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Predgovor*

V Raziskovalnem sektorju smo `e peti~ pripravili zbornik izbranih nalog, v katerem so

zajete naloge, ki smo jih v sektorju pripravili na podlagi naro~il iz leta 2003.

Zbornik tematsko odra`a zanimanje poslank in poslancev za posamezne vsebine in se

v dolo~eni meri tudi prekriva z vsebino dela slovenskega zakonodajnega telesa. ^e je

bilo za delo Dr`avnega zbora v letu 2003 zna~ilno, da je bilo usklajevanje slovenske za-

konodaje z zakonodajo EU precej manj prisotno kot leto poprej, ko smo zaklju~evali

pogajanja za vstop v EU, se tudi v nalogah Raziskovalnega sektorja opazi podoben

trend, vendar je to le prvi vtis. Poglobljen vpogled v vsebino poka`e druga~no sliko.

Ker ve~ino nalog predstavljajo primerjalni pregledi o ureditvah po posameznih dr`avah

EU, kar je med drugim tudi zahteva poslovnika Dr`avnega zbora za zakonske predloge,

je v nalogah zaznati prevladujo~o rde~o nit – EU, evropski predpisi, nacionalne zako-

nodaje in njihova povezanost z zakonodajo EU. Le nekaj primerov bi lahko izlo~ili, kjer

ni opaziti vpliva »acquisa« na nacionalne ureditve, prikazane v posameznih nalogah. V

Raziskovalnem sektorju bi se sami zelo te`ko odlo~ili, katere naloge so tiste, v katerih ni

prisotne »EU komponente«, predvsem zaradi dejstva, da je skorajda nemogo~e izrecno

trditi, da na dolo~eno ureditev evropske norme niso imele oziroma nimajo vpliva. Po-

sredni vpliv je skoraj vedno mogo~e izlu{~iti, zato prepu{~amo bralcem, da se na podla-

gi prebranega sami odlo~ijo o tem. Po na{em mnenju pa to ni niti potrebno niti

odlo~ilno – va`na je vsebina, ki nam lahko pomaga pri oblikovanju na{ega vedenja o

posameznih dru`benih vpra{anjih in `e uveljavljenih re{itvah ter primerih »dobre

prakse«.

Zbornik je razdeljen v {tiri poglavja, v njem pa je, kot je to postalo obi~aj, tudi register

vseh nalog, ki jih je Raziskovalni sektor pripravil v tretjem mandatnem obdobju Dr`av-

nega zbora. Naloge so razporejene po geslih, ki jih v prete`ni meri ~rpamo iz Eurovoca,

in iz zbirke slovenskih deskriptorjev, ~e v evropskem tezavru ni mogo~e najti ustrezne-

ga gesla za specifi~no slovenske teme.

Zna~ilnost prvega poglavja je predvsem pestrost tematik, ki smo jih prikazali. Pomem-

ben del vsebin, vezanih na parlamentarno dogajanje, predstavlja pojavnost parlamen-

tov kot predstavni{kih institucij v razli~nih medijih – poudarek je na televiziji. V ta sklop
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lahko uvrstimo tudi prikaz usmeritev in praks za predstavitev parlamentov v svetovnem

spletu.

Ostali dve parlamentarni temi se ukvarjata s povsem razli~no tematiko: ena prikazuje

postopke obravnave zaklju~nih ra~unov dr`avnih prora~unov v parlamentih dr`av ~la-

nic EU, druga pa ob{irno prikazuje parlamentarne administracije, njihovo vlogo v zako-

nodajnem postopku, odnos med slu`bami in politi~nim delom parlamentov, ve~jo ali

manj{o mero samostojnosti, ki so si jo parlamenti dolo~ili/izborili v celotnem sistemu

dr`avne uprave, vlogo generalnih sekretarjev in nekatere najnovej{e prilagoditve, po-

vezane z varnostnimi in tehnolo{kimi izzivi sodobnega ~asa in prihodnosti.

Nato sledita dve temi iz sodnega sistema: mandati sodnikov in to`ilcev ter notarske in

odvetni{ke tarife, dve temi o volitvah, od katerih se druga tema o na~inih izvedbe voli-

tev za diasporo vklju~uje tudi `e v naslednji sklop o manj{inah, o znanju tujih jezikov.

Prvo poglavje zaklju~ujejo teme s, pogojno re~eno, podro~ja »javnega reda in miru«:

omejevanje pornografije, prepre~evanje nereda na {portnih prireditvah in trgovina z

ljudmi ter posebna tema lokalne samouprave o glavnih mestih in njihovem statusu.

Drugo poglavje s podro~ja financ in gospodarstva je zelo raznoliko. Vsaka tema zase je

izredno zanimiva in aktualna (pogoji za pridobitev kvalificiranih dele`ev v bankah, re-

vizijska stroka po Enronu, nepremi~ninski investicijski skladi in obdav~itev subvencij v

kmetijstvu).

Tretje poglavje zajema poleg tem s podro~ja pokojninskega zavarovanja, re{evanja

brezposelnosti v EU, socialnih posledic, ki jih bo imela {iritev EU na slovenski prostor

na podro~ju socialne varnosti ljudi, tudi prikaz financiranja invalidskih organizacij v

dr`avah EU, pregleden prikaz subvencij za dijake in {tudente ter ureditev omejevanja in

prepovedi dopinga v {portu.

Zadnje poglavje, ki bi ga lahko pogojno ozna~ili kot poglavje o varstvu okolja, bralcu

ponuja pregled nacionalnih ureditev in mednarodna pravila o razporejanju posamez-

nih delov naravnih parkov na razli~na obmo~ja in varovalne re`ime v treh dr`avah: Av-

striji, Italiji, Nem~iji in v Zdru`enem kraljestvu.

Zelo zanimiva je naloga o normativnih ureditvah sprehajalnih in planinskih poti v neka-

terih evropskih dr`avah – kaj lahko oziroma ne sme omejiti lastnik zemlji{~a, na kate-

rem so take poti.

Tema o radioaktivnih odpadkih in izpla~ilih od{kodnin za skladi{~a teh odpadkov lah-

ko ponudi bralcu odgovore na pogosta vpra{anja, ~e in kdaj so prebivalci obmo~ja, na
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katerem se nahajajo objekti z radioaktivnimi odpadki, upravi~eni do od{kodnin, ~e se

pri odgovorih na ti vpra{anji izhaja iz nacionalnih praks evropskih dr`av in ZDA.

Naloga o u~inkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije je pregleden prikaz poj-

mov s tega podro~ja, obstoje~e zakonodaje EU ter predlogov novih direktiv.

Prepri~ani smo, da bo zbornik tudi to pot pritegnil pozornost bralcev – tako tistih, ki so

neposredno ali le posredno vklju~eni v procese priprave in sprejemanja zakonov, kot

tudi predstavnike razli~nih strokovnih javnosti. Zbornik je lahko s predstavljenimi te-

mami, literaturo in viri za~etna spodbuda za bolj poglobljeno preu~evanje na razli~nih

strokovnih podro~jih, predvsem pa na podro~ju oblikovanja in izvajanja javnih politik v

Sloveniji.
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TV PRENOSI PARLAMENTARNIH SEJ*

I. UVOD

V Raziskovalnem sektorju smo pripravili kratek primerjalni pregled, ki se nana{a na

prenose plenarnih sej v parlamentih. Za cilj naloge si nismo postavili iskanje argumen-

tov »za« ali »proti« prenosom sej, pa~ pa podati kratko informacijo o tem, ali v svetu – v

drugih parlamentih, mo`nost neposrednih prenosov sploh obstaja, in na kak{en na~in

so prenosi sej urejeni s TV hi{ami.

Tako smo se ukvarjali z naslednjimi vpra{anji:

• mo`nost prenosa plenarnih sej,

• kdo odlo~a o prenosu seje,

• kdo pla~a prenose sej,

• formalno-pravna ureditev (pogodba o prenosu sej med parlamentom in TV).

Predstavili smo ureditev naslednjih dr`av: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Danska, Es-

tonija, Francija, Hrva{ka, Irska, Latvija, Nem~ija, Poljska, Slova{ka, [vedska, Tur~ija, Ve-

lika Britanija.

V vseh primerih `al nismo mogli odgovoriti na vsa zastavljena vpra{anja, ker smo po-

datke ~rpali iz `e obstoje~ih virov – odgovorov, ki so jih nacionalni korespondenti po-

sredovali na povpra{evanje ECPRD - Evropskega centra za parlamentarne raziskave in

dokumentacijo. Nekatere podatke pa smo pridobili neposredno: iz Velike Britanije, iz

hrva{kega Sabora, iz Bosne in Hercegovine in iz Danske.

II. PRIMERJALNI PREGLED

2.1 Avstrija

V 58. ~lenu hi{nega reda parlamenta (House Rules) je dolo~eno, da o TV prenosih ple-

numa odlo~a predsednik poslanske zbornice (National Council). ^e gre za prenose sej
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delovnih teles, pa predsednik pristojnega delovnega telesa oziroma predsednik zgor-

njega doma, ~e gre za plenarna zasedanja tega doma (Federal Council).

