.800 SIT mese~no.

Namesto denarnih od{kodnin so lahko o{kodovanci dele`ni nekaterih drugih ugod-

nosti oziroma so opro{~eni pla~evanja stro{kov:

ravnanja z odpadki,

vodarine in vzdr`evanja priklju~kov do vi{ine povpre~nih stro{kov dru`ine,

kanal{~ine oziroma imajo pravico do enkratnega brezpla~nega praznjenja greznice v

dveh letih,

nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a.

Od{kodnine se izpla~ujejo na podlagi individualnih pogodb sklenjenih med izvajal-

cem izpla~il in upravi~enci.

Stanovalci okoli deponije v Kranju prejemajo enotno od{kodnino v vi{ini okoli

20.000 SIT po posameznem objektu in sicer v krogu 600 m od deponije. Denarna od-

{kodnina je tu edino nadomestilo, kajti drugih ugodnosti, kot v primeru mariborske de-

ponije, tu ob~ani niso dele`ni.

Krajani, ki `ivijo v neposredni bli`ini ptujskega odlagali{~a komunalnih odpadkov, za

kar se {teje 500 m pas okoli deponije, prejemajo od{kodnino pribli`no 20 po osebi in

imajo obenem {e nekatere druge ugodnosti, npr. ne pla~ujejo stro{kov javne razsvetlja-

ve, odvoza odpadkov, kanalizacije itd.

V Ljubljani oziroma v bli`ini njenega odlagali{~a na ljubljanskem barju so samo trije

objekti, ki pa so ~rne gradnje, nastale `e v ~asu obratovanja deponije tako, da v prete-

klosti ni bilo podane kakr{nekoli zahteve po nadomestilu.

V Celju posameznikom ne izpla~ujejo ekolo{ke rente, saj so vsi prebivalci odmaknje-

ni od deponije najmanj 300 m.

Zato pa je med mestno ob~ino Celje in prizadeto krajevno skupnostjo (na podro~ju

katere se nahaja deponija) sklenjena pogodba o izpla~evanju mese~ne akontacije na-

domestila za obremenitev in razvrednotenje bivalnega okolja, z namenom, da se akon-

tacija porabi za izbolj{evanje pogojev bivanja in komunalne infrastrukture.

Ob~ina ^rnomelj je za krajane vasi Uranovi~i in Zastava, ki sta oddaljeni od komunal-

ne deponije 1 km, postavila avtobusno postajali{~e, imajo javno razsvetljavo, asfaltiran
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plo~nik, uredila je otro{ko igri{~e in krajanom ni potrebno pla~evati zbiranja in odvoza

smeti. Te stro{ke po sklepu sveta ob~ine ^rnomelj zanje krije lokalna skupnost.

Za primer Novega mesta navajamo direktne citate iz dveh sporazumov med komuna-

lo in lokalnimi skupnostmi. V prvem od obeh sporazumov so posebej opredeljena de-

narna nadomestila za lokalne skupnosti, v drugem pa za posamezna gospodinjstva, ki

so upravi~ena do nadomestil zaradi obratovanja komunalne deponije v njihovi nepo-

sredni bli`ini.

V Novem mestu je v obratovanju komunalna deponija, ki je v upravljanju Komunale

Novomesto. Mestna ob~ina Novomesto, Krajevna skupnost Brusnice in ob~ina [entjer-

nej so sprejele Sporazum o nadomestilu za razvrednotenje in nevarnost za okolje3. Ko-

munalno odlagali{~e je v bli`ini vasi Leskovec. Na tem mestu bo tudi zgrajen bodo~i

Center Dolenjske za odlaganje odpadkov.

Ta sporazum je nastal zaradi ugotovljenih negativnih vplivov iz naslednjih vidikov:

ekolo{ko-psiholo{kega,

prometno-varnostnega,

krajinsko-razvojnega posega v prostor.

Iz samega sporazuma navajamo utemeljitev in znesek nadomestila lokalnim skupno-

stim. Obseg vplivov obstoje~ega odlagali{~a na okolje je opredeljen na osnovi {tudije in

poro~ila o vplivih na okolje, ki so ga izdelali v Zavodu za zdravstveno varstvo Novome-

sto, januarja in novembra 1999. S tem sporazumom se krajani KS Brusnice in ob~ani Ob-

~ine [entjernej odpovedujejo vsem nadaljnjim izpla~ilom materialnih in nematerialnih

od{kodninskih zahtevkov, razen v primeru bistvenega pove~anja {kodljivih vplivov

centra Dolenjske na ljudi. S tem sporazumom se mestna ob~ina Novo mesto in podjetje

Komunala Novo mesto zave`eta, da bosta zgradili komunalno infrastrukturo v KS Be-

snica v obsegu in rokih, ki so dogovorjeni. KS Brusnice in Ob~ina [entjernej pa se tudi

zave`eta, da bosta prejeto nadomestilo uporabili izklju~no za izgradnjo oziroma vzdr-

`evanje komunalne in dru`bene infrastrukture ter razvoj naselij KS Brusnice in nekda-

nje KS Orehovica.

Nadomestilo se izpla~uje na osnovi izra~una, ki temelji na koli~ini pripeljanih odpad-

kov v razsutem stanju na Center Dolenjska in temeljne vsote, ki zna{a letno 150.340 .

Izpla~evanje se izvaja mese~no po 1/12 dogovorjenega letnega zneska. Vi{ina se od-
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infrastrukturo.
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merja glede na fizi~nomerljive vplive in glede na dejansko pripeljane koli~ine v razmer-

ju 50:50. Izhodi{~ni kriterij so izdelani prostorski vplivi obstoje~e deponije in pri~ako-

vani prostorski vplivi, ki zna{ajo 38.950 m3. To nadomestilo se pla~uje v tej obliki do

sprejetja dr`avnega predpisa, ki bo urejal pla~evanje od{kodnin za razvrednotenje oko-

lja zaradi obratovanja odlagali{~ odpadkov.

Naslednji je Sporazum o od{kodnini za razvrednotenje in nevarnost za okolje4, kjer se

Komunala Novomesto, ki upravlja Center Dolenjsko, zavezuje mese~no nakazovati od-

{kodnino v skladu z 78. ~lenom Zakona o varstvu okolja va{~anom Leskovca, in sicer

do takrat, ko bo sprejeta nova dr`avna zakonodaja, ki bo urejala pla~evanje od{kodnin

za obratovanje odlagali{~ odpadkov.

Od{kodnina za razvrednotenje okolja se pla~uje neposredno prizadetim va{~anom

po naslednjih kriterijih:

do prejema od{kodnine so upravi~eni vsi stalno `ive~i prebivalci, ki `ivijo v delu vasi

Leskovec, ki se nahaja v neposredni bli`ini Centra Dolenjske,

od{kodnina se izpla~uje prizadetim va{~anom spodnjega dela vasi Leskovec nepo-

sredno na @R posameznika,

vi{ina od{kodnine je v protivrednosti 90 mese~no.

To od{kodnino je na osnovi zgornjih kriterijev upravi~eno dobiti sedem gospodinj-

stev oziroma trideset ljudi v vasi Leskovec.

V primeru odlagali{~a Spodnji Stari Grad5 v ob~ini Kr{ko imajo od{kodnine za ob-

mo~je odlagali{~a nenevarnih odpadkov. Na osnovi Pogodbe o od{kodnini za degradi-

rano obmo~je sanitarne deponije Spodnji Stari Grad, sklenjene med Ob~ino Kr{ko in

Krajevno skupnostjo Dolenja vas v letu 2001, krajevna skupnost uveljavlja pla~ilo od-

{kodnine zaradi negativnih vplivov, in sicer v vi{ini 2.556 /mesec, v ~asu od 01.01.2002

do 31.1.2004. Z navedeno pogodbo pa se je Ob~ina Kr{ko zavezala da bo v ~asu od

01.01.2005 do zaklju~ka sanacije odlagali{~a izpla~evala od{kodnino v vi{ini 12.782

/mesec.

Ob~ina Kr{ko se je z veljavnimOdlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob~ini

Kr{ko in `e navedeno pogodbo zavezala, da do zaprtja odlagali{~a, za gospodinjstva na

obmo~ju Krajev ne skupnosti Dolenja vas izvaja komunalno dejavnost odvoza in zbira-

nja odpadkov, brez obveznosti gospodinjstva k pla~ilu kakr{negakoli nadomestila za
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5 Povzeto po podatkih komunalnega podjetja iz ob~ine Kr{ko.
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odva`anje. Tako se smetarina ne zara~unava 282 gospodinjstvom, ki skupaj {tejejo 875

prebivalcev.

Po navedeni pogodbi se je Ob~ina Kr{ko zavezala, da bo zagotovila pospe{eno iz-

gradnjo dolo~enih objektov na podro~ju KS Dolenja vas, in sicer v letih od 2001 do 2004

v vi{ini do 60 mio SIT/leto6.

IV. POSEBNA VPRA[ANJA V ZVEZI Z DEPONIJAMI V SLOVENIJI

Na vpra{anja v zvezi z odlagali{~i v Republiki Sloveniji smo na Agenciji RS za okolje

ter na in{pektoratu dobili naslednje odgovore (Podatki MOP, 2002), ki jih navajamo

skladno z naro~nikovim naro~ilom.

4.1 [tevilo deponij v Sloveniji

Po uradni evidenci Agencije RS za okolje, ki se nana{a na Uredbo o taksi za obreme-

njevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v skladu s katero so morali upravljalci odla-

gali{~ do 31.12.2001 vlo`iti napoved za odmero takse zaradi odlaganja, je v Sloveniji tre-

nutno v obratovanju 54 aktivnih komunalnih odlagali{~ (6 jih je zaprtih) in 26 industrij-

skih odlagali{~. Od teh 26 je eno klasificirano kot odlagali{~e za nevarne odpadke, dru-

ga so za nenevarne ali inertne odpadke. Pri industrijskih odlagali{~ih {tevilo ni

dokon~no, ker (pri treh) {e ni re{eno vpra{anje statusa odlagali{~a oz. ali se odlaganje

smatra kot sanacija po rudarski zakonodaji. V mestnih sredi{~ih komunalnih odlagali{~

ni. Sedem odlagali{~ se nahaja v neposredni bli`ini mest oziroma na njihovem obrobju.

V preteklih letih 1999 in 2000 je bil izveden popis odlagali{~ v RS, ki je vklju~eval pro-

storske zna~ilnosti in naravne danosti za posamezno odlagali{~e, opremljenost odlaga-

li{~ ter oceno primernosti in skladnosti z zakonodajo. Vsako posamezno odlagali{~e je

locirano na ozemlju Republike Slovenije z Gaus-Kruegerjevimi koordiantami. Na osno-

vi teh podatkov bi bilo mo`no dolo~iti razdalje od mest oziroma mestnih sredi{~, ven-

dar pa ta izra~un v sklopu te {tudije ni bil izdelan.
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sklenjeno med ob~ino Kr{ko in KS Dolenja vas.
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4.2 Upravi~enost okoli{kih prebivalcev do od{kodnin ali nado-
mestil oziroma ugodnosti

Za obstoje~a odlagali{~a agencija in in{pektorat ne razpolagata s podatki o vrsti in vi-

{ini od{kodnin.

V skladu s Pravilnikom o odlaganju odpadkov mora biti zagotovljeno pri na~rtovanju

in gradnji novih odlagali{~, da telo odlagali{~a ni v vidnem polju oken ali vrat do 600 m

od zunanje meje odlagali{~a. To se nana{a na stanovanjske stavbe in na zgradbe, kjer se

opravljajo izobra`evalne, zdravstve in podobne dejavnosti. Prav tako pa mora biti

zra~na razdalja med zunanjo mejo odlagali{~a in temi zgradbami najmanj 300 m. Ti od-

miki veljajo za nova odlagali{~a, obstoje~a pa se morajo temu prilagoditi do konca leta

2008. Prakti~no to pomeni, da se bodo skoraj vsa obstoje~a odlagali{~a, ki so v bli`ini

mest in drugih naselij, zaprla. Ve~ina od njih `e pred letom 2008, tudi zaradi drugih raz-

logov in predpisanih dolo~il.

4.3 Urejenost glede smradu, morebitnih spremljevalcev odlaga-
li{~ (`ivali, podgan) in neuglednega okolja za prebivalce
okoli deponij

Po pravilniku o odlaganju mora biti vsako odlagali{~e ograjeno z najmanj 2 m visoko

ograjo (rok postavitve ograje je bil 31.12.2001), ki onemogo~a dostop ljudi in divjadi.

Ograje ni potrebno zgraditi le v primeru, ko naravna razmejitev onemogo~a dostop lju-

di in divjadi na odlagali{~e. Prav takomorajo biti odlagali{~a opremljena z napravami za

prepre~evanje prena{anja prahu in blata s transportnimi vozili. Smrad je direktno vezan

na odlagali{~ni plin, zato v zvezi s tem velja Pravilniko o odlaganju odpadkov, ki ureja

podro~je zajema in porabe odlagali{~nega plina do konca leta 2005.

Upravljalci odlagali{~ pa morajo `e sedaj izvajati dolo~ene preventivne zdravstveno

-higienske ukrepe v obliki dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Primer pojava insektov, glodalcev itd. je praviloma lahko le posledica opustitve takih

ukrepov in zadostni razlog za ukrepanje pristojnih in{pekcijskih slu`b.

Pravilnik o odlaganju dolo~a tudi postopke prekrivanja telesa odlagali{~a ter rekulti-

vacijo terena, tehnike inmetode odplinjevanja telesa odlagali{~a ter prav tako postopke

odvodnjavanja odlagali{~a. Cilj in namen teh obveznih ravnanj v ~asu obratovanja odla-

gali{~a ter tudi po njegovem zaprtju je zmanj{evanje negativnih vplivov, ki jih ima lahko

odlagali{~e na okolico.
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4.4 ^as obratovanja (aktivnosti) posameznih deponij

Na `ivljenjsko dobo posameznega odlagali{~a vpliva ve~je {tevilo faktorjev, tako, da

ni mogo~e za vsa odlagali{~a dolo~iti enako dolg ~as obratovanja oz. njegove aktivno-

sti. Odlagali{~a, kjer se odlagajo me{ani komunalni odpadki so glede izcednih vod in

odlagali{~nega plina aktivna od 30 do 50 let, odvisno od na~ina vgrajevanja odpadkov v

deponijsko telo in sestave odlo`enih odpadkov.

4.5 Negativni vplivi na okolje po zaprtju za posamezne
deponije

Negativni vplivi na okolje je odvisen od vrste faktorjev, npr. kak{nega tipa je odlaga-

li{~e oz. kak{ni odpadki so se odlagali (nevarni, nenevarni), kako je bilo zgrajeno (izde-

lava tal in tesnenje tal, odplinjevanje, kako je zagotovljeno prepre~evanje stika telesa z

povr{inskimi in podzemnimi vodami, prekrivanje, itd.).

Aktivnost razgradnje komunalnih odpadkov zelo strmo pade `e po 5 letih, nadalje pa

se polagoma asimptoti~no pribli`uje ni~elnemu stanju. Zato Pravilnik o odlaganju dolo~a

~asovno obdobje, ki je za odlagali{~a nevarnih in nenevarnih odpadkov, najmanj 10 let in

najve~ 30 let po zaprtju, v katerem je potrebno izvajati predpisani monitoring (podzemne

vode, emisije snovi v izcedne ter padavinske vode in zrak ter meteorolo{ki parametri.) Po

zaprtju deponije, ki bodo imele urejeno zajemanje izcednih voda in odlagali{~nega plina,

vplivov na okolje ne bo. Edini vpliv je poraba prostora in njegova omejena raba.

V. ZAKLJU^EK

Odpadki (Nacionalni program varstva okolja, 1999) so eno slab{e urejenih podro~ij

varstva okolja v Sloveniji. Nakopi~eni problemi pri ravnanju z odpadki so kompleksni

in izvirajo iz dosedanjega neprimernega odnosa do odpadkov in ravnanja z njimi. Odla-

gali{~a so pogosto lokacijsko in tehni~no neustrezna ter prete`no zapolnjena in bodo

glede na sedanje trende polna v 5 - 7 letih. Velik problem predstavljajo tudi divja odlaga-

li{~a. Prav tako {e ni zadovoljivo urejeno podro~je recikla`e ter dokon~nega uni~enja

zbranih materialov.

U~inkovit sistem ravnanja z odpadki temelji na sklopu ukrepov, ki spodbujajo in

omogo~ajo prepre~evanje njihovega nastanka na izvoru, lo~en zajem, recikliranje ali

druge vrste snovne izrabe odpadkov ter varno in za okolje sprejemljivo kon~no oskrbo

odpadkov. Pri kon~ni oskrbi odpadkov ima izraba njihove energetske vrednosti pred-
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nost pred namenskim se`igom in odlaganjem. Izraba snovne in energetske vrednosti

odpadkov dobivata v zadnjem obdobju precej{njo veljavo.

Precej{en del odgovornosti na tem podro~ju nosijo lokalne skupnosti. V njihovi pri-

stojnosti (Katalog pristojnosti ob~in, 1998) je tudi morebitno izpla~evanje od{kodnin,

rent oziroma priznavanje drugih ugodnosti prebivalcem okoli deponij, kar se ponavadi

ureja na podlagi ob~inskih sklepov ali odlokov. Zakon o varstvu okolja v svojem 78.

~lenu dopu{~a mo`nost izpla~il, vendar podzakonskih aktov, ki bi to urejali, pa {e ni.

Nova ureditev na tem podro~ju predvideva zahtevano oddaljenost stanovanjskih ob-

jektov od odlagali{~ najmanj 600m, ~emur semorajo deponije prilagoditi do leta 2008.

Te in nekatere druge naloge bo mo~ uresni~iti s krepitvijo zavesti o pomembnosti te

problematike za nadaljnji razvoj ter z razumevanjem lokalne javnosti pri vklju~evanju

potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki v njihov prostor.

Iz pridobljenih podatkov, virov in literature izhaja, da podro~je odlaganja komunal-

nih odpadkov {e ni zadovoljivo urejeno. V Sloveniji obstaja problem odpiranja oziroma

ume{~anja novih deponij predvsem zaradi prostorskih omejitev. Podlago za izpla~eva-

nje od{kodnin, nadomestil ali priznavanje drugih ugodnosti predstavlja Zakon o vars-

tvu okolja, vendar podzakonskih aktov, ki bi to podrobno urejali, vlada {e ni izdala.

Zato se ta problematika v praksi ureja na podlagi ob~inskih sklepov ali odlokov ter indi-

vidualnih pogodb med izvajalci izpla~il in upravi~enci.
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padki (Uradni list RS, {t. 21/01; objava: 23. 03. 2001; veljavnost: 07. 04. 2001).
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- Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih slu`b (Uradni list RS, {t. 56/01; objava: 06.

07. 2001; veljavnost: 21. 07. 2001).

- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, {t. 5/00; objava: 21. 01. 2000; veljavnost: 05. 02. 2000).

- Pravilnik omonitoringu onesna`enosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, {t. 5/00; obja-

va: 21. 01. 2000; veljavnost: 05. 02. 2000).

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagali{~ odpadkov (Uradni list RS, {t. 7/00; objava:

28. 01. 2000; veljavnost: 12. 02. 2000).

- Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, {t. 70/01; objava: 31.

08. 2001; veljavnost: 15. 09. 2001).

- Pravilnik o ravnanju z embala`o in odpadno embala`o (Uradni list RS, {t. 104/00; objava: 15. 11. 2000, ve-

ljavnost: 30. 11. 2000).

- Strate{ke usmeritve republike Slovenije za ravnanje z odpadki, Poro~evalec Dr`avnega zbora, {t.36/96.

- Katalog pristojnosti ob~in, Slu`ba vlade RS za lokalno samoupravo in In{titut za lokalno samoupravo, Ma-

ribor 1998, str.179-226.

- Zore, Jani (2001): »Odpadki v Sloveniji« - publikacija Ministrstva za okolje in prostor, Ljubljana, str. 8-18.

- Podatki MOP, pridobljeni prek e-po{te (Katja Buda in Marija Urankar), 6.5.2002.

- Odpadki: breme in izgube, http://www.gov.si/svo/021.htm, zajeto 19.4.2002.

- Izgradnja odlagali{~a, http://www.holdingmestaljubljane.si/c_snaga_frame.htm, zajeto 19.4.2002.

- Monitoring vplivov na okolje, http://www.maribor.si/MOM_INT/12-ZVO/Porocilo/272.htm,

zajeto 11.4.2002.

- Le urejeno odlagali{~e je okoljsko sprejemljivo,

http://www.holdingmestaljubljane.si/d_snaga_frame.htm, zajeto 12.4.2002.

- Zbiranje in odva`anje odpadkov, http://www.holdingmestaljubljane.si/b_snaga_frame.htm,

zajeto 12.4.2002.

- Gospodarjenje z odpadki, http://www.okoljevarstvo.net/index.php?ID=1413, zajeto 12.4.2002.

Viri o posameznih deponijah:

- Odlagali{~e komunalnih odpadkov Maribor, Kova~ Andrej, 16.4.2002.

- Odlagali{~e komunalnih odpadkov Ptuj, Kranjc Roman, 16.4.2002.

- Odlagali{~e komunalnih odpadkov Kranj, Valjavec Janez, 18.4.2002.

- Odlagali{~e komunalnih odpadkov Celje, [irca Meta, 17.4.2002,

- Odlagali{~e komunalnih odpadkov Novo mesto, @arko Kova~evi~,18.4.2002.

- Odlagali{~e komunalnih odpadkov ^rnomelj, Gro{elj Robert, 6.5.2002.

- Odlagali{~e komunalnih odpadkov Kostak-Kr{ko, Modic Darja, 25.4.2002.