Avstrijska RTV je v skladu z zakonom (ÖRF Gesetz) dol`na spremljati delo zakonodaj-

nih organov in o tem poro~ati. ÖRF (Austrian Broadcasting Corporation) je s tem zako-

nom tudi poobla{~ena za snemanje vseh sej. V `ivo pa prena{a le tiste seje, za katere,

skladno s svojimi programskimi usmeritvami, pridobi dovoljenje (gl. 1. odstavek).

2.2 Bosna in Hercegovina

Televizija federacije BiH je parlamentu Bosne in Hercegovine v protokolu (predlogu)

ponudila naslednje:

• neposredne prenose vseh ustanovnih skup{~in,

• neposredne prenose sej na katerih se imenuje zbor ministrov (Vijece ministara) in en-

titetske vlade,

• neposredne prenose sej, kjer se odlo~a o zelo pomembnih zakonih za vse dr`avljane,

• prenosi ostalih sej, ki so skladni s programom TV in pomenijo objektivno informira-

nje javnosti,

• oddaje o parlamentarnem delu v BIH in redno poro~anje v dnevnih informativnih

oddajah.

Protokol {e ni dokon~no dogovorjen.

Navedeno velja tudi za Republiko Srbsko. Republika Srbska prena{a seje Narodne

skup{~ine selektivno glede na pomembnost zasedanja oziroma to~k dnevnega reda -

vsebine o kateri razpravljajo in odlo~ajo.

2.3 Danska

V danskem Folketingu je 120 akreditiranih novinarjev. Akreditacije lahko dobijo samo

mediji, ki pokrivajo celotno dr`avo. Novinarji z akreditacijo postanejo ~lani »novinarske

galerije« (Press Gallery) in imajo dostop do intraneta, ki je neke vrste kopija parlamen-

tarnega interneta.

Vse plenarne seje v parlamentu se snemajo in prena{ajo v `ivo na posebnem TV kanalu

DK4. Seje posname in prena{a zasebna TV hi{a. Po koncu prenosa iz Folketinga DK4

nadaljuje s predvajanjem svojega programa. Folketing in TV hi{a (kanal DK4) imata

sklenjeno posebno pogodbo o prenosih. Stro{ke snemanja in prenosov krije Folketing.
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Tematika prenosa parlamentranih sej ni urejena s predpisi. Pravila za prenose ureja po-

seben eti~ni kodeks o radijskih in TV prenosih. Kodeks med drugim dolo~a, da se, na

primer, ne snema poslanca, ki med razpravo dremlje ipd.

2.4 Estonija

V Estoniji je mogo~e seje plenuma spremljati prek interneta. Seje se predvajajo tudi

prek analogne TV. Za internetne prenose skrbijo uslu`benci sami, za televizijske preno-

se pa estonska TV.

V estonskem parlamentu Riigikogu estonska TV snema poslanska vpra{anja in to pred-

vaja zve~er (ne neposredno). Pri tem uporablja svoj lasten kanal. Estonska TV uporablja

opremo, ki je v lasti parlamenta za video snemanja in v~asih tudi za direktne prenose.

Kadar pa je predviden prenos iz parlamenta v `ivo, estonska TV uporablja svojo lastno

opremo.

Tako zasebni kot javni mediji imajo enake pravice za prena{anje iz parlamenta. V Esto-

niji zasebne TV hi{e niso pokazale posebnega zanimanja za prenose v `ivo iz parlamen-

ta, tako da zaenkrat to opravlja le javna TV.

2.5 Francija

Od leta 1992 dalje imajo v Franciji televizijske prenose iz plenuma in iz razli~nih odbo-

rov. Vse seje parlamenta televizijsko prena{ajo znotraj parlamentarne stavbe. Prena{ajo

tudi ve~ino sestankov odborov, posebno »hearinge.« Druge seje pa snemajo za arhiv.

Konec leta 1999 so v francoskem parlamentu sprejeli zakon o kabelski dru`bi v lasti

parlamenta (La Châine Parlamentaire - LCP), ki od leta 2000 dalje oddaja na dveh raz-

li~nih digitalnih kanalih. Eden je namenjen poslanski zbornici, drugi pa francoskemu

senatu. Skladno z dogovorom med parlamentom in dru`bo LCP ta dobi TV signal iz ple-

narne dvorane in nekaterih drugih prostorov, kjer zasedajo odbori. Dru`ba LCP lahko

za potrebe lastnih programov uporablja opremo, ki jo je financirala poslanska zbornica

(kamere in studio). Glavni francoski mediji lahko dobijo signal od LCP-ja direktno in

brezpla~no, kadar zaseda plenum oziroma odbori. Posnetki iz plenarne dvorane so za

LCP brezpla~ni, za ostale medije pa ne.

V Franciji lahko prena{ajo zasedanja vsi mediji. Mediji se morajo ravnati po internih pra-

vilih, ki jih je sprejela poslanska zbornica. Dr`avna RTV hi{a France3 pa ima ekskluziv-

no pravico in dol`nost, da prena{a poslanska vpra{anja dvakrat na teden in nagovor
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novo izvoljenega predsednika republike. Za ta snemanja sme brezpla~no uporabljati

opremo poslanske zbornice.

Mediji ne pla~ujejo avtorskih pravic parlamentu, posnetke pa smejo uporabljati v infor-

mativnih oddajah in dokumentarnih programih. Na spletni strani parlamenta je stalen

dostop do neposrednih prenosov sej poslanske zbornice.

2.6 Hrva{ka

Hrva{ki Sabor ima pogodbo s HTV za snemanje sej. Pogodba dolo~a, da Sabor preno-

sov ne financira. HTV se financira iz drugih virov, kot so: naro~nina, reklame itd.

Pogodba dolo~a, da HTV vse seje snema. Arhivirane posnetke lahko Sabor dobi kadar-

koli brezpla~no, lahko pa tudi posamezni poslanci, ~e to zahtevajo oziroma `elijo.

HTV sama izbira, katere seje se bodo neposredno prena{ale skladno s svojimi program-

skimi usmeritvami.

2.7 Irska

Na Irskem imajo v njihovem parlamentu (Houses of the Oireachtas) posebna pravila za

medijsko pokrivanje sej (Rules of Coverage). Ta pravila zagotavljajo uravnote`eno in

to~no poro~anje in zahtevajo, da se seje televizijsko prena{ajo na spo{tljiv na~in, kot je

primerno za parlament. V `ivo prena{ajo volitve in pomembna imenovanja (npr. vla-

de..), prora~unsko sejo, nagovore predsednika republike in gostujo~ih predsednikov

vlad in dr`av v parlamentu. Ti prenosi morajo biti predvajani v celoti, brez komentarjev

in brez komercialnih (reklamnih) vlo`kov. V parlamentu je arhiv teh posnetkov, do ka-

terega imajo dostop samo poobla{~ene osebe.

Ta arhiv posnetkov se lahko uporablja pod dolo~enimi pravili:

• posnetki se ne smejo uporabljati v programih, ki imajo zna~aj zabavnih oddaj, za poli-

ti~no satiro in za strankarsko-politi~ne prenose,

• posnetki se ne smejo uporabljati v reklamne in ogla{evalne namene.

2.8 Latvija

V Latviji je v njihovem Saiemu na razpolago sodobna oprema za snemanje. Vse plenar-

ne seje prena{ata v `ivo Radio Latvia, televizijski prenos pa poteka prek intraneta. Ple-

narne seje pa je mogo~e prena{ati tudi prek javne nacionalne televizije, vendar je v tem

primeru to delo, ki ga opravi latvijska TV skupina nacionalne televizije, skladno s pro-

gramskimi usmeritvami.
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2.9 Nem~ija

Po pisni informaciji iz Raziskovalne slu`be Budestaga (Wiessenschaftliche Dienste) je

od leta 1970 dalje v nem{kem parlamentu tiskovno sredi{~e (Pressezentrum), ki ima v

sestavi tri enote:

• enoto za tisk, radio in TV (PZ1-Presse,Rundfunk, Ferensehen),

• enoto za parlamentarno dopisni{tvo (PZ2 – Parlamentskorrespondenz),

• enoto za stike z javnostmi (PZ3- Kommunikation).

Vsi trije oddelki imajo 41 zaposlenih, okrog 2,6 milijonov EUR na leto. Organizacijsko

so podrejeni predsedniku parlamenta. Ta enota tudi svetuje predsedniku, prezidiju in

posameznim strankarskim frakcijam. Vsi novinarji (okrog 2.700, skupaj s fotografi pa

kar 3000), ki `elijo poro~ati o dogodkih iz Bundestaga, morajo biti akreditirani v tem

oddelku.

Parlamentarna televizija ima s preselitvijo iz Bonna v Berlin delno slab{e pogoje za pre-

nose. V Berlinu vse dvorane {e niso ustrezno opremljene, pri~akujejo pa, da bo jeseni

2003 mogo~ prenos iz ve~ine dvoran in tudi iz vseh poslanskih skupin (strankarskih

frakcij). Trenutno imajo prenos v `ivo iz plenuma in iz dvoran poslanskih skupin (Frak-

tionssälen). Bundestag ima svoj lasten TV studio (100m2 povr{ine) Na razpolago imajo

zunanje strokovne operaterje (Studio Berlin Atelier in Berlin Adlershof).

Osnova je 42. ~len ustave, ki zagotavlja javnost sej. Televizijski prenosi plenarnih sej v

`ivo, brez komentarjev za celoten ~as trajanja sej, so dosegljivi kot »Real-Video« strani na

svetovnem spletu. Tovrstno spremljanje dela v Bundestagu je mogo~e `e od leta 1998

dalje. Slika je opremljena z video tekstom. O delu v parlamentu poro~ajo tudi novinarji

v `ivo, vsaj enkrat na uro v ~asu plenarnih sej. Enako velja tudi za delo v delovnih tele-

sih in za delo v poslanskih skupinah.

2.10 Poljska

V poljskem parlamentu je mogo~e zasedanja Sejma spremljati na spletni strani, na TV, in

sicer TV3 lokalni postaji ali pa prek radijskega prenosa (radio »Parlament«), ki oddaja na

dolgih valovih.

Radijske in televizijske prenose izvajajo radio in TV uslu`benci. Internetno stran urejajo

uslu`benci Sejma, in sicer ra~unalni{ki oddelek.
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Sistemska oprema plenarne dvorane je naslednja: sistem za spremljanje glasovanja, mi-

krofon, TV kabel, sistem za interni radijski (radio Parlament) in TV prenos ter sistem za

arhiviranje zvoka in slike.

2.11 Slova{ka

Pri poslanski zbornici slova{kega parlamenta sta akreditirani dve tiskovni agenciji TASR

in SITA. Ti dve agenciji posredujeta informacije vsem slova{kim ~asopisom, radiu in TV

postajam. Novinarji morajo biti akreditirani. V parlamentu imajo interno TV, prek katere

lahko spremljajo dogajanja v parlamentu.

Seje zbornice se prena{ajo, seje delovnih teles pa ne. Ko javna slova{ka TV prena{a seje

po svoji lastni odlo~itvi, ji parlament da na razpolago kabel, elektriko in zvok. TV hi{a

pride v parlament s prenosno kamero in drugo opremo, ki jo ima na razpolago v repor-

ta`nem avtomobilu.

Parlament ne zara~unava avtorskih pravic za RTV prenose iz parlamenta.

2.12 [vedska

Seje {vedskega Riksdaga lahko dr`avljani spremljajo preko spletnih strani interneta in

preko konvencionalne TV povezave.

Poleg tega ima Riksdag svojo TV opremo. Vse debate, ki se odvijajo na plenumu, inter-

pelacije itn. se snemajo in se prena{ajo v `ivo prek TV zaprtega kroga in na neodvisnem

kabelskem kanalu (Open Channel). Slika iz plenuma se prena{a tudi prek linka do TV

stolpa (TV-tower, relay station) v Stockholmu. Od tu {vedski TV kanali lahko prevzema-

jo sliko v skladu s svojo uredni{ko politiko. Ta del prenosa slike (iz parlamenta do TV

stolpa) financira Riksdag.

2.13 Tur~ija

V Tur~iji v `ivo prena{ajo samo tiste seje, ki jih parlament dovoli prena{ati. Seje, ki imajo

to posebno dovoljenje parlamenta, prena{ajo v `ivo po vsej dr`avi. Snemanje opravljajo

uslu`benci parlamenta in tudi prenos ter vse stro{ke tega prenosa krije parlament.
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2.14 Zdru`eno kraljestvo

Z rednimi prenosi sej v spodnjem in zgornjem domu britanskega parlamenta so pri~eli

`e leta 1990. V posebnem odboru za prenose (Select Committee) so pod vodstvom vod-

je spodnjega doma oblikovali posebne omejitve za prenose. Dolo~ili so tri osnovna

na~ela:

• parlament ima glavno besedo glede TV prenosov iz parlamenta,

• glavnino prenosov pla~ajo tisti, ki jih oddajajo (broadcasters),

• varovanje dostojanstva parlamenta.

Omenjeni odbor je oblikoval tudi posebna pravila o prenosih (Rules of Coverage). Pra-

vila so bila oblikovana predvsem z namenom varovati dostojanstvo parlamenta. V skla-

du s temi pravili ima parlament vso kontrolo, zajam~ena mora biti resni~nost navedb o

delu v parlamentu itd. Odbor lahko ta pravila kadarkoli spremeni.

Predpisana je tudi uporaba posnetkov. Tako na primer parlamentarni posnetki ne sme-

jo biti predvajani v reklamne in druge ogla{evalne namene, razen ~e gre za program o

delu parlamenta, ki je v skladu z zgoraj omenjenimi pravili.

Parlament in ve~je TV hi{e so ustanovile PARBUL (Parliamentary Broadcasting Unit Li-

mited) kot forum za organiziranje TV prenosov. PARBUL financirajo lastniki – delni~arji

(BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, BskyB in ITN News Channel), vodi pa ga odbor direk-

torjev, v katerem je enako {tevilo direktorjev iz obeh domov. Direktor za parlamentarne

prenose je tudi izvr{ilni direktor PARBUL-a in stalno zastopa interese parlamenta.

PARBUL zaposluje neodvisno producentsko dru`bo, ki upravlja s kamerami v Westmi-

nistrski pala~i in ima avtorske pravice (copyright) za posnetke, vendar le za prvih 14

dni. Potem se ta pravica vrne parlamentu. To pomeni, da imajo predstavniki PARBUL-a

{e vedno pravico do uporabe brez dodatnih stro{kov, drugi, ki so pla~ali PARBUL-u li-

cen~nino za prvih 14 dni, pa morajo parlamentu pla~ati dodatno licen~nino 6 fun-

tov/sekundo in vse stro{ke snemanja, kar zna{a 100 funtov + DDV za 30 minut, ~e pa jih

ti prodajo drugim, pa 70 funtov + DDV.

Prek interneta so na voljo tudi vse ostale seje odborov (javne), vendar le zvo~ni prenosi,

slikovni pa ne. ^e `elijo tudi slikovni prenos, morajo TV hi{e same pla~ati snemanje teh

sej. O TV prenosih odlo~ajo predstavniki TV hi{, ki pla~ujejo prenose. Na njihovo zah-

tevo se lahko prena{a javna seja stalnega ali posebnega odbora. Vse seje odborov niso
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enako zanimive za javnost, zato nekatere `elijo narediti finan~no bolj atraktivne. Iz tega

razloga lahko parlament subvencionira prenose nekaterih sej odborov.

BBC Parliament, digitalni kanal, izvaja prenose v `ivo iz spodnjega doma in s ~asovnim

zamikov iz zgornjega doma. Neposredno prena{ajo seje desetih odborov na teden.

BBC2, BBC24 in Sky News neposredno prena{ajo vpra{anja ministrskemu predsedniku

z nekaterimi odgovori ministrov. Poleg tega druge medijske hi{e (BBC, ITV, Channel 4,

Channel 5, ITN News Channel, BSkyB) lahko uporabljajo izvle~ke posnetkov (materia-

lov) iz parlamenta v svojih oddajah, dnevnih novicah in programih, kjer poro~ajo o

delu parlamenta.

BBC, ITN in Westminister Digital imajo pravico, da imajo te posnetke tudi na spletnih

straneh. Vsi materiali so shranjeni v parlamentu – v snemalnici. Ta lahko posreduje ma-

teriale izobra`evalnim in{titucijam, vladnim organizacijam. Te usluge pa morajo upo-

rabniki pla~ati.

Stro{ke Oddelka za prenose v parlamentu (snemanje, zaposleni, arhiv za trakove) fi-

nancirata skupaj oba domova v razmerju 60:40 (spodnji dom:zgornji dom). Ob za~etku

finan~nega leta sredstva potrdi parlament. Lani so investirali v novo opremo (kame-

re…), tudi to investiranje je bilo v razmerju 60:40. Posebne stro{ke, ki so nastali ob tej

prenovi, pa je pla~ala vsaka hi{a posebej.

III. ZAKLJU^EK

V nalogi smo zajeli predvsem nekaj dr`av, kjer prenosi sej potekajo. Ob tem velja pou-

dariti, da poznamo tudi dr`ave, kjer nimajo (neposrednih) prenosov sej niti po interne-

tu niti po TV (na primer v Bolgariji), dr`ave, kjer so prenose opustili, in dr`ave, kjer se o

uvedbi prenosov sej {e dogovarjajo.

V mnogih dr`avah je seje mogo~e spremljati prek razli~nih medijev:

• prek TV,

• prek interneta ([panija…)

• prek radijskih valov.

Pogosto je prenosom namenjenih ve~ medijev hkrati. To pomeni, da prenosi lahko po-

tekajo prek TV, prek interneta ali radia (Poljska).
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Do nedavnega so imeli neposredne prenose tudi v ^rni gori in Srbiji, vendar so jih pred

kratkim ukinili (glej Kajzer, 2003).

Zanimiv je tudi primer Mad`arske, kjer bo jeseni pri~ela delovati parlamentarna TV »De-

mokracija.« Seje plenuma in delovnih teles bodo neposredno prena{ane. Televizijski

prenosi bodo potekali tudi o strankarskih, strokovno-politi~nih in drugih dogodkih.

Prenose bosta financirala tako TV kot parlament. Trenutno seje prena{a drugi program

dr`avne TV(glej Dnevnik 4.6.2003).