- Odlagali{~e komunalnih odpadkov [paja Dolina, Alenka Gorc, 7.5.2002.

- Odlagali{~e komunalnih odpadkov Dom`ale, Anton Leskovar, 8.5.2002.
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AZBESTNO CEMENTNE CEVI*

I. UVOD

V tej nalogi smo podrobno opisali ureditev problematike azbestno cementnih cevi na

treh primerih dr`av, ~lanic EU. Za osnovo smo uporabili podatke, ki so nam jih posre-

dovala ministrstva Avstrije, Nem~ije in [vedske in za azbest pristojne institucije. Poleg

tega smo prikazali tudi smernice za azbest, ki jih za podkomisijo Medresorske komisije

za ravnanje z nevarnimi snovmi je izdelal In{titut za varovanje zdravja RS leta 2000.

Naloga je zastavljena tako, da nadgrajuje nalogo {t.17/99, v kateri smo zbrali osnovne

podatke o azbestu kot snovi, ki je dokazano {kodljiva za zdravje. V nalogi {t.17/99 smo

pokazali {tudije o vplivih na zdravje ljudi, zakonodajno ureditev za azbest pri nas in v

Evropski uniji.

II. OPREDELITEV NEKATERIH POJMOV IN STANJE V SLOVENIJI

2.1 Nevarnost azbesta

Azbest je vlaknasta oblika mineralnih silikatov, ki sodijo v skupino amfibolov

skal~natih (kristalnih) mineralov.

Problematiko azbesta v pitni vodi in pove~ano {tevilo rakavih obolenje so prou~evali

v {tevilnih epidemiolo{kih {tudijah. V ve~ini ni bilo statisti~no zna~ilne pove~ave, ven-

dar so ugotovili rahlo pove~ano {tevilo rakavih obolenj pri ljudeh, ki so u`ivali pitno

vodo z veliko vsebnostjo azbesta. Vzrok za nastalo (Otorepec, 2001) pove~anje obolenj

je te`ko pripisati samo azbestu, saj v ve~ini {tudij niso bili upo{tevani dodatni dejavniki

tveganja za nastanek rakave bolezni. Mednarodna agencija za raziskavo raka v Evropi -

IARC (International Agency for Reserarch of Cancer) uvr{~a azbest v prvo skupino rako-

tvornih snovi. To pomeni, da je azbest nedvoumno rakotvoren oziroma, da je vzro~na

povezava med izpostavljenostjo azbestu in nastankom plju~nih malignomov dokazana

. Pojavljajo se tudi druge vrste raka (Dodi~-Fikfak, 1999), ki jih zdravniki z gotovostjo

pripisujejo izpostavljenosti azbestu (maligne plevre plju~, rak na ustni sluznici in grlu,
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tudi na gastrointeralnem traktu in ledvicah) . Vsi omenjeni raki se pojavljajo 10 do 40 let

po prvi izpostavitvi azbestu, zato je bila pot za uvrstitev azbesta med rakotvorne snovi

zelo dolga.

2.2 Azbest v vodi in pija~ah

Azbest je ~loveku nevaren predvsem, ~e vdihava azbestna vlakna. Zato azbest ve`ejo

na karkoli, da ni lebde~, in s tem preneha biti nevaren. Ponovno pa postane nevaren, ko

se za~ne spro{~ati iz vezave bodisi z razpadom ali lomljenjem materialov, na katere je

vezan .

Koncentracije azbesta v vodi so zelo razli~ne, ve~inoma so manj{e od 1 000 000 vla-

ken na liter ( ali 1MFL - milion fibers per liter). Vrednosti nad 100 MFL so ugotovili samo

tam, kjer so cevi `e za~ele razpadati zaradi dotrajanosti ali fizi~nih po{kodb. Azbest, ki

se spro{~a iz azbestno cementnih, je odvisen od “agresivnosti vode”, predvsem od ki-

slosti, ki jo merimo z ph, in trdote vode. Agresivna voda lahko cev po{koduje in azbest-

na vlakna se za~nejo spro{~ati. V litru vode so od 1 do 10MFL. Ve~ina doslej analiziranih

azbestnih vlaken je bila kraj{a od 5 mikrometrov (Dodi~-Fikfak, 1999).

Trajnost azbestno-cementnih cevi je od 30-45 let. Trajnost pa ni odvisna samo od ~asa,

marve~ tudi od ostalih dejavnikov kot so: snovi v vodi in prsti, predvsem od kislosti ozi-

roma stopnje vsebnosti ph.

2.3 Raz{irjenost in dotrajanost azbestno cementnih cevi v
Sloveniji

V Sloveniji je, po podatkih In{tituta za varovanje zdravja RS, bilo izdelanih 1,5 mio. az-

bestno cementnih cevi v zadnjih 50-letih. Po oceni iz predloga nacionalnih smernic za

azbest je v Sloveniji ostalo 800.000 azbestno cementnih cevi (podatek 6.5.1999). Podat-

ke o tem so dobili na osnovi vpra{alnika. Na vpra{alnik je odgovorilo devetin{tirideset

upravnih enot. V vpra{alniku so jih spra{evali o azbestu nasploh in o azbestno cement-

nih ceveh. Iz te ankete izhaja, da je v Sloveniji v {tirinajstih upravnih enotah skupno

910,5 km azbestno cementnih cevi. Ve~ina polo`enih azbestno cementnih cevi za pitno

vodo je starih od 25-35 let. Ugotovljeno je tudi, da so ponekod znatne izgube, ker te cevi

na dolo~enih delih vodovodnega omre`ja preprosto izginejo, vzrok za to je agresivnost

vode ali pa agresivnost prsti, v kateri so name{~ene te cevi (ve~ glej nalogo 17/99).
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III. PRIMERJALNI PREGLED

3.1 Zakonodaja v EU

V EU veljajo naslednji predpisi:

• Direktiva Sveta Evrope 76/769 EEC, ki je bila dopolnjena z Direktivo EU 83/477/EEC

19.9.1983, dopolnitev in Direktivo EU 87/217/EEC, 19.3.1987 in 91/382/EEC

25.6.1991 in {e dvanajsta dopolnitev Direktiva EU 94/27/EC, ki je za~ela veljati

30.1.1994. Nosi naslov: Direktiva o prepre~evanju in omejevanju onesna`evanja

okolja z azbestom. V njej je definirano, kaj je azbest, dolo~eni so pogoji za uporabo

oziroma prepoved uporabe azbesta v proizvodnji in izdelkih, ravnanje z njimi, ureja

merjenje vplivov in delno dolo~a mejne vrednosti v zraku in vodi, dolo~a za{~ito de-

lavcev pred tveganji z azbestom na delovnemmestu. Tudi sama direktiva EU dovolju-

je uporabo `e vgrajenih azbestno cementnih izdelkov do konca njihove `ivljenjske

dobe oziroma do izrabe.

3.2 Stanje zakonodaje o azbestu v Sloveniji

V Sloveniji so sprejeti naslednji zakoni, pravilniki in akti za delo z azbestom:

• Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z A izdelki ter o zagotovitvi sredstev za

prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno, ki je za~el veljati 12.10.1996.

• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z A

izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neaz-

bestno, ki je v veljavi od 09.05.1998.

• Zakon o prevozu nevarnih snovi,

• Pravilnik o dolo~itvi poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu,

• Pravilnik o ravnanju z odpadki,

• Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo,

Pravilnik o na~inu prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu,Uradni list SFRJ, {t.

82/90,

• Uredba o prepovedi in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta

in azbestnih izdelkov,

• Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda,

• Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda,

• Akt o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO: Konvencija

Mednarodne organizacije dela {t. 162 o varnosti pri uporabi azbesta,
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• Aneksa A in B Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega

blaga,

•

Stanje zakonodaje v Sloveniji je po posameznih podro~jih povzeto v tabeli 1.1

Tabela 1: Povzetek zakonske ureditve 15 podro~ij v zvezi z azbestom v Sloveniji

Podro~ja, ki bi morala biti za-

konsko urejena

Je urejeno Zakonsko

ni urejeno

Delno

urejeno

Namen, aplikacija, definicije x

Dol`nosti X

Mejne vrednosti izpostavljenosti

azbestu

x

Mejne vrednosti emisije azbesta v

atmosfero

X

Mejne koncentracije azbesta v od-

padnih vodah

X

Meritve azbesta v zraku na delov-

nem mestu

x

Splo{ne preventivne metode x

Prepovedi in omejitve X

Osebna za{~itna sredstva X

^i{~enje delovnih prostorov in

opreme

x

Pakiranje, transport in skladi{~enje X

Ravnanje z azbestnimi odpadki X

Zdravstveni nadzor azbestu izpo-

stavljenih delavcev

X

Ozna~evanje, izobra`evanje in uva-

janje v delo

X

Ru{ilna in instalacijska dela ter od-

stranjevanje azbesta

x

Vir: [e{ok, 2000
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1 Na spletni strani http://www.gov.si/mkrns/aktivna/azbest_nacsmer/knsrez1.htm, z dne 14.9.2002, kjer je

Pregled predpisov in direktiv EU, ki bi slu`ila kot podlaga pri sprejemanju na{e zakonodaje, avtorica J.[e{ok.
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3.3 Avstrija

V Avstriji velja uredba o azbestu, ki prepoveduje skoraj vso uporabo azbesta, razen za

nekaj izdelkov, ki imajo krizolit. Po informacijah iz resornega ministrstva pa naj bi `e v

letu 2003 veljala popolna prepoved, ker je v obravnavi dopolnitev te uredbe2 Iz naslova

je razvidno, kaj vse ureja uredba o azbestu: Uredba o azbestu, ki omejuje proizvodnjo,

prodajo, uporabo in dolo~a ozna~evanje snovi, ki so po definiciji azbest. Enako velja

tudi za pripravke in kon~ne izdelke, ki vsebujejo azbest.3

Uredba o azbestu, FLG No.324/1990 ureja proizvodnjo azbestno cementnih izdelkov.

Uporaba azbesta za infrastrukturne vode je prepovedana samo za tiste izdelke, za kate-

re je pri ravnanju z njimi, potrebno imeti posebno orodje in tudi posebno za{~ito pri

delu. Te materiale lahko uporabljajo in vgrajujejo le poobla{~eni izvajalci, ki imajo zato

posebno koncesijo in izpolnjujejo pogoje o varnosti pri delu in o varovanju okolja.

Uredba o azbestu posebej ne govori o azbestno cementnih ceveh za pitno vodo. V

Avstriji so v glavnem `e zamenjali tovrstne vodovodne cevi, zato v praksi ni potrebe po

takem zakonu. Tudi tedaj, ko je bilo to aktualna zamenjava azbestno cementnih cevi, na

zvezni ravni niso bili sprejeti nobeni posebni normativni akti, le na lokalni ravni. Prav

tako ni nobenih finan~nih podpor ali fondov, ki bi vsaj delno pokrivali stro{ke zamenja-

ve dotrajanih azbestno cementnih cevi.

3.4 Nem~ija

V Nem~iji je normativno azbest urejen podobno kot v Avstriji. Osnovo za urejanje az-

besta predstavlja Zakon o kemikalijah, ki je bil sprejet leta 1996 in dopolnjen leta 2000.

Problematiko azbesta ureja Uredba o prepovedi in omejevanju vnosa nevarnih snovi in

njihove priprave.4
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2 Vse podatke za Avstrijo je poslal Hermann Goetsch, Federal Ministry for Agriculture,Forestry,Environment

and Waste Management,Vienna, dne 9.7.2002 in 17.8.2002.

3 Asbestos Ordinanace, 324the Ordinance of Federal Minister of Environment, Youth and Family of the Fede-

ral Minister of Labour and Social Affairs of april 10, 1990, Concerning Restrictions on the Placing on the Market,

the Manufacture, Use and Labelling of Substances, preparations and Finished Products which Contain Asbe-

stos /Asbestos Ordinance, Federal Law Gazette No 324/1990.

4 Verordnung ueber Verbote und Beschraenkungen des Inverkehrbringens gefaerlicher Stoffe, Zubereitun-

gen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (Chemikalien –Verbotverordnung – ChemVerbotsV),

19.7.1996 (BGBI.I.S 1151 in dopolnjen 26.6.2000 (BGBI.S.939). Te podatke za Nem~ijo je poslal Dr.a.Blasius,

Bundesumweltministerum,Bonn,, dne 24.7.2002.
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VNem~iji je za podro~je azbesta v pitni vodi odgovornoMinistrstvo za zdravje. To po-

dro~je ureja uredba o pitni vodi.V tej uredbi so standardi, ki prepre~ujejo topljivost ap-

nenca v vodi. S tem, ko se apnenec ne topi v vodi, je mogo~e prepre~iti prodor azbest-

nih vlaken iz cevi v vodo. Enako vlogo ima tudi zahteva o stopnji kislosti vode oziroma

ph faktorja, ki sme biti med 6,6 – 9,5 enot. Uredba o pitni vodi je po standardih zahtevna

in jo je te`ko izvajati, zato so sprejeli leta 2001 novo uredbo, ki pa bo za~ela veljati {ele

leta 2003. Po novi uredbi stopnja topljivosti apnenca ne sme presegati 5 mg/l na pipi

kon~nega uporabnika. Ni pa potrebnomeriti stopnje topljivosti apnenca, ~e je vrednost

ph vsaj 7,7 enot.5

Uporaba azbestno cementnih cevi za pitno vodo sicer v Nem~iji ni prepovedana, ven-

dar jih `e dolgo ne vgrajujejo ve~. Razlog za to je stroga zakonodaja, ki varuje delavce

pri ravnanju z nevarnimi snovmi.

3.5 [vedska

Na [vedskem so problematiko azbesta re{evali med leti 1975 do 1985 in zato je zanje

`e dolgo zaklju~ena. Na [vedskem je bilo v {estdesetih in sedemdesetih letih polo`enih

okrog 1500 km azbestno cementnih cevi, kar je leta 1985 predstavljajo od 3 - 4% odstot-

ke vseh cevi za pitno vodo. Danes jih je ostalo le {e ~etrtina do petina cevi, ki so jih popi-

sali leta 1985. Te preostale cevi so tako zastarele in dotrajane, da se v bli`nji bodo~nosti

prav lahko zgodi, da bo problematika azbestno cementnih cevi, ponovno aktualna.

Dr`ava je v 60-tih oziroma v 70-tih letih imenovala posebno komisijo za azbest, ki je

izdelal program in predlagala ukrepe. Program je vseboval tudi navodilo po katerem je

moral Urad za prehrano (National Food Administration), obvestiti prebivalstvo o nevar-

nosti azbesta in o proizvodih, ki ga vsebujejo. Za sanacijo vodovodnih cevi, da se ne bi v

pitno vodo me{al azbest, so odgovorne lokalne skupnosti. Kljub temu pa ni program

predlagal, da bi lokalne skupnosti zamenjevale azbestno cementne cevi z drugimi, ki so

zdravju manj {kodljive. Financiranje zamenjave je v izklju~ni pristojnosti lokalnih skup-

nosti. Za tovrstne investicije pa uporabljajo sredstva posebnih fondov.

Stanje zakonodaje pa je naslednje:

Uredba o azbestu, SFS No.683/1986, prepoveduje uporabo azbesta v proizvodnji do-

lo~enih cementnih izdelkov, dopolnjena je bila leta {e leta 1988, ko je prepovedala upo-

rabo azbesta pri izdelavi zavor za osebne avtomobile. Zakonodaja o azbestu je sve`enj

prepovedi z nekaj izjemami. Na splo{no je azbest prepovedan za uporabo v proizvod-
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nji. Strogo je prepovedana zamenjava dotrajanih materialov, ki vsebujejo azbest, z na-

domestnimi, ki tudi vsebujejo azbest, razen zelo redkih izjem. Ena takih je uporaba az-

besta v zavornih oblogah za te`ke tovornjake.6

Pravilnik o uporabi azbesta, ki ga je izdal Nacionalni in{pektorat za kemikalije, zelo

podrobno predpisuje rabo nevarnih snovi po podro~jih in tudi prena{a zahteve iz

evropske direktive v nacionalno zakonodajo, sicer pa prepoveduje uporabo azbesta

povsod.7

IV. ZAKLJU^EK

Za vse dr`ave EU velja evropska direktiva, ki predpisuje stroge pogoje v zvezi z azbe-

stom. Azbest je prepovedan povsod, kjer lahko {koduje zdravju ljudi in njegova upora-

ba je dovoljena le v redkih izjemah.

V vseh dr`avah, ki smo jih podrobneje pregledali, imajo problematiko azbesta nor-

mativno urejeno. V ve~ini primerov problem azbesta urejajo s podzakonskimi akti (npr.

uredbami o azbestu). Uredbe o azbestu so bile ve~inoma sprejete v osemdesetih letih. Z

novimi spoznanji o lastnostih in {kodljivosti snovi pa se zakonodaja o uporabi in kon-

troli azbesta stalno dograjuje.

Prikazani podatki po dr`avah ka`ejo, da nobena izmed njih ni sprejela posebnega za-

kona za odstranjevanje azbestno cementnih cevi. Samo na [vedskem je bil sprejet pose-

ben program za zamenjavo azbestno cementnih cevi.

Situacija v Sloveniji pa je taka, da imamo polo`enih relativno veliko azbestno cement-

nih cevi za pitno vodo in za ve~ino je rok varne uporabe `e potekel. Dr. Peter Otorepec

(Otorepec, 2001) predlaga, da se »odseki vodovodnega omre`ja, kjer so cevi najstarej{e

in zato najbolj izpostavljene razpadu, ~imprej zamenjajo, ostale pa v doglednem ~asu.

Vodovodi naj pripravijo terminski na~rt menjave takih delov omre`ij. Pri menjavi in

popravilu je potrebno upo{tevati vse varnostne ukrepe za za{~ito delavcev«.
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6 Podatke za [vedsko je posla Gabriela Boldis iz Swedish Works Environment Authority, Solna.

7 Te je poslal Ulf Rick, National Chemicals Inspectorate, Stockholm, povzeti pa so tudi z internetne strani zako-

nodaje www.kemi.se,Regulation on Chemical Products and io-technical Organisms (KIFS No.8/1998)
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gen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (Chemikalien –Verbotverordnung – ChemVerbotsV),

19.7.1996 (BGBI.I.S 1151 in dopolnjen 26.6.2000 (BGBI.S.939).

- Na spletni strani: www.kemi.se, Regulations je opisana zakonodaja o nevarnih snoveh in o azbestu za

[vedsko.

- Na spletni strani: www.slv.se je zakonodaja o pitni vodi, ker na [vedskem problematika azbestno cement-

nih cevi sodi v ta zakonodajni okvir.

- Otorepec, Peter (2001) Oddelek za higieno okolja, In{titut za varovanje zdravja RS, Dopis na Ministrstvo

za zdravje- In{titut za varovanje zdravja RS, Uradu za kemikalije, z naslovom: AZBEST V PITNI VODI

(Predlog za najve~je dovoljene vrednosti azbesta v pitni vodi), izdelan 7.6.2001.

- Dodi~-Fikfak: Nacionalni program za azbest (NPA), 1999, str.48.

- Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z A izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje az-

bestne proizvodnje v neazbestno, ki je za~el veljati 12.10.1996.

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z A izdelki ter o zagoto-

vitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno, ki je v veljavi od 09.05.1998.

- Zakon o prevozu nevarnih snovi UL SFRJ, {t.27/90

- Pravilnik o dolo~itvi poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, Uradni list RS, {t.26/97, z dne

16.05.1997;

- Pravilnik o ravnanju z odpadki, Uradni list RS, {t. 84/98, z dne 11.12.1998;

- Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo, Uradni list SRS, {t.

35/88;

- Pravilnik o na~inu prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu,Uradni list SFRJ, {t. 82/90.

- Uredba o prepovedi in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdel-

kov, Uradni list RS, {t.20/98, z dne 13.03.1998;

- Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda, Uradni list RS, {t. 75; z dne 5. 12. 1997;
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- Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda, Uradni list RS, {t.75; z dne 5.12.1997.

- Akt o dopolnitvi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO: Konvencija Mednarodne organi-

zacije dela {t. 162 o varnosti pri uporabi azbesta, Uradni list RS, {t. 13, z dne 7. 3.1997, Mednarodne

pogodbe.

- Aneksa A in B Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga, Uradni list,

Mednarodne pogodbe, {t. 61/70, 8/77, 1/78, 6/78, 11/80.
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ZAVETI[^A ZA ZAPU[^ENE @IVALI*

I. UVOD

Na osnovi naro~ila smo izdelali nalogo o zaveti{~ih za `ivali. Naro~nik je `elel primer-

jalni pregled normativne ureditve v treh dr`avah Evropske unije.

Nalogo smo izdelali tako, da smo pregledali spletne strani, zaprosili za informacije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dru{tvo za za{~ito `ivali Slovenije v

Ljubljani, regijski dru{tvi za za{~ito `ivali v Trbovljah in v Mariboru ter Kinolo{ko zvezo

Slovenije. Za podatke smo zaprosili tudi mednarodno zdru`enje Kennel klub oziroma

njegove izpostave v posameznih dr`avah ter Kraljevo dru{tvo za za{~ito in skrb za `ivali

(RSPCA), ki ima na tem podro~ju stoletne izku{nje.

II. ZAKONODAJA O ZA[^ITI @IVALI IN PRAKSA V SLOVENIJI

Ugotovili smo, da je za celotni pogled na problem zaveti{~ za zapu{~ene `ivali treba

pregledati zakonodajo, a tudi kdo se s to problematiko najve~ ukvarja in na kak{en na~in.

Zato navajamo veljavne zakone, ki obravnavajo problematiko doma~ih `ivali. Posebej

navajamo zakonodajo in posebej obravnavamo pomen civilnih iniciativ. S to problemati-

ko se ukvarjajo in imajo dolgoletne izku{nje razli~na dru{tva za za{~ito `ivali.