Prenosi sej so poznani tudi na nadnacionalnem nivoju; Evropski parlament prena{a

seje v `ivo v Strasbourgu in v Bruslju (prek satelita in interneta).
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PARLAMENTARNI TV KANALI*

I. UVOD

Evropski parlament zelo veliko pozornosti namenja podro~ju informiranja in seznanja-

nja javnosti z delom parlamenta in pri tem uporablja neposredne in posredne kanale za

posredovanje relevantnih informacij in podatkov. Evropski parlament, konkretno Di-

rektorat za informiranje in stike z javnostmi Evropskega parlamenta, je `e v preteklosti

organiziral sre~anja parlamentarnih (TV) kanalov. V Evropskem parlamentu pa se je

zaradi bli`njih volitev v Evropski parlament maja 2004, na katerih bodo prvi~ sodelovali

tudi dr`avljani desetih pristopnic, zaradi procesa {iritve EU, sprejemanja ustave EU, {e

bolj utrdilo prepri~anje, da je treba informiranje o delovanju parlamenta, o pomenu

evropskih volitev, o prilo`nostih, ki jih dr`avljanom nudi EU, raz{iriti in okrepiti dejav-

nosti na podro~ju odnosov z javnostmi.

Mediji so pomemben kanal informiranja in odnosov z javnostmi, elektronski mediji pa

imajo pri tem prevladujo~o vlogo. V ve~jem delu nacionalnih parlamentov v dr`avah

~lanicah EU so se odlo~ili, da postopoma vzpostavijo tudi lasten sistem pokrivanja de-

javnosti parlamenta z elektronskimi mediji (prenosi sej prek televizije oziroma celo

vzpostavitev lastnih parlamentarnih kanalov, prenosi prek interneta - web-streaming).

V za~etku septembra 2003 je potekala `e tretja konferenca parlamentarnih kanalov iz

dr`av ~lanic EU, k sodelovanju na konferenci pa so bili povabljeni tudi predstavniki

parlamentarnih slu`b iz dr`av pristopnic k EU.

V Raziskovalnem sektorju smo ocenili, da bi lahko prikaz obstoje~ih praks v nekaterih

nacionalnih parlamentih in pogledi politikov iz Evropskega parlamenta ter argumenti iz

akademskih krogov prispevali nekatere dodatne podatke, morebiti argumente, pri na-

daljnjih odlo~itvah v zvezi s politiko Dr`avnega zbora na tem podro~ju, zato smo pri-

pravili nekoliko ob{irnej{o informacijo o vsebini tretje konference parlamentarnih

kanalov.

Dr`avni zboru je v letu 2003 intenzivno razpravljal o potrebnosti neposrednih preno-

sov plenarnih sej zbora ter mo`nih organizacijskih re{itvah. V aprilu 2002 je bila z vzpo-

stavitvijo modernega audio-video studia zagotovljena vsa tehni~na infrastruktura za

snemanje in prena{anje sej iz plenarne dvorane, oktobra 2003 pa je bil z javno TV, tremi
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komercialnimi TV ter s kabelskimi operaterji podpisan dogovor o zagotavljanju nepo-

srednih TV prenosov sej Dr`avnega zbora. S tem je bil uresni~en cilj Dr`avnega zbora,

da zagotovi neposredne prenose vseh plenarnih sej brez dodatnih stro{kov za zbor.

II. POMEN PARLAMENTARNIH KANALOV – POGLEDI
IN OBSTOJE^E PRAKSE

2.1 Pogledi predstavnikov Evropskega parlamenta

V nastopih predsednika, podpredsednika in poslanca Evropskega parlamenta so bile

izpostavljene predvsem politi~ne dimenzije prena{anja sej parlamentov s posebnim

poudarkom na potrebi dr`avljanom EU zagotoviti natan~no in ob{irno informacijo o

politi~nih procesih v EU, njenih institucijah in ~lanicah EU. Vsi trije so poudarili politi~ni

pomen bli`njih dogodkov – sprejemanja ustave EU, katere osnutek je pripravila Kon-

vencija, {iritve EU z desetimi novimi ~lanicami in volitev v Evropski parlament.

Predsednik Evropskega parlamenta je posebej zaprosil vse prisotne predstavnike par-

lamentarnih TV kanalov, da tem dogodkom namenijo ustrezno pozornost in da tudi

prispevajo k ve~ji seznanjenosti dr`avljanov z njihovim pomenom in vsebino. Pripo-

ro~il je tudi ~im ve~je medsebojno sodelovanje, po mo`nosti pripravo skupnih oddaj –

mozaikov, sestavljenih iz prispevkov posameznih parlamentarnih kanalov iz nacional-

nih prostorov. Jezikovne ovire ne bi smele biti prevelik problem.

Predsednik Cox je v zvezi z volitvami v Evropski parlament poudaril, da bodo volitve v

Evropski parlament naslednje leto prvi~ organizirane `e na podlagi novega statuta – »za-

kona« o evropskih politi~nih strankah, ki so dol`ne organizirati volilne kampanje za

evropske volitve. Dol`ne so organizirati kongrese, dolo~iti morajo, na kak{en na~in

bodo vklju~evale nacionalne politi~ne stranke v predvolilne aktivnosti. Predsednik

Cox bo sklical sestanek s predstavniki politi~nih strank, ki bodo organizirale politi~no

kampanjo, in se z njimi dogovoril o pri~akovanjih Evropskega parlamenta glede volilne

kampanje. Sklical bo tudi urednike medijev ter jim predstavil poglede Evropskega par-

lamenta o tem, ~emu bi veljalo nameniti ustrezno pozornost, in to tako glede volitev v

Evropski parlamenti, {iritve EU in ustave EU.

Tudi podpredsednik Evropskega parlamenta je poudaril potrebo po ve~jem seznanja-

nju dr`avljanov z EU in dogajanji v EU, saj bo le tako mogo~e dose~i ve~jo poistovetenje
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vsakega posameznika tudi z vlogo dr`avljana EU in tako prispevati k oblikovanju

»skupne evropske zavesti«, k skupnim evropskim vrednotam. K temu lahko parlamen-

tarni kanali veliko pripomorejo s tem, da v svoje vsebine vklju~ijo tudi dogajanja v

Evropski parlament in v drugih institucijah EU. Ker se Evropski parlament zaveda po-

mena informacij in njihovega posredovanja dr`avljanom, je pripravljen tudi pomagati

pri vzpostavljanju parlamentarnih kanalov. Po njegovem mnenju bi bil dobrodo{el do-

govor oz. neke vrste strategija vklju~evanja dogodkov v Evropskem parlamentu v pro-

gramske sheme parlamentarnih kanalov. Politi~no odlo~anje namre~ poteka tako na

evropskem kot nacionalnih nivojih, zato bi moralo biti dr`avljanom omogo~ena celovi-

ta in nepristranska informacija o dogajanjih v Evropskem parlamentu in v nacionalnih

parlamentih.

Poslanec Evropskega parlamenta in ~lan konvencije, Olivier Duhamel, je poudaril, da

ve~ina medijev konvenciji in vsebini niso posve~ali ustrezne pozornost. Osredoto~ili so

se zlasti na posamezne pojave, na neuspe{ne poskuse doseganja soglasja in odmike od

na~rtovanega. Po njegovem mnenju lahko pri tak{nih pomembnih dogodkih k celoviti

in nepristranski informiranosti pripomorejo predvsem parlamentarni kanali, saj je nji-

hova uredni{ka politika `e a priori usmerjena k celovitemu poro~anju, prav tako pa

niso podvr`eni pritiskom kapitala po dobi~ku. Poslanec Duhamel meni, da naj bi parla-

mentarni kanali zapirali ni{e, ki jih drugi mediji ne pokrijejo v zadostni meri – usmerje-

nost tudi v kratke prikaze vseh dogajanj v parlamentih in ne zgolj izbranih

(»interesantnih«).

2.2 Dr. Friedrich Krotz: Ali so parlamentarni kanali koristni?

Profesor dr. Friedrich Krotz iz In{tituta za komunikacijske vede z Univerze v Münstru je

izhajal iz hipoteze:

»Parlamenti so osrednja institucija parlamentarne demokracije, zato je za doseganje us-

treznega nivoja informiranosti dr`avljanov za sodelovanje v politi~nem `ivljenju nujno,

da so v medijih stalno prisotne vsebine iz parlamentarnega dogajanja. Ta cilj je mogo~e

dose~i tako z odprtostjo parlamentov medijem, odlo~ilno pa k temu lahko prispevajo

prav parlamentarni kanali, na katerih uredni{ko politiko si morajo parlamenti zagotovi-

ti ustrezen vpliv.«

Svojo hipotezo je prof. Krotz utemeljeval s stanjem v sodobni dru`bi, ko je tudi na po-

dro~ju medijev vse bolj prisoten komercialni/profitni interes, kar nedvomno vpliva tudi

na uredni{ke politike medijev. Posledice se med drugim odra`ajo tudi v spreminjanju

kredibilnosti medijev, mediji ne poro~ajo nujno o pomembnih stvareh, temve~ o tistem,
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kar prina{a ve~je {tevilo odjemalcev medijskih vsebin. Tak{ne razmere pa terjajo us-

trezno prilagoditev politi~nih akterjev, saj je zanje odlo~ilnega pomena stalna prisot-

nost v medijih, prav tako pa je zanje odlo~ilen tudi ugled, ki ga imajo v javnosti in h ka-

teremu svoj dele` prispevajo tudi mediji z izborom vsebin in na~inom poro~anja o poli-

ti~nih akterjih. Ko se za~ne medijski prostor o`ati oziroma osredoto~ati zgolj na ene vr-

ste vsebin, potem je za politi~ne akterje odlo~ilnega pomena, da si na druge na~ine

zagotovijo mesto v medijskem prostoru.