Zakon o `ivinoreji ureja tudi problematiko doma~ih `ivali in med njimi tudi psov in

ma~k. Zakon v 3.~lenu v terminu »doma~e `ivali« opredeljuje vzdr`evanje in vzrejo vseh

doma~ih `ivali. V tem zakonu psi in ma~ke niso posebej izpostavljeni.

Problematika zapu{~enih `ivali je opredeljena v Zakonu o za{~iti `ivali, ki se podrob-

neje ukvarja z zaveti{~i za `ivali. Ta zakon tudi natan~no opredeljuje, katere `ivali so za-

pu{~ene. Zakon o za{~iti `ivali ne razlikuje med registriranimi in neregistriranimi za-

pu{~enimi `ivalmi, ampak lokalni skupnosti nalaga, da enako poskrbi za oboje.

Navajamo opis po posameznih ~lenih:

27. ~len:

Zagotovitev zaveti{~a je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvr{uje kot javna

slu`ba, pri ~emer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v ob~ini zagotovljeno eno

mesto v zaveti{~u
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* Dr. Branka Berce-Bratko; pripravljeno: 5.11.2002, objavljeno: 6.11.2002
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28. ~len:

Imetnik zaveti{~a opravlja naslednje naloge: sprejema prijave o zapu{~enih `ivalih,

zagotavlja zanje veterinarsko pomo~, prevoz, namestitev in vra~anje ali oddajanje `ivali

in do oddaje `ivali je zaveti{~e njen skrbnik.

31.~len:

Stro{ke v zvezi z zapu{~eno `ivaljo pla~a skrbnik `ivali. @ivali, ki se ne oddajo ali vr-

nejo lastnikom, se lahko po 30 dneh od namestitve v zaveti{~e usmrti.

33.~len:

Imetnik zaveti{~a lahko sredstva za vzpostavitev zaveti{~a pridobi iz ve~ virov: iz pro-

ra~una lokalne samoupravne skupnosti, prora~una Republike Slovenije (najve~ do 50

%, ~e je investicija v skladu s pogoji, ki jih predpi{e minister do decembra 2004) ali pa iz

drugih virov. Za delovanje zaveti{~a lahko pridobi sredstva iz vseh zgoraj navedenih vi-

rov. Iz prora~una Republike Slovenije pa jih lahko pridobi le, ~e imetnik zaveti{~a delu-

je v javnem interesu.

Leta 2000 je bil sprejet Pravilnik o pogojih za zaveti{~a za zapu{~ene `ivali. V njem so

dolo~eni pogoji, ki jih mora izpolnjevati zaveti{~e za zapu{~ene `ivali. Ureja sprejem in

oddajo `ivali, dolo~a pogoje za namestitev in oskrbo `ivali, evidence ter veterinarsko –

sanitarni red zaveti{~a. V njem so zapisani vsi pogoji za gradnjo, in sicer velikost bok-

sov, vrste potrebnih prostorov, dovoljeni materiali in celo temperature.

V Sloveniji delujejo regijska dru{tva za za{~ito `ivali, ki `e leta strokovno in po`rtvo-

valno skrbijo za zapu{~ene `ivali. V svoje programe o delovanju dru{tva vklju~ujejo tudi

mo`nost vodenja in upravljanja zaveti{~ za zapu{~ene `ivali, stalno spremljanje razmer

na tem podro~ju in povezovanje z mednarodnimi organizacijami, ki jim nudijo strokov-

no in finan~no pomo~.

Tudi stroka opozarja na {tevilne strokovne in pravne probleme. Eden takih je nez-

dru`ljivost delovanja zaveti{~a za doma~e `ivali v okviru `ivalskega vrta, ker ni primer-

no, da so doma~e `ivali nastanjene preblizu divjim.1 Posebej so tudi opozorili na sin-

drom zbirateljev `ivali v Sloveniji.2
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1 Strokovno mnenje Veterinarska uprava RS (VURS), 25.10.2002.

2 To je posebno psiholo{ko stanje, ki ni v prid `ivali in je treba strokovno ukrepati, Eva Dolinar: Kdo so zbiralci

`ivali? Zbirka prevodov ~lankov, ki jih je za svoje ~lane izdalo Dru{tvo za za{~ito `ivali v Ljubljani , 6.september

2002., str.1-14.)
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III. PRIMERJALNI PREGLED PO DR@AVAH

Kot osnovo za primerjalni pregled smo najprej pozornost namenili zakonodaji, ki ve-

lja v Evropski uniji. Po pravilu o subsidiarnosti je vsaki dr`avi prepu{~eno oblikovanje

zakonov, ki urejajo problematiko ravnanja `ivali z vidika krutosti do `ivali. Protokol o

dobrobiti `ivali pa je sestavni del Amsterdamske pogodbe (1999). Ta protokol (glej

spletno stran) zahteva jasno zakonsko obvezo dr`av podpisnic pogodbe, da poskrbijo

za dobrobit `ivali. Poleg tega pa je Evropska unija tudi sprejela vrsto direktiv o ravnanju

z `ivalmi na kmetijah, o transportu in trgovanju z njimi.3

3.1 Zvezna republika Nem~ija

Svetovna deklaracija o pravicah `ivali (1978) v 14.~lenu dolo~a, da morajo biti pravice

`ivali zavarovane enako kot ~lovekove pravice, zato so v Nem~iji od 17.5.2002 pravice

in za{~ita `ivali sestavni del nem{ke ustave.4

V Nem~iji velja Zakon o za{~iti `ivali (das deutsche Tiersutzgesetz, 1998) od leta 1998.

Njegov 2. ~len je bil dopolnjen z dolo~bami o ravnanju z nevarnimi (borilnimi) psi, ni pa

{e noveliran glede na 20.a ~len nem{ke ustave. Zakon o za{~iti `ivali v prvem in drugem

~lenu govori o odgovornosti ~loveka do `ivali, zato je prepovedano, da se jih mu~i in tr-

pin~i Lastnik mora za `ival primerno skrbeti. To pomeni, da mora poskrbeti za primer-

no prehrano, ~isto~o, vzgojo in zdravje ter namestitev. Namestitev za te `ivali mora biti

taka, da jim omogo~a gibanje in jim ne povzro~a ob~utka utesnjenosti. Problematiko

zapu{~enih in potepu{kih psov in ma~k tudi ureja ta zakon in dolo~a, da jih ne smejo

ubiti, razen v primeru hude bolezni oziroma velike napadalnosti do ljudi. Zanje je po-

trebno poskrbeti v skladu s svetovno deklaracijo o pravicah `ivali (OZN, 1978).

Ta zakon sodi v podro~je t.im. konkuren~ne zakonodaje, kar v nem{ki zakonodaji

pomeni, da ~e sta za isto stvar sprejeta zakona na zvezni in de`elni ravni, vedno velja

zvezni zakon.

Na ravni ob~in oziroma lokalnih skupnosti je izdano le majhno {tevilo posebnih

upravnih aktov, ki bi urejali podro~je za{~ite `ivali, ~eprav 15.~len zakona o za{~iti `iva-

li natan~no dolo~a, kaj vse lahko oziroma mora urejati lokalna uprava. Prav tako nalaga

vojski in policiji, da izdata posebna dolo~ila o ravnanju z `ivalmi, ki jih uporabljata za iz-

vajanje svoje dejavnosti.
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3 Posamezne direktive so na{tete na spletni strani: http//www.eurogroupanimalwelfare.org/legislation1.htm)

4 Povzemamo 20.a ~len ustave, ki dr`avi nalaga odgovornost, »da z zakoni in drugimi ukrepi izvr{ilne oblasti

za bodo~e generacije ohrani naravno okolje in `ivali.«
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Ena izmed de`el, ki so to problematiko normativno uredile, je de`ela Sa{ka (Sach-

sen). Leta 1996 so sprejeli pravilnik »Ravnaje z `ivalmi, ki so izgubljene ali so brez gos-

podarja«, ki dolo~a odgovornost lokalne skupnosti za te `ivali. Oddajo jih v zaveti{~a, ki

jih vodi Nem{ko zdru`enje za varstvo `ivali ali pa zasebnim zaveti{~em. Lokalna skup-

nost 28 dni pla~uje oskrbo teh `ivali in vse obvezne medicinske usluge, ki jih dolo~a

zvezni zakon (Behandlung, 1996).

Po podatkih lokalnih skupnosti pla~uje de`ela 2,5 na `ival in vso njeno zdravni{ko

oskrbo.5

V Nem~iji (Deutscher Tiersutzbund, spletna stran) zelo pogosto delujejo zasebna za-

veti{~a za zapu{~ene `ivali. Ta zaveti{~a so vodena po pravilih, ki veljajo za nevladne

organizacije. Najbolj znana je Nem{ka zveza dru{tev za za{~ito `ivali, ki izdaja pravilni-

ke o vodenju in vzdr`evanju zaveti{~ za zapu{~ene doma~e `ivali. Obi~ajno zaveti{~a

vodijo njihova lokalna ali regionalna dru{tva.

Smernice za vodenje zaveti{~ za `ivali, ki jih izdaja Nem{ka zveza dru{tev za za{~ito

`ivali, dolo~ajo (Richtlinien, 1995):

katere so odgovornost do `ivali,

opremo zaveti{~,

kadrovsko sestavo zaveti{~,

obvezno posvetovanje skrbnikov z veterinarjem o prehrani, negi in vzgoji teh `ivali,

prostorske standarde za `ivali( tudi prostor za karanteno),

poseben prostor za bolne `ivali,

prostor za gibanje psov, ma~k in drugih `ivali,

medicinsko oskrbo,

pravila za evtanazijo `ivali, ki je dovoljena le izjemoma v korist `ivali, ko ni nobene

drugemo`nosti ve~ (neozdravljiva bolezen s hudimi bole~inami, visoka starost ali po-

polna iz~rpanost),

da neodvisni veterinarji zato~i{~e nadzorujejo.

Strokovnjaki in kinologi poudarjajo, da v Nem~iji to problematiko re{ujejo izredno

uspe{no.6

3.2 Kraljevina Danska

Danska je 1991.leta sprejela Zakon o za{~iti `ivali (Act on protection on Animals,

1991). Zakon zelo natan~no dolo~a ravnaje z `ivalmi, zdravstveno-higienske zahteve,
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5 Kommune der Sachsen, informacija Stefani Weiss, 22.10.2002.

6 Mnenje Dru{tev za za{~ito `ivali v Ljubljani in Trbovljah ter Mariboru in MKGP, g. Savo Vovk.
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nadzor ter sankcije. Posebnost tega zakona je, da zahteva ustanovitev sveta za etiko in

sveta za blagor in dobrobit `ivali.

Zaveti{~a za `ivali so organizirana na osnovi zakona o za{~iti `ivali in navodil, ki jih je

v zvezi s tem izdalo ministrstvo za pravosodje. Na Danskem je zelo razvita civilna

dru`ba in njene organizacije in posamezniki skrbijo za doma~e `ivali. Poleg tega je med

njimi visoko razvit ob~utek in odgovornost do `ivali, {e zlasti do zapu{~enih. Zato v ok-

virih civilnih zdru`enj delujejo organizacije za za{~ito `ivali. Eno takih je Dansko

dru{tvo za dobrobit `ivali.7

Na Danskem imajo 15 registriranih zaveti{~ za `ivali. Eno izmed njih vodi Dansko

dru{tvo za dobrobit `ivali, ostale pa vodijo zasebniki, ki za `ivali skrbijo na osnovi po-

godbe z Danskim dru{tvom za dobrobit `ivali. Zasebniki dobijo denar za skrbni{tvo ter

ustrezno nego teh `ivali. To dru{tvo pa tudi nadzira delovanje zaveti{~; predvsem izvaja

veterinarski nadzor nad zdravstveno-higienskim stanjem `ivali, ki ga izvajajo poob-

la{~eni veterinarji.

3.3 Zdru`eno kraljestvo

V Zdru`enem kraljestvu `e od leta 1911 velja Zakon o varstvu `ivali (Protection of

Animals Act, 1911), ki je bil dopolnjen leta 1954. V letu 1969 je bil sprejet Zakon o za-

pu{~enih `ivalih, ki je bil dopolnjen leta 1988.

Zanimivo je, da imajo v Zdru`enem kraljestvu tudi Zakon o »hotelih« za `ivali iz leta

1963 in Zakon o ustanovah, ki gojijo rodovni{ke pse.8

Poleg tega ni posebne zakonodaje o institucijah, ki skrbijo za `ivali, so le splo{na pra-

vila etike in navodila nevladnih organizacij. Najpogosteje za zapu{~ene `ivali skrbi prav

Kraljevo dru{tvo za za{~ito `ivali pred krutostjo, znano s kratico RSPCA9.

Za zapu{~ene `ivali skrbijo lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti bodisi same vodijo

zaveti{~a za `ivali ali pa jih predajo v upravljanje zasebnikom. Obi~ajno lokalna skup-

nost za en teden pla~uje oskrbnino in zdravstvene storitve za tako `ival. Po tem pa `ival

predajo v oskrbo nevladni organizaciji, ki naj poskrbi za to, da tako `ival nekdo posvoji

oziroma jo po dolo~enem ~asu usmrtijo.
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7 Danish Animal Welfare Society, ustanovljeno 1875.

8 Animal Boarding Establishment Act 1963 in Act on Breeding Establishments, 1961.RSPA-Central and Eastern

Europe, 22.10.2002.

9 Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals-RSPCA, ustanovljeno leta 1824. Podatki Alexandre

Hammond-Seaman, programske direktorice Central and East Europe oddelek RSPCA,elektronska po{ta z dne

22.10.2002.
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Kraljevo dru{tvo RSPCA je tudi izdalo zelo podrobna navodila za izgradnjo in uprav-

ljanje zaveti{~ za `ivali. Ta pravila zelo podrobno dolo~ajo:

• cilje,

• finan~no konstrukcijo,

• prostorsko oblikovanje zaveti{~ ( s konkretnimi na~rti),

• napotke za vodenje zaveti{~a (priprava hrane, izbiro osebja,

• zbiranje finan~nih sredstev-prispevkov in donacij.

V publikaciji »Navodila za upravljanje in graditev zaveti{~ za `ivali«, pi{e, da upravljajo

100 zaveti{~ in klinik za `ivali ter vrsto specialnih veterinarskih klinik in bolni{nic za

divje `ivali (RSPCA Guidelines, 2001).

3.4 Republika Hrva{ka

Po podatkih iz RSPCA naj bi na Hrva{kem imeli eno izmed najbolj sodobnih zakono-

daj o zaveti{~ih za `ivali.10

Na osnovi 26.~lena Zakona o dobrobiti `ivali (1999) je Ministrstvo za kmetijstvo in

gozdarstvo izdalo Pravilnik o pogojih za zaveti{~a za `ivali in higienske servise11.

Ta pravilnik dolo~a, da:

• morajo biti zgradbe zaveti{~ najmanj 500 m oddaljene od naselij,

• zgrajene morajo biti na odcednih zemlji{~ih,

• izven obmo~ij z vodnimi zajetji,

• na ne poplavnih terenih ter

• na obmo~ju, kjer ni zemeljskih plazov,

• v smeri naselja ne sme pihati stalni veter,

• objekt mora biti dovolj velik in zgrajen v skladu z vsemi higiensko - tehni~nimi

standardi,

• odprt mora bit najmanj 4 ure dnevno,

• zagotovljeno mora biti 24 urno de`urstvo za sprejem `ivali.
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10 Prispoevek Alexandre Hammond-Seaman, programske direktorice Central and East Europe oddelek

RSPCA, elektronska po{ta z dne 22.10.2002.

11 http://wwwnn.hr/Cijeli BrojS.asp?god=2001&br=71Zakon o dobrobiti `ivotinja (Narodne novine broj19/99

in Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloni{ta za `ivotnje I higienski servisi (Narodne novine

broj broj 71/2001).
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Tako ustanovo lahko vodi le strokovno usposobljena oseba, ki ima najmanj srednje-

{olsko izobrazbo s podro~ja veterine ali druge ustrezne smeri. V taki ustanovi kot dela-

vec ne sme biti zaposlen nih~e, ki je bil kdaj koli obsojen zaradi mu~enja `ivali. Zave-

ti{~e ima lahko lastnega veterinarja ali pa se pogodbeno ve`e na enega izmed veterinar-

jev v okolici zaveti{~a.

V. ZAKLJU^EK

Iz primerjalnega pregleda po posameznih dr`avah izhaja, da so za zapu{~ene `ivali

pristojna razli~na ministrstva. Pravno je to podro~je zelo razli~no urejeno. Prav tako je

normativna ureditev za zaveti{~a vezana na higienske, zdravstvene in eti~ne vidike in je

v pristojnosti lokalnih skupnosti ali pa je skrb prepu{~ena civilnim ustanovam in

dru{tvom, ki imajo stoletno tradicijo v ravnanju in skrbi za `ivali.

Iz posameznih primerov lahko sklepamo, da so v tujini zaveti{~a predvsem ali iz-

klju~no v zasebni lasti oziroma upravljanju. Financirajo se z dotacijami posameznikov

in lokalnih skupnosti, ne pa iz dr`avnega prora~una.

Po mnenju strokovnjakov z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je mo-

go~e vso problematiko zapu{~enih doma~ih `ivali v Sloveniji urediti z uredbo k zakonu

o `ivinoreji in v njej obdelati vse segmente skrbi in vzreje za te `ivali. Mo`na re{itev pa je

tudi zakon o doma~ih `ivalih, ki bi doma~e `ivali celostno obravnaval12. Kinologi pa `e-

lijo, da bi bila reja psov, register, vzdr`evanje in ljubiteljsko delovanje s psi dolo~eno v

posebnem zakonu oziroma predpisu o psih. Po mnenju obojih ve~ina te`av izhaja zara-

di neizvajanja veljavne zakonodaje s tega podro~ja.13

LITERATURA IN VIRI
- Zakon o `ivinoreji,Ur.l. RS, {t.18-716/2002.

- Zakon o za{~iti `ivali, Ur.l. RS, {t.98-4617/99.

- Pravilnik o pogojih za zaveti{~a za zapu{~ene `ivali, Ur.l. RS, {t.45-2089/2000.

- http://www.eurogroupanimalwelfare.orgleftpress.htm, zajeto 21.10 2002.
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12 Mnenje iz Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano: »Problem je strokovno mogo~e obdelati z ured-

bo k sedanji zakonodaji, ~eprav bi bila to le za~asna re{itev. Verjetno bi bil najbolj{i zakon, ki bi doma~e `ivali

celostno obravnaval glede na funkcije, ki jih danes opravljajo« (MKGP, Savo Vovk, 25.10.2002.)

13 Eva Dolinar in Roman Turen{ek iz Trbovelj ter Marija Mueller iz Maribora.,vsi iz regijskih dru{tev za za{~ito

`ivali.
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- Deutscher Tiersutzbund.E.V: http://www.tierscutzbund.de., zajeto 19.10.2002.

- Zakon o dobrobiti `ivotinja (Narodne novine broj19/99 in Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljava-

ti skloni{ta za `ivotnje I higienski servisi (Narodne novine broj broj 71/2001):

http://wwwnn.hr/Cijeli_BrojS.asp?god=2001&br=71.

- Das Deutsche Grungesetz- BGBl.I.S.,17.5-2002., Artikel, 20.a.

- Das deutsche Tiersutzgesetz, BGBl.I.S.1105,1818 gaendert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Bekaemfung

gefaerlicher Hunde vom 12.4.2001,BGBl.I.S. 530.

- Svetovna deklaracija o pravicah `ivali, Dokument OZN o `ivalih, Bruselj 27.1.1978, prevod-tipkopis iz Mi-

nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

- Behandlung von Fundiereren und herrenlossen Tieren, ausgenommen herrenlosen wilden Tieren,

L01-42506/6, Ministerialblatt Sachsen-Anhalt 54/1996 vom 30.10.1996, izdala Kommune der Sachsen.

- Richtlinien fuer die Fuerung von Tierheimen der Tiersutzvereine in Deutschen Tiersutzbund e.V.,

17.6.1995, Bonn.

- Act on Protection of Animals, Act No.386 of 6.6.1991 in dopolnjen kot Act No.183, 14.4.1993.

Kopenhagen.

- Protection of Animals Act 1911; Protection of Animals (Amendment) Act 1954; Abandonment of Animals

Act 1960 Abandonment of Animals (Amendment) Act 1988;UK legislation v Principal UK animal welfare lr-

gislation, RSPCA Information, West Sussex, 2001, str.6.

- Animal Boarding Establishment Act 1963 in Act on Breeding Establishments, 1961, informacija Alexandre

Hammond-Seaman, programske direktorice Central and East Europe oddelek RSPCA,elektronska po{ta z

dne 22.10.2002.

- Guidelines for the design and management of animal shelters, izdalo Royal Society for the Prevention of

Cruelty to Animals-RSPCA, Sussex, 2001, str.1-15.

- Protocol (No 33) to the Treaty establishing the European Community on the protection and welfare of ani-

mals (1997), v veljavi od 1.5.1999 na http//www.eurogroupanimalwelfare.org/legislation1.htm, zajeto

30.10.2002.

- Eva Dolinar: Kdo so zbiralci `ivali? Zbirka prevodov ~lankov, ki jih je za svoje ~lane izdalo Dru{tvo za

za{~ito `ivali v Ljubljani , 6.september 2002., str.1-14.

- Eva Dolinar in Roman Turen{ek: Predlog urejanja bivanja `ivali na obmo~ju Zasavske regije, Trbovlje,

2001.

- Eva Dolinar in Roman Turen{ek: Program dejavnosti za leto 2001, Trbovlje, 2001.