Politi~ne odlo~itve postajajo vse bolj komplicirane, mediji pa vse manj zainteresirani za

politiko. Parlamentarni kanali tako predstavljajo eno od poti, ki jih lahko politi~ni akter-

ji izberejo za to, da dose`ejo ve~jo transparentnost svojega dela ter hkrati zagotovijo

tak{no svojo predstavo v javnosti, ki ni odvisna od ekonomskih in drugih vplivov. V

tem vidi prof. Krotz razlog, da parlamenti kot osrednje demokrati~ne politi~ne instituci-

je in mesto predstavljanja in usklajevanja razli~nih interesov v dru`bi sprejmejo

odlo~itev o ustanovitvi parlamentarnega kanala. Skozi parlamentarni kanal dr`avlja-

nom neposredno posredujejo avtenti~ne informacije o parlamentarnem dogajanju,

hkrati pa so vsem medijem tudi zagotovljeni dostopi do temeljnih vsebin politi~nega

delovanja, ki ga mediji, skladno s svojo uredni{ko politiko, v ustreznih oblikah in pre-

delavah posredujejo svojim odjemalcem (bralcem, poslu{alcem, gledalcem).

Prof. Krotz je mo~no poudaril tudi potrebo, da parlamenti dovolj skrbno pristopijo k iz-

delavi “doma~ih strani”, ki jih predstavljajo v svetovnem spletu. Poleg parlamentarnih

kanalov, “webstreaminga” in nasploh pojavljanja na internetu, pa je vse bolj prisotna

potreba, da imajo parlamenti nata~no izdelan celovit koncept odnosov z javnostmi - v

tem okviru {e posebej z vidika vloge parlamentov pri izobra`evanju in usposabljanju

dr`avljanov za aktivno dr`avljanstvo. Kon~ni cilj vsega na{tetega je zagotoviti kredibil-

nost parlamentov kot politi~nih akterjev.

2.3 Predstavitev praks nacionalnih parlamentov

2.3.1 Francija

Francoski parlament se je spri~o dejstva, da javne in druge TV pokrivajo dogajanje v

parlamentu zgolj ob~asno (npr. javna TV le poslanska vpra{anja 2x tedensko) in {e to le

delo plenuma, ne pa mati~nih delovnih teles in preiskovalnih komisij, odlo~il, da po-

stopoma zagotovi celovito medijsko pokrivanje parlamentarnega dogajanja. Posebno

pozornost se je odlo~il nameniti vizuelnim medijem, {e zlasti TV kot enemu najbolj po-

membnih medijev. Z zakonom o svobodi komunikacij iz leta 1986 so bile vzpostavljene
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zakonske podlage za zagotovitev medijskega pokrivanja parlamentarnega dogajanja, s

spremembami tega zakona iz leta 1999 pa je bilo dolo~eno, da oba zbora francoskega

parlamenta ustanovita poseben parlamentarni kanal. Na tej podlagi je decembra 1999

nastal parlamentarni kanal, imenovan »La Chaine Parlementaire«- gre za javni servis, ka-

terega naloga je s posredovanjem informacij o parlamentarnih dogajanjih, z omogo~an-

jem razprav o politi~nih dogodkih in procesih, z odpiranjem prostora za nastope stro-

kovnjakov in njihove komentarje, z izobra`evalnimi in vzgojnimi vsebinami informirati

dr`avljane in jih usposabljati za aktivno delovanje v javnem `ivljenju. Parlamentarni ka-

nal je za~el oddajati marca 2000 za Narodno skup{~ino (poslansko zbornico) in aprila

2000 za Senat. Zakon mu zagotavlja uredni{ko neodvisnost in kot pogoj postavlja pro-

gramsko nepristranost. Deluje prek dveh programskih enot – ena za poslansko zborni-

co in ena za zgornji dom/senat. Organizacijska oblika, v kateri delujeta, je delni{ka

dru`ba z enim dru`benikom (Senat oziroma Nacionalna skup{~ina) z anonimnim kapi-

talom, vpisani sta v nacionalni register podjetij, imata organe vodenja (direkcijo) in or-

gane upravljanja (npr. Conseil d'Administration). V celoti sta financirani iz prora~unskih

sredstev, in sicer Narodna skup{~ina zagotavlja sredstva za svojo programsko enoto in

Senat za svojo.

Naloga programske enote za Narodno skup{~ino – imenuje se La Chaine Parlementaire

– Assemblée Nationale (LCP-AN), je spremljati in predstavljati dr`avljanom delo poslan-

ske zbornice in hkrati producirati tudi vsebine, ki so povezane s predstavitvijo dela po-

slancev. Zagotavlja tako produkcijo programskih vsebin kot tudi njihovo realizacijo. V

njej dela 30 profesionalnih novinarjev in drugega osebja. Program predvaja kot »real vi-

deo« in jo je mogo~e stalno spremljati prek interneta na www.lcpan.fr. Poleg tega pa je

zagotovljen prenos programa prek kabelskih operaterjev in prek satelita. Njihov namen

je dogovoriti se z vsemi, ki so vklju~eni v prenose vsebin LCP-AN, da bi ~imprej pri{lo

do realizacije zemeljskega digitalnega omre`ja, ki bi omogo~al prevzem signala vsem

francoskim dr`avljanom in to brezpla~no.

Enako velja za drugo programsko enoto, ki pokriva Senat. Imenije se Public Senat, nje-

na vloga je spremljati in predstavljati dr`avljanom delo zgornjega doma in hkrati produ-

cirati tudi vsebine, ki so povezane s predstavitvijo dela senatorjev. V njej je zaposlenih

31 novinarjev in drugih strokovnjakov, finan~na sredstva za delovanje zagotavlja Senat

iz svojega prora~una.

Programska zasnova parlamentarnega kanala je slede~a:

• prena{anje sej, ki so odprte za javnost, tako plenuma kot delovnih teles,
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• posebne oddaje, ki zajemajo razgovore s poslanci, okrogle mize, komentarje, tudi

razgovori s poslanci Evropskega parlamenta, portreti posameznih poslancev,

• oddaje o dogajanju v EU,

• poro~ila o parlamentarnem dogajanju,

• interaktivne oddaje (npr. Forum public),

• ob~asno so na programu tudi oddaje razli~nih politi~nih strank - ob kongresih.

S programom `elijo odpraviti dva informacijska deficita, in sicer: pomanjkljivo vedenje

francoskih dr`avljanov o svojem parlamentu ter pomanjkljivo vedenje o Evropskem

parlamentu.

Pripravili so tudi projekt za spremljanje volitev v Evropski parlament naslednje leto, kjer

bi {lo za neke vrste kalejdoskop iz prispevkov parlamentarnih kanalov iz dr`av ~lanic

EU (Euroreportage). Na podoben na~in bi lahko spremljali tudi {iritev EU, Konvencijo

in medvladno konferenco. Pri teh in tudi {e nekaterih drugih projektih `elijo poglobiti

sodelovanje z Evropskim parlamentom in parlamentarnimi kanali iz drugih dr`av.

2.3.2 Nem~ija

Predstavnika iz nem{kega Bundestaga sta poudarila, da so se odlo~ili vzpostaviti lasten

TV kanal zato, ker mediji niso v zadovoljivi meri pokrili parlamentarnega dogajanja. Nji-

hov cilj je zagotoviti dostop do informacij iz parlamenta vsem dr`avljanom ter s tem

okrepiti vlogo parlamenta kot osrednje institucije parlamentarne demokracije ter pris-

pevati k dvigu ugleda parlamenta.

Imajo tehni~no visoko opremljen studio. Seje plenuma in dolo~enega {tevila odborov

neposredno prena{ajo, vendar jih ne komentirajo. Ostale odbore, za katere {e nimajo

sejnih sob opremljenih za neposredno prena{anje, posnamejo in nudijo neodpla~no

vsem, ki jih to gradivo zanima. Signal posredujejo prek satelita in kabelskih operaterjev.

V slu`bah Bundestaga deluje poseben oddelek za TV in on-line storitve, prav tako pa je

v oddelku tudi producentka.

V na~rtu imajo oblikovanje parlamentarnega kanala po vzoru francoskega LCP-AN, s

katerim tudi `e sodelujejo – njihov namen ni zgolj poro~anje, temve~ priprava program-

skih vsebin.

V Nem~iji pa obstoja {e en parlamentarni program, imenovan Phoenix, ki pa je program

dveh najve~jih javnih TV v Nem~iji in deluje od leta 1997 dalje. Gre za dokumentarni in

dogodkovni program, ki je osredoto~en na politi~no dogajanje, ki ga dokumentira in

tudi komentira.
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Phoenix je mogo~e spremljati po celotnem nem{kem ozemlju, saj mu tehni~no podlago

nudita ustanoviteljici - javni televiziji. Po besedah direktorja programa se pove~uje {te-

vilo njihovih gledalcev.

2.3.3 Irska

Na Irskem imajo zagotovljene vse tehni~ne pogoje za snemanje plenarnih sej in tudi od-

borov in to tudi delajo – producirajo vsebine in jih nudijo vsem zainteresiranim subjek-

tom – nacionalnim, lokalnim. Imajo dobro opremljen studio, ki ga tudi dajejo v uporabo

tistim, ki `elijo prena{ati parlamentarna dogajanja. Trenutno je malo neposrednih pre-

nosov, signal prevzemajo kabelski operaterji.

O parlamentarnem dogajanju mediji (TV) ve~inoma poro~ajo v ve~ernih informativnih

oddajah ali v posameznih oddajah o aktualnem dogajanju.

Njihova `elja je vzpostaviti parlamentarni kanal, glavna ovira pa predstavljajo pro-

ra~unska sredstva, ki tega ne omogo~ajo.

2.3.4 Italija

Predstavnik slu`b poslanske zbornice je povedal, da imajo parlamentarni kanal, ki od-

daja prek satelita. Do sedaj so bili prete`no usmerjeni v zagotavljanje neposrednih pre-

nosov plenarnih sej, nameravajo pa pokriti tudi seje odborov (npr. odbora za pro-

ra~un), nekatere dogodke v parlamentu. Postopno naj bi k temu dodali {e nek »poli-

ti~ni« del kanala, ki bi bil posve~en drugemu politi~nemu dogajanju.

V italijanskem parlamentu ocenjujejo, da je parlamentarni kanal ustrezen na~in za in-

formiranje dr`avljanov z zakonodajno dejavnostjo, pa tudi za seznanitev s politi~nimi

razpravami, ki potekajo v parlamentu.

Zelo so naklonjeni sodelovanju z drugimi parlamentarnimi kanali in z Evropskim

parlamentom.

2.3.5 Luxemburg

Od leta 2001 imajo svoj parlamentarni kanal (Chambre TV), ki oddaja prek satelita in di-

gitalnega kabelskega omre`ja. Lahko zagotovijo 100% pokritost ozemlja.

Vse javne seje prena{ajo neposredno v dopoldanskem ~asu, popoldan pa do 19:00 ure.

Po oceni parlamentarnih slu`b parlamentarni kanal {e ni dosegel vseh ciljev in ~akajo

na odlo~itve vodstva parlamenta oziroma poslanskih skupin.
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2.3.6 Nizozemska

Politika nizozemskega parlamenta ni ({e) usmerjena v parlamentarni kanal. Za prenose

sej se dogovarjajo z javnimi in komercialnimi TV – za plenarne seje.

Vse seje plenuma in odborov prena{ajo na internetu (webstreaming).

Na Nizozemskem vzpostavljajo tudi digitalni kanal.

2.3.7 Portugalska

Na Portugalskem deluje ena javna in dve komercialni TV, ki ob~asno prena{ajo parla-

mentarno dogajanje.

V parlamentu imajo notranji parlamentarni kanal, s katerim pokrivajo plenarne seje.

Signal lahko posredujejo vsem, ki to ho~ejo. Od septembra 2002 prena{ajo dnevno dve

uri iz parlamenta in to posredujejo kabelskim operaterjem, v glavnem plenum, pono~i

pa tudi nekatere seje odborov.

Vse plenarne seje prena{ajo prek interneta (webstreaming).

Maja 2003 so zaposlili dva novinarja, katerih naloga je napovedovanje, kaj je vsebina

prenosov, zagotavljanja pojasnila o dogajanju v parlamentu (pri prenosih).

2.3.8 Zdru`eno kraljestvo

Predstavitev parlamentarnega kanala ne prikazuje celotnega TV pokrivanja sej parla-

menta Zdru`enega kraljestva1, temve~ je osredoto~ena le na pokrivanje evropskih

vsebin.

Parlamentarni kanal zaenkrat 1-krat tedensko organizira okrogle mize o dogajanju v

EU. Po njihovem mnenju je pristop, po katerem so oddaje iz Evropskega parlamenta in

iz dr`av ~lanic EU posebej pripravljene in komentirane, bolj{a re{itev kot npr. nepo-

sredni prenosi iz the institucij, saj predstavlja uporaba razli~nih jezikov relativno veliko

oviro za neposredno prevzemanje programskih vsebin tako iz Evropskega parlamenta

kot iz drugih parlamentarnih kanalov.

26

1 Ob{iren prikaz TV pokrivanja sej parlamenta Zdru`enega kraljestva je Raziskovalni sektor prikazal v nalogi

{t. 37/2003 »TV prenosi parlamentarnih sej«. V nalogi je tudi za nekatere druge evropske dr`ave prikazano,

kako je z neposrednimi TV prenosi.



2.3.9 Belgija

V belgijskem parlamentu nimajo parlamentarnega kanala, so pa v plenarni dvorani za-

gotovili pokritost s {estimi kamerami in prek njih in studia nudijo signal vsem TV, ki to

`elijo (tudi lokalnim za prikaz dela poslanca iz lokalnega okolja).

Zaenkrat {e nimajo dokon~no dolo~ene strategije na tem podro~ju, `elijo pa pokriti tudi

odbore. Menijo, da zgolj golo prena{anje sej ni zadostna re{itev. Potrebna je ustrezna

uredni{ka politika, zagotavljanje komentarjev in pojasnil za poslu{alce, saj so pravilo-

ma zakonodajni postopki zapleteni in manj zanimivi za ve~ino poslu{alcev.

Seje prena{ajo tudi prek interneta, zlasti ~e ni TV prenosov.

2.3.10 Finska

V finskem parlamentu nimajo svojega TV kanala in ga ne nameravajo vzpostaviti. Zaen-

krat so zadovoljni z obsegom in vsebino pokrivanja parlamenta, ki ga zagotavlja veliko

{tevilo akreditiranih novinarjev.

Na~rtujejo pa prena{anje sej prek interneta.

Javna TV, ob~asno tudi komercialne, skladno s programsko politiko prena{ajo

dolo~ene to~ke dnevnega reda. Dokaj pogosto so to poslanske pobude in vpra{anja, ki

jih, ~eprav ne stalno, prena{ajo neposredno.

2.3.11 Estonija

V estonskem parlamentu nimajo parlamentarnega TV kanala, seje prena{ajo prek

interneta.

2.3.12 [vedska

Od februarja 2003 deluje parlamentarni kanal SVT 24 Direkt kot del mre`e javnih stori-

tev {vedske televizije. Na tem kanalu prena{ajo program ob delovnih dneh od 9:30 do

16:00 in med 18:15 ter 19:00 uro, in sicer izberejo najbolj zanimive parlamentarne raz-

prave. Prena{ajo tudi tiste dele sej odborov, ki so javne: tako imenovane hearinge. Pre-

na{ajo novinarske konference, seminarje in predavanja, ki jih imajo univerze, dr`av-

ljanske - nevladne organizacije, interesne skupine, sindikati, razli~ne razgovore in

debate.

Prena{anje poteka digitalno, zajame pa lahko cca 25% populacije. Pokritost pove~ujejo

prek kabelskih operaterjev, ki program SVT 24 Direkt vklju~ujejo v svoje sheme.

Celoten program je od 1.septembra 2003 predvajan tudi prek spletne strani {vedske TV.
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2.4 Predstavitev nekaterih drugih institucij

Na konferenci parlamentarnih kanalov so se predstavile tudi nekatere institucije, ki de-

lujejo v okviru prostora EU oziroma ob institucijah EU in lahko pomembno prispevajo k

medijski pokritosti evropskih institucij.

2.4.1 Euronews

V tej dru`bi, katere soustanoviteljice so nacionalne TV (sedem, med njimi je npr. tudi

javna TV ruske federacije), je zaposlenih 200 ljudi. Delujejo `e 10 let, oddajajo prek sa-

telita in kabelskih operaterjev.

^eprav so ustanoviteljice nacionalne TV, pa program oblikujejo tako, da je vsebina ~im-

bolj pestra in mednarodna. Imajo zelo veliko intervjujev, novic, prikazujejo razli~ne po-

glede na posamezne zadeve/dogodke. Nacionalne TV redno prevzemajo del njihovega

programa (npr.: RAI UNO in {panska TV zjutraj).

Predstavnik Euronews je poudaril, da bi lahko s svojimi kapacitetami, zlasti bi bile do-

brodo{le kapacitete za prevajanje, pripomogli pri realizaciji morebitnih skupnih pro-

jektov, ~e bi se nacionalni parlamentarni kanali in Evropski parlament odlo~ili pripraviti

ve~ skupnih oddaj ob volitvah v Evropski parlament, ob {iritvi EU, ob sprejemanju usta-

ve EU.

Predlagal je, da bi se ~imve~ nacionalnih TV in parlamentarnih TV kanalov vklju~ilo v

Euronews.

Vpogled v njihovo dejavnost je mogo~ na www.euronews.net.