- Mnenje kinolo{ke zveze in regijskih dru{tev za za{~ito `ivali (Eva Dolinar iz Ljubljane in Roman Turen{ek

iz Trbovelj ter Marija Mueller iz Maribora., vsi iz regijskih dru{tev za za{~ito `ivali), z dne 16.10.2002.
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REGISTER NALOG RAZISKOVALNEGA SEKTORJA

V MANDATU 2000-2004*

ALTERNATIVNA MEDICINA

Ureditev komplementarnega zdravilstva v dr`avah EU in dr`avah tranzicije (102/2001)

AMANDMA

Glasovanje o amandmajih (51/2001)

AVSTRIJA

Gospodarska predstavni{tva (prikaz po dr`avah) (82/2002)

AVTORSKA PRAVICA

Izigravanje avtorskega prava (39/2002)

AZBEST

Azbestno cementne cevi za vodovod – financiranje zamenjave (55/2002)

BANKOVCI

Prvi bankovci Kraljevine SHS (59/2000)

BEGUNEC

Begunska tabori{~a med I. svetovno vojno na ozemlju nekdanje Avstro - Ogrskemonar-

hije (2/2002)

BLAGO ZA CIVILNE IN VOJA[KE NAMENE

Izvoz – uvoz blaga za dvojno rabo (59/2002)

BREZPOSELNOST

Brezposelnost in ukrepi za pospe{evanje zaposlenosti v gospodarsko neperspektivnih

obmo~jih (44/2002)
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* Register nalog in razporeditev po geslih je pripravilamag. Katarina @agar.
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CESTNOPROMETNI PREDPISI

Izrekanje mandatnih kazni za prometne prekr{ke (5/2002)

^E[KA

Gospodarska predstavni{tva (prikaz po dr`avah) (82/2002)

^LANSTVO

^lanstvo v kmetijski zbornici (1/2002)

^LOVEKOVE PRAVICE

Manj{inski jeziki kot uradni jeziki (13/2001)

Pravni polo`aj Romov (22/2001)

Ustavne spremembe in vstop v EU – povzetek gradiv (28/2002)

Pristojnosti delovnih teles DZ na podro~ju varstva ~lovekovih pravic – vpra{alnik IPU

(74/2002)

DAV^NA OLAJ[AVA

Dohodninske olaj{ave v Nem~iji (26/2002)

DAVEK

Vi{ina DDV za veterinarske storitve (18/2002)

DAVEK NA KAPITALSKI DOBI^EK

Davek na kapitalski dobi~ek (13/2002)

DDV

Pregled obdav~itev (DDV) na knjige v EU in na kinematografijo (43/2001)

Davek na dodano vrednost in dohodnina v Zdru`enem kraljestvu, Nem~iji in na Hr-

va{kem (93/2001)

DELITEV NA VOLILNE ENOTE

Volilni okraji (02/2001)

DELITEV OBLASTI

Odnos med zakonodajno in izvr{ilno vejo oblasti (47/2001)
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DELO PARLAMENTA

Organigram DZ (20/2001)

Glasovanje o amandmajih (51/2001)

DELOVNA ZAKONODAJA

Nadlegovanje na delovnem mestu (32/2001)

Spolno nadlegovanje na delovnem mestu (82/2001)

DEMOGRAFIJA IN PREBIVALSTVO

Primerjava med upravnima enotama Ljubljana in Maribor (39/2001)

Statisti~ni podatki po ob~inah in upravnih enotah v Sloveniji od leta 1991 dalje

(71/2001)

Statisti~ni podatki za UE Maribor in Ljubljana (40/2002)

DEMOKRACIJA

Problemi delovanja demokrati~nih institucij – vpra{alnik Sveta Evrope (83/2002)

DENARNA KAZEN

Izrekanje mandatnih kazni za prometne prekr{ke (5/2002)

DIREKTIVA

Investicijski skladi – direktive EU (80/2002)

DODATEK ZA STRO[KE POSLANCEV

Uporaba telefonov – primerjalno (62/2002)

DODATKI IN POVRA^ILO STRO[KOV

Sistem pla~ in dodatkov za poslance (6/2002)

DOHODNINA

Davek na dodano vrednost in dohodnina v Zdru`enem kraljestvu, Nem~iji in na Hr-

va{kem (93/2001)

Dohodninske olaj{ave v Nem~iji (26/2002)

Dohodninske olaj{ave za re{evanje stanovanjskega problema (53/2002)

DONACIJA

Pridobitna dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij (15/2002)
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DOSTOP DO INFORMACIJ

TV prenosi plenarnih sej (14/2001)

DOSTOP DO IZOBRA@EVANJA

Oblike financiranja {tudentov v dr`avah Evropske unije (61/2001)

DOVOLJENJE ZA BIVANJE

Nem{ki dr`avljani v Sloveniji (65/2002)

DOVOLJENJE ZA DELO

Nem{ki dr`avljani v Sloveniji (65/2002)

DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE PREVOZNE DEJAVNOSTI

Pogoji za opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu (44/2001)

Zakon o prevozih v cestnem prometu (60/2001)

DRU@BENI IN SOCIALNI OKVIR – CIGAN

Pravni polo`aj Romov (22/2001)

DR@AVNA POMO^

Zagotavljanje svobode in politi~ne pluralnosti medijev (38/2001)

DR@AVNI ZBOR

Raziskovalni sektor - statisti~ni podatki (78/2001)

Zbornik Raziskovalnega sektorja – 2001 (100/2001)

DR@AVLJANSKA VZGOJA

Pregled pouka dr`avljanske vzgoje po evropskih dr`avah (95/2002)

DRU@INA

Standardi in normativi na podro~ju otro{kega varstva (58/2001)

DR@AVNO TO@ILSTVO

Vloga javnega to`ilca v demokrati~ni dru`bi (86/2002)

ENERGETSKA POLITIKA

Pregled organiziranosti vlad ~lanic EU po ministrskih resorjih (33/2001)
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Energetika (urejenost podro~ja v drugih dr`avah) (34/2001)

EVROPA

Zagotavljanje svobode in politi~ne pluralnosti medijev (38/2001)

EVROPSKA UNIJA

Stranke v Evropski uniji (54/2000)

Dr`avni zbor Republike Slovenije in aktivnosti v zvezi z EU (62/2001)

Demokratizacija Evrope – spisek literature (20/2002)

Investicijski skladi – direktive EU (80/2002)

Referendumsko vpra{anje za vklju~itev Slovenije v EU (93/2002)

Vloga nacionalnih parlamentov v EU zadevah – {tudije primerov (94/2002)

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

Regije (pokrajine) v posameznih dr`avah Evrope (27/2002)

FINANCIRANJE PRORA^UNA

Prora~unski deficit (36/2001)

FINANCIRANJE VOLITEV

Dr`avni zbor Republike Slovenije, politi~na stranka - podatki (75/2001)

FINAN^NI NADZOR

Primerjalna {tudija s podro~ja revidiranja (25/2001)

FINSKA

Gospodarska predstavni{tva 8prikaz po dr`avah) (82/2002)

GENERALNI SEKRETAR

Generalni sekretar parlamentov - polo`aj in vloga (16/2001)
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GLASOVANJE

Poslovni{ka ureditev ponovitve glasovanja in obravnava predlogov aktov s finan~nimi

posledicami (05/2001)

Glasovanje na plenarni seji (66/2002)

GOSPODARSKA INTERESNA SKUPNOST

Organiziranje zbornic v RS in EU (50/2001)

GOSPODARSKA RAST

Prikaz nekaterih makroekonomskih kazalcev za Republiko Slovenijo v obdobju

1992-2001 (29/2002)

GOSPODARSKA ZBORNICA

Organiziranje zbornic v RS in EU (50/2001)

GRADNJA IN URBANIZEM

Pregled organiziranosti vlad ~lanic EU po ministrskih resorjih (33/2001)

Energetika (urejenost podro~ja v drugih dr`avah) (34/2001)

IMUNITETA

Poslanska imuniteta – od{kodninska odgovornost (24/2002)

INDUSTRIJSKO OBMO^JE V NAZADOVANJU

Brezposelnost in ukrepi za pospe{evanje zaposlenosti v gospodarsko neperspektivnih

obmo~jih (44/2002)

INFLACIJA

Prikaz nekaterih makroekonomskih kazalcev za Republiko Slovenijo v obdobju

1992-2001 (29/2002)

IRSKA

Gospodarska predstavni{tva (prikaz po dr`avah) (82/2002)

IZOBRA@EVALNA POLITIKA

Oblike financiranja {tudentov v dr`avah Evropske unije (61/2001)
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IZOBRA@EVANJE

Primerjava med upravnima enotama Ljubljana in Maribor (39/2001)

Statisti~ni podatki po ob~inah in upravnih enotah v Sloveniji od leta 1991 dalje

(71/2001)

Poklicno organiziranje u~iteljev (52/2002)

IZOBRA@EVANJE IN [OLSKA ZAKONODAJA

Primerjalna analiza SLO - EU; Osnovno{olsko in srednje{olsko izobra`evanje (12/2001)

IZSELJEVANJE

Primerjalna {tudija skrbi za izseljence in zdomce (35/2001)

Skrb za izseljence – status (41/2002)

IZVOZ

Gospodarska predstavni{tva (prikaz po dr`avah) (82/2002)

IZVR[EVANJE PRORA^UNA

Prora~unski deficit (36/2001)

U~inki odkritja nepravilnosti pri prora~unskih uporabnikih (73/2001)

IZVR[ILNA OBLAST IN JAVNA UPRAVA

Pregled organiziranosti vlad ~lanic EU po ministrskih resorjih (33/2001)

Energetika (urejenost podro~ja po drugih dr`avah) (34/2001)

JAVNA LASTNINA

Priobalni pas (25/2002)

JAVNA POLITIKA

Vloga parlamenta v razvoju javnih politik v dobi globalizacije inmultilateralnih institucij

(4/2002)

JAVNE FINANCE IN PRORA^UNSKA POLITIKA

Prikaz nekaterih makroekonomskih kazalcev za Republiko Slovenijo v obdobju

1992-2001 (29/2002)

758

758



JAVNI DOLG

Prikaz nekaterih makroekonomskih kazalcev za Republiko Slovenijo v obdobju

1992-2001 (29/2002)

JAVNI INTERES

Razlastitev v Slovenski zakonodaji (29/2001)

JAVNI USLU@BENCI

Kodeks obna{anja za parlamentarne uslu`bence (15/2001)

Enotnost uslu`benskega razmerja (84/2001)

JAVNO DOBRO

Priobalni pas (25/2002)

JAVNOMNENJSKA RAZISKAVA

Volilna kampanja in objava rezultatov anket javnega mnenja (16/2002)

JEDRSKA ELEKTRARNA

Nuklearke in od{kodnine za okoli{ko prebivalstvo (54/2002)

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)

KMETIJSKA ZBORNICA

^lanstvo v kmetijski zbornici (1/2002)

KMETIJSKO PRAVO

Promet s kmetijskimi zemlji{~i v EU (22/2002)
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KODEKS RAVNANJA