2.4.2 Generalni direktorat za informiranje in odnose z javnostmi v Evrop-
skem parlamentu Avdio-vizuelna divizija

Skrbi za produkcijo in posredovanje posnetkov in informacij o dogajanjih v Evropskem

parlamentu. V njenem okviru delujejo: EbS - Audio vizuelna informativna agencija EU,

Oddelek za produkcijo programov, Oddelek za akreditacije in zunanje odnose, Odde-

lek za »hotline in odnose s parlamentarnimi kanali, Dokumentacijski oddelek-arhiv,

Enota za na~rtovanje TV in radio aktivnosti.

Audio-vizuelna divizija je bila organizator konference parlamentarnih kanalov, saj je

ena od njenih nalog tudi sodelovanje med parlamentarnimi TV kanali in Evropskim

parlamentom ter koordinacija dela med njimi.
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2.4.3 EbS – Europe by satelite – Audio vizuelna informativna agencija EU

Gre za informativno agencijo evropskih institucij – Evropskega parlamenta in Komisije.

Skrbijo za posredovanje informacij zainteresiranim predstavnikom medijev – s kom-

pletnimi posnetki ali le s kraj{imi povzetki najpomembnej{ih dejstev. Precej dogajanj v

evropskih institucijah tudi direktno prena{ajo – seje, novinarske konference itd.

Oddajajo prek satelita (digitalni satelitski kanal). Veliko gradiva posredujejo tudi prek

spletnih strani.

Njihovi posnetki in informativna gradiva so dosegljiva vsem, ki to `elijo in potrebujejo

in so brezpla~na, ~e gre za potrebe informiranja javnosti in za izobra`evalne potrebe.

V EbS oziroma znotraj Audio-vizuelne divizije deluje tudi tako imenovana »hot line

desk«, namenjena novinarjem za hitro informacijo. Na njej opozarjajo na najpomem-

bnej{e dogodke v evropskih institucijah in kje je mogo~e dobiti informacije o njih. Gre

za uveljavljanje »proaktivnega pristopa«.

III. ZAKLJU^EK

Prikazana stali{~a politi~nih predstavnikov in prikaz prakse parlamentov ka`e, da se

parlamenti kot osrednje institucije parlamentarne demokracije zavedajo pomena in

nujnosti stalne prisotnosti vsebin iz dela predstavni{kih institucij v medijih. Zavedajo se

tudi, kar je v svoji hipotezi postavil profesor Krotz, da je: »Ta cilj je mogo~e dose~i tako z

odprtostjo parlamentov medijem, odlo~ilno pa k temu lahko prispevajo prav parlamen-

tarni kanali, na katerih uredni{ko politiko si morajo parlamenti zagotoviti ustrezen

vpliv.« Razen redkih izjem so se vsi parlamenti na~elno opredelili za postopno izgraje-

vanje parlamentarnih kanalov, dinamika izvedbe teh projektov pa je ve~inoma poveza-

na z razpolo`ljivimi finan~nimi sredstvi in pa z dostopnostjo/raz{irjenostjo zmogljivosti

za prenos vsebin do ~imve~jega {tevila dr`avljanov.

LITERATURA IN VIRI
- European Parliament: Welcome to the European Parliament - practical guide;

http://www.europarl.eu.int, zajeto 23.9.2003.
- LCP Assemblée Nationale: »La Chaîne qui aime la Republique et qui l'affiche..«- Dossier de Presse; pred-

stavitveno gradivo, razdeljeno udele`encem konference.
- La Chaîne Parlementaire (2003): Public Senat 2002-2003 – Rapport d'Activité; Paris.
- EuroNews (2003): “Perspectives-Parliaments” – A Project of new Programme on EuroNews. Paris.
- Zapisi predstavitev posameznih parlamentarnih kanalov na konferenci v Strassbourgu, september 2003.
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PARLAMENTI V SVETOVNEM SPLETU*

I. UVOD

V preteklih letih se je internet uveljavil kot informacijski medij globalnih razse`nosti.

Kljub razli~nim mnenjem o njegovem vplivu na demokrati~ne institucije je nesporno

vnesel spremembe v na~inu komuniciranja med ljudmi in institucijami. Tako parlamen-

ti lahko dodobra izkoristijo mo`nosti, ki jih ponuja svetovni splet, npr. na podro~ju di-

stribucije dokumentov v elektronski obliki, ter tesnej{ih stikov med dr`avljani in njiho-

vimi izvoljenimi predstavniki.

V zadnjem ~asu se vse ve~ parlamentov predstavlja s svojimi spletnimi stranmi, kar ka`e

na to, da se po svetu vedno bolj zavedajo pomena in potencialnih prednosti, ki jih po-

nuja internet. Najpopolnej{i seznam uradnih parlamentarnih spletnih strani pripravlja

IPU- Interparlamentarna unija v @enevi. Regionalne analize ka`ejo, da so parlamentar-

ne spletne strani postale splo{no raz{irjene tako v skandinavskih dr`avah kot tudi v Se-

verni Ameriki in zahodnoevropskih dr`avah. Nekoliko manj{i pa je njihov dele` v sred-

njeevropskih in vzhodnoevropskih dr`avah. (Norris, 2000)

V zgo{~eni analizi sku{amo za potrebe Dr`avnega zbora RS - v pripravi je namre~ spre-

memba doma~e spletne strani - zajeti tako temeljne parametre, ki naj bi jih vsebovale

parlamentarne spletne strani, kot so npr.: osnovni elementi vsebine parlamentarnih

strani, interaktivna orodja in povezave z drugimi spletnimi stranmi, uporabnost, obli-

kovna zasnova, kot tudi kraj{i oris in ocene te problematike v nekaterih evropskih

dr`avah. Pri tem se opiramo predvsem na Priporo~ila za vsebino in strukturo parlamen-

tarnih spletnih strani »Guidelines for the Content and Structure of Parliamentary Web Si-

tes«, ki jih je sprejel Svet Interpalmentarne unije v maju leta 2000, in na primerjalno {tu-

dijo o zna~ilnostih nekaterih parlamentarnih spletnih strani v nem{kem jeziku »Parla-

mente im Netz«
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II. SPLO[EN ORIS RAZMER IN POMEN PARLAMENTARNIH
SPLETNIH STRANI V SODOBNI DRU@BI

Internet kot medij ponuja prednosti, ki zakonodajnim telesom omogo~ajo neomejeno

raz{irjanje razli~nih informacij. To je {e posebej koristno, ko gre za obse`ne uradne

publikacije, npr. teko~o zakonodajo ali vladna poro~ila itd. Omenjene informacije so

prek interneta dostopne {irokemu krogu uporabnikov na a`uren in nepristranski na~in,

tako da ima vsak dr`avljan enake mo`nosti dostopa do omenjenih podatkov. Poleg

tega pa internet ponuja {e druge mo`nosti, npr. neposredne avdio-video prenose sej in

»virtualne» obiske parlamentarnega poslopja, veliko parlamentov pa prepoznava vred-

nost spletnih strani tudi pri t.i. dr`avljanski vzgoji in namenja specifi~en del informacij

{tudentom in u~iteljem. (Norris, 2000)

Pomembna pa je tudi mo`nost komunikacije z izvoljenimi predstavniki, ki jo spletne

strani parlamentov omogo~ajo dr`avljanom, interesnim skupinam, poklicnim lobistom

itd. Tu predstavlja elektronska po{ta le eno od dopolnitev ustaljenih na~inov komunici-

ranja. Spletne strani parlamentov so lahko oblikovane tako, da pospe{ujejo, npr. t.i.

»on-line « diskusije in nudijo mo`nosti za povratne informacije, kot so npr. strani name-

njene komentarjem obiskovalcev itd., in na ta na~in omogo~ajo stik med parlamenti in

dr`avljani. (Norris, 2000)

[tevilo parlamentov, ki se predstavljajo s svojimi spletnimi stranmi, se neprestano

pove~uje. Tako so do aprila leta 2000 nacionalni parlamenti vzpostavili svoje spletne

strani v ve~ kot 100 dr`avah, kar je predstavljalo kar 57% celotnega {tevila parlamentov

vsvetu. Po ocenah Interparlamentarne unije - IPU se je skupno {tevilo parlamentov s

spletnimi stranmi v zadnjih nekaj letih skoraj potrojilo. Kljub opaznim razlikam, npr.

med dr`avami Evrope in Afrike, pa se razmere hitro spreminjajo. Ni ve~ dvoma, da so

parlamentarne spletne strani danes nujnost, odprta pa so vpra{anja o njihovi obliki in

vsebini.

Leta 1998 je Interparlamentarna unija izvedla poglobljeno raziskavo o obstoje~ih parla-

mentarnih straneh prisotnih v svetovnem spletu. Njen namen je bil dolo~iti prevladu-

jo~e zna~ilnosti spletnih strani, tako v pogledu oblike, kot tudi vsebine. Te naj bi vodile

k evalvaciji njihove uporabnosti in oblikovanju seznama priporo~enih vsebin in ele-

mentov v obliki splo{nih smernic.
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Omenjena raziskava, ki jo je izvedel Sekretariat IPU, je zajela 125 parlamentarnih do-

mov v 82 dr`avah. Analiza zbranih podatkov je pokazala, da vsebina tipi~ne parlamen-

tarne strani sledi dolo~enemu vzorcu, ter da si ve~ina spletnih strani nacionalnih parla-

mentov deli nekatere prevladujo~e zna~ilnosti, kot so npr. uvodne strani s kratkim ori-

som zgodovine parlamentarizma na 54% spletnih strani, splo{ne informacije o parla-

mentarnem in volilnem sistemu na 63% spletnih strani, informacije o vodilnih

funkcionarjih na 71% spletnih strani itd.

Naj na{tejemo {e nekaj poudarkov iz omenjene raziskave, ki je v odstotkih pokazala na

posamezne komponente spletnih strani.

Kar 75% parlamentarnih spletnih strani je vsebovalo sezname poslancev bodisi po abe-

cednem redu, bodisi po strankarski pripadnosti ali volilni enoti. Okoli 49% strani je vse-

bovalo biografske podatke o poslancih (rojstvo, poklic, izobrazba, dru`inski ~lani itd.),

22% strani je vsebovalo podatke in statistiko o zadnjih volitvah, okoli 30 % strani pa je

vsebovalo elektronske naslove vsaj nekaterih poslancev in v nekaterih primerih tudi

povezave do njihovih osebnih spletnih strani. Nadalje je kar 65% parlamentarnih strani

vsebovalo celoten tekst nacionalne ustave, 37% parlamentarnih strani je vsebovalo par-

lamentarne poslovnike itd. Samo na 3% parlamentarnih strani pa so bili ponujeni redni

forumi namenjeni diskusiji, kjer so uporabniki lahko postavljali »on-line» vpra{anja in

sodelovali pri razpravah na dolo~eno temo, 2% spletnih strani pa sta ponujala mo`nosti

za sodelovanje pri anketah o aktualnih politi~nih vpra{anjih itd. (IPU Guidelines, 2000)

Za nadaljnjo analizo omenjenih vzorcev ter bolj sistemati~no primerjavo spletnih strani

je bila njihova vsebina ocenjena oz. uvr{~ena glede na t.i. informacijski/vsebinski kaza-

lec in komunikacijski kazalec oz. mo`nosti interakcije in povratnih informacij. Ugotov-

ljeno je bilo, da ponujajo spletne strani severnoameri{kih, zahodnoevropskih in skan-

dinavskih parlamentov najve~ tovrstnih mo`nosti. Tako je npr. spletna stran parlamenta

oz. »Assemblée Nationale« v Franciji zelo domiselna in profesionalno oblikovana,

iz~rpen vir informacij skupaj z mo`nostjo spremljanja parlamentarnega dela pa ponuja-

ta tudi spletni strani parlamentov na Norve{kem (»Stortinget«) in na Nizozemskem

(»Staaten-General«). V bistvu je primerjava razkrila precej{nje kvalitativne razlike med

spletnimi stranmi svetovnih parlamentov. Pri tem so se dr`ave z uveljavljeno demokra-

cijo veliko bolje odrezale glede na vrednotenje po informacijskem in komunikacijskem

kazalcu, kot dr`ave, kjer demokracija {e ni v zadostni meri razvita. (Norris, 2000)
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III. PRIPORO^ILA INTER-PARLAMENTARNE UNIJE ZA VSEBINO
IN STRUKTURO PARLAMENTARNIH SPLETNIH STRANI

Na podlagi `e omenjene raziskave o parlamentarnih spletnih straneh v letu 1998, ki je

nakazovala, da je mo~ prevladujo~e zna~ilnosti in skupne vzorce oblikovati v splo{ne

smernice, je Sekretariat IPU pripravil Smernice za vsebino in strukturo parlamentarnih

spletnih strani, ki jih je Svet IPU sprejel maja 2000. Smernice vsebujejo vrsto priporo~il,

ki zadevajo razli~ne aspekte v zvezi z obliko in vsebino parlamentarnih strani. V bistvu

gre za tri glavne sklope, in sicer:

• bistveni vsebinski elementi spletnih strani;

• interaktivna orodja in povezave z drugimi spletnimi stranmi;

• dejavnike uporabnosti in zasnove (dizajna) spletnih strani.

Vsak od omenjenih sklopov vsebuje tako priporo~ene kot tudi izbirne elemente oziro-

ma orodja, ki naj bi jih vklju~evala vsaka parlamentarna spletna stran in jih v nadaljeva-

nju tudi na kratko prikazujemo. (IPU Guidelines, 2000)

3.1 Bistveni vsebinski elementi parlamentarnih spletnih strani

3.1.1 Splo{na informacija o parlamentarnem ustroju

Osebam, ki se `elijo s pomo~jo spletnih strani seznaniti z nacionalnim parlamentom,

mora biti ponujeno logi~no izhodi{~e z uvodnimi informacijami o splo{ni strukturi par-

lamenta in njegovem delovanju. Obi~ajno vklju~uje {tevilne notranje povezave do bolj

specifi~nih informacij. Kljub razumljivim razlikam med splo{nimi informacijami na

spletnih straneh, pa priporo~ila omenjajo dolo~ene priporo~ene elemente, in sicer:

• pregled sestave in delovanja nacionalnega parlamenta, njegovih teles vklju~no z opi-

si njihovih nalog;

• celoten tekst parlamentarnega poslovnika ali podobnega pravilnika, ki ureja delova-

nje parlamenta;

• besedilo ustave;

• seznam mednarodnih in regionalnih parlamentarnih skup{~in, katerih ~lan je

parlament.

Med {tevilnim izbirnimi elementi oz. orodji navedimo npr. vpogled v parlamentarno

proceduro, kratko zgodovino parlamentarne institucije, besedila izjav za tisk, statistiko
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zakonodajnega dela glede na teko~o zakonodajo, prakti~ne napotke o dostopu do po-

slopja parlamenta, njegove knji`nice in arhiva itd. (IPU Guidelines, 2000)

3.1.2 Volilni sistem, poslanske skupine

Spletne strani nacionalnih parlamentov predstavljajo logi~en vir informacij o relevant-

nih volilnih izidih, ter zastopanostjo strank v parlamentu neke dr`ave, tako za novinar-

je, politi~ne analitike, znanstvenike in druge. Podatki o volitvah in poslanskih skupinah

imajo obi~ajno osrednjo vlogo na parlamentarnih spletnih straneh. Priporo~eni kom-

ponenti sta torej:

• prikaz volilne procedure (volilni sistem, delitev na volilne enote, volilna pravica, kan-

didature, itd.);

• rezultati zadnjih volitev, razvr{~eni glede na strankarsko pripadnost in volilne enote.

Med izbirnimi komponentami pa velja omeniti npr. aktualno sestavo poslanskih skupin

in koalicij, rezultate zadnjih volitev glede na starost, spol, poklic itd. (IPU Guidelines,

2000)

3.1.3 Zakonodajni proces in dokumenti

Parlamentarne strani naj bi uporabnikom ponudile zgo{~en opis parlamentarne proce-

dure in omogo~ile dovr{en dostop k iskanju in pridobivanju zakonodajne materije -

vklju~no z besedili osnutkov zakonov in amandmajev. Pomembno je tudi, da so upo-

rabniki informirani o poteku oz. dose`enem napredku pri sprejemanju dolo~enega za-

kona. Zaradi tega je nujno redno a`uriranje tovrstnih informacij, ki odra`ajo aktualno

situacijo v parlamentu. Med priporo~enimi komponentami so:

• shemati~na oz. pregledna razlaga zakonodajnega procesa;

• zakonodajna agenda in dnevni red teko~e seje;

• baza podatkov o zakonodaji, sprejeti v teko~em mandatnem obdobju;

• podatki o statusu teko~e problematike v parlamentu - bodisi da gre za osnutek zako-

na, naslov, vsebino, obravnavo na delovnem telesu itd.

Med izbirne komponente sodijo npr.: baze podatkov o zasli{anjih (pridobivanje mnenj

strokovnjakov in zainteresiranih javnosti), glasovanjih in poro~ilih delovnih teles itd.,

baza podatkov o sprejeti zakonodaji v predhodnem mandatnem obdobju, povzetki ali

kompletni zapisniki parlamentarnih razprav/sej, ter poseben del namenjen poslanskim

vpra{anjem, avdio in video prenosi parlamentarnih sej itd. (IPU Guidelines, 2000)
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3.1.4 Informacije o vodilnih funkcionarjih parlamenta

Institucionalni pomen, ki ga ima polo`aj predsednika parlamenta/zbora narekuje, da

mora ta imeti vidno mesto na spletnih straneh parlamenta. V zvezi s tem so priporo~ene

naslednje vsebine:

• biografski podatki o predsedniku parlamenta/zbora,

• kratek opis njegovih pristojnosti in pravic;

• imena namestnika in/ali podpredsednikov parlamenta.

Med izbirnimi vsebinami pa so omenjene, npr.: informacije o na~rtovanih sestankih in

drugih dogodkih, kjer je udele`en predsednik parlamenta, zbirka pomembnej{ih govo-

rov predsednika parlamenta, seznam z imeni biv{ih predsednikov parlamenta itd. (IPU

Guidelines, 2000)

3.1.5 Informacije o poslancih

Ob zanimanju, ki ga ka`ejo dr`avljani za delo voljenih predstavnikov, lahko parlamen-

tarne spletne strani znatno