Kodeks obna{anja za parlamentarne uslu`bence (15/2001)

Eti~ni kodeks za poslance in parlamentarne uslu`bence (95/2001)

KOMUNIKACIJE

Uporaba telefonov – primerjalno (62/2002)

KONCENTRACIJA GOSPODARSKE 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)

KULTURNA ORGANIZACIJA

Zaposlovanje za dolo~en ~as (14/2002)

LOKALNE DAV[^INE

Turisti~na taksa (71/2002)

MAKROEKONOMIJA

Prikaz nekaterih makroekonomskih kazalcev za Republiko Slovenijo v obdobju

1992-2001 (29/2002)

MANJ[INE

Volilna pravica manj{in (41/2001)

MEDIJI

Zagotavljanje svobode in politi~ne pluralnosti medijev (38/2001)

MEDNARODNO PRAVO VARSTVA ^LOVEKOVIH PRAVIC

Pomo~ dr`avljanom/zapornikom v tujini (17/2001)

MEDPARLAMENTARNA UNIJA

Poslanski mandat - odgovori na vpra{alnik Interparlamentarne unije (60/2000)
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MEDPARLAMENTARNO SODELOVANJE

Mednarodna dejavnost parlamentov (78/2002)

MEDPODJETNI[KO SODELOVANJE

Podjetni{ke povezave in rast podjetij (54/2001)

MIGRACIJA

Primerjalna {tudija skrbi za izseljence in zdomce (35/2001)

Skrb za izseljence – status (41/2002)

MIGRANT

Nem{ki dr`avljani v Sloveniji (65/2002)

MLADOLETNOST

Prepre~evanje ponavljanja kaznivih dejanj zoper mladoletnike - vpra{alnik Sveta Evro-

pe (67/2001)

MNO@I^NI MEDIJI

Pregled lastninskih odnosov v medijih v zahodnoevropskih in tranzicijskih dr`avah

(6/2001)

NACIONALNA NEODVISNOST

Slovenci po razpadu Avstro-Ogrske (33/2002)

NADZOR

Zakonodaja in parlamentarni nadzor nad izvr{ilno vejo oblasti (67/2002)

NALO@BA

Investicijski skladi – direktive EU (80/2002)

NARODNA MANJ[INA

Manj{ine v Sloveniji (70/2001)

NARODNI PARK

Varstvo naravnih parkov (70/2002)
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NARODNOSTNA SKUPNOST/MANJ[INE

Manj{inski jeziki kot uradni jeziki (13/2001)

NATO

Poljska, Mad`arska, ^e{ka - ~lanstvo v NATU (46/2001)

^astni{ki klubi (79/2001)

Referendum za vstop v NATO – izku{nje [panije in Mad`arske (21/2002)

NEPREMI^NINE

Promet s kmetijskimi zemlji{~i v EU (22/2002)

NEPROFITNA ORGANIZACIJA

Pridobitna dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij (15/2002)

NEZDRU@LJIVOST

Primerjalna analiza ureditve nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-

javnostjo (81/2001)

OB^INA

Lokalna samouprava - primerjalno (55/2001)

Razre{itev `upana (3/2002)

Pristojnosti lokalnih skupnosti v EU (23/2002)

OBDAV^ENJE

Davek na dodano vrednost in dohodnina v Zdru`enem kraljestvu, Nem~iji in na Hr-

va{kem (93/2001)

Dav~na stopnja za obdav~itev ban~nih obresti (12/2002)

Davek na kapitalski dobi~ek (13/2002)

OBRAMBA

Odbor za obrambo (07/2001)

OBRATOVALNI ^AS

Primerjalna analiza ureditve odpiralnega ~asa trgovin (37/2001)

Obratovalni ~as lokalov in prodaja alkohola (88/2002)
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ODNOS MED ZAKONODAJNO IN IZVR[ILNO VEJO OBLASTI

Odnos med zakonodajno in izvr{ilno vejo oblasti (47/2001)

OECD

Kontrolna vpra{anja OECD za ugotavljanje u~inkov zakonodaje in regulativnih ukre-

pov/RIA-regulatory impact assessment (64/2002)

OKOLJSKA POLITIKA

Integracija okolja v vse sektorje razvoja (primer Slovenije) (42/2001)

OPRAVLJANJE VE^ FUNKCIJ

Primerjalna analiza ureditve nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-

javnostjo (81/2001)

ORGANIZIRANJE ZDRAVSTVA

Organizacija zdravstvene dejavnosti (57/2002)

ORGANIZIRANOST UPRAVNIH ORGANOV

Dr`avni organi za posebne dru`bene skupine (18/2001)

OSEBA S POSEBNIMI POTREBAMI

Socialna vklju~enost invalidov v dr`avah ~lanicah Sveta Evrope - vpra{alnik (63/2001)

OSEBJE

Parlamentarne slu`be (63/2000)

OSEBNO ORO@JE

Pravna ureditev posesti in prometa z oro`jem v Evropi (27/2001)

Postopek ocenjevanja usposobljenosti sodnikov; Pogoj za posest oro`ja (56/2001)

OSNOVNE [OLE

Financiranje izgradnje osnovnih {ol v dr`avah ~lanicah EU (51/2002)

OSNOVNO IN SREDNJE[OLSKO IZOBRA@EVANJE

Primerjalna analiza SLO - EU; Osnovno{olsko in srednje{olsko izobra`evanje (12/2001)
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PARLAMENT

Stranke v Evropski uniji (54/2000)

Dr`avni zbor Republike Slovenije v tretjem mandatnem obdobju (58/2000)

Hi{ni red v plenarni dvorani (62/2000)

Obrazec za spremljanje delovanja poslanskih skupin (64/2000)

TV prenosi plenarnih sej (14/2001)

Kodeks obna{anja za parlamentarne uslu`bence (15/2001)

Generalni sekretar parlamentov - polo`aj in vloga (16/2001)

Preiskovalne komisije v tranzicijskih dr`avah (31/2001)

Poro~ilo o vlogi DZ RS v pogajalskem procesu (59/2001)

Dr`avni zbor Republike Slovenije in aktivnosti v zvezi z EU (62/2001)

Primerjalni pregled poslovnika po evropskih dr`avah (65/2001)

Dr`avni zbor Republike Slovenije, politi~na stranka - podatki (75/2001)

Predlogi zakonov o parlamentarnem nadzoru varnostnih in obve{~evalnih slu`b - pri-

merjalno (80/2001)

Statisti~ni podatki o delu Dr`avnega zbora Republike Slovenije (87/2001)

Parlamentarna kontrola nad obve{~evalnimi slu`bami - primer Nem~ije (89/2001)

Zdru`enja generalnih sekretarjev o publiciranju dela parlamenta – vpra{alnik IPU

(88/2001)

Poro~ilo o delu DZ v obdobju 2000-2004, prvo leto mandata, oktober 2000 – december

2001 (99/2001)

Volilne funkcije Dr`avnega zbora Republike Slovenije (34/2002)

[tudije o volitvah (35/2002)

Deseta obletnica Dr`avnega zbora RS (60/2002)

Parlamentarne analiti~no – raziskovalne slu`be (61/2002)

Statisti~ni podatki o delu Dr`avnega zbora RS od 1992 do 2002 (72/2002)

Kronologija najpomembnej{ih dogodkov iz dela DZ RS (73/2002)

Pristojnosti delovnih teles DZ na podro~ju varstva ~lovekovih pravic – vpra{alnik IPU

(74/2002)

Volitve iz tujine (75/2002)

Prejemki poslancev (76/2002)

Delo Dr`avnega zbora RS – nekaj statisti~nih podatkov (89/2002)

Skladi/fondi/za razstave, konference in publikacije (90/2002)

Seznam poslancev DZ (91/2002)

Vloga nacionalnih parlamentov v EU zadevah – {tudije primerov (94/2002)
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PARLAMENTARNI NADZOR

NATO standardi in nadzorna telesa (69/2001)

U~inki odkritja nepravilnosti pri prora~unskih uporabnikih (73/2001)

Predlogi zakonov o parlamentarnem nadzoru varnostnih in obve{~evalnih slu`b - pri-

merjalno (80/2001)

Parlamentarna kontrola nad obve{~evalnimi slu`bami - primer Nem~ije (89/2001)

Poro~ilo Stalnega odbora za nadzor nad delom varnostnih in obve{~evalnih slu`b v Bel-

giji – povzetek ( 77/2001)

Institucionalne strukture za nadzor nad delovanjem represivnih organov v Republiki

Sloveniji (77/2002)

PARLAMENTARNI ODBOR/KOMISIJA

Delovna telesa parlamenta (57/2000)

Parlamentarne slu`be (63/2000)

Odbor za obrambo (07/2001)

Parlamentarna delovna telesa - javnost dela (24/2001)

Pristojnosti in vloga Odbora za {olstvo (84/2002)

PARLAMENTARNO GLASOVANJE

Ugotavljanje prisotnosti, sankcioniranje neopravi~ene odsotnosti (09/2001)

PLA^A

Sistem pla~ in dodatkov za poslance (6/2002)
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Regije (pokrajine) v posameznih dr`avah Evrope (27/2002)
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TUJE NALO@BE

Podjetni{ke povezave in rast podjetij (54/2001)

U^INKI ZAKONODAJE

Kontrolna vpra{anja OECD za ugotavljanje u~inkov zakonodaje in regulativnih ukre-

pov/RIA-regulatory impact assessment (64/2002)

UMETNO RAZMNO@EVANJE

Zdravljenje neplodnosti in postopki OBMP (45/2001)

UNIVERZA

[tudijski programi College of Europe v Bruggeu (83/2001)

URADNA STATISTIKA

Statisti~ni podatki o delu Dr`avnega zbora RS od 1992 do 2002 (72/2002)

Delo Dr`avnega zbora RS – nekaj statisti~nih podatkov (89/2002)

URADNI JEZIK

Zakonska ureditev rabe uradnega/dr`avnega jezika (17/2002)

USLU@BENCI

Strokovna pomo~ poslancem (03/2001)

USTAVA

80. ~len slovenske ustave - angle{ka verzija (56/2000)

Ustavne spremembe in ustavni referendum (8/2002)

VARSTVO OKOLJA

Pregled organiziranosti vlad ~lanic EU po ministrskih resorjih (33/2001)

Energetika (urejenost podro~ja v drugih dr`avah) (34/2001)

Deponije komunalnih odpadkov (19/2002)

773

773



Primerjalni pregled okoljske vzgoje v dr`avah EU (86/2001)
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VOLILNI IZID

Ponovno izvoljeni poslanci (55/2000)

VOLILNI SISTEM
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ZAKONODAJNI POSTOPEK

Ocena mo`nih u~inkov zakonodaje - vpra{alnik (40/2001)
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Pregled obdav~itev (DDV) na knjige v EU in na kinematografijo (43/2001)

ZAPORNI[KI SISTEM
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Primerjalni pregled ureditve {tudentskega in dija{kega dela v dr`avah EU in kandidat-

kah (32/02)
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Izigravanje avtorskega prava (39/2002)
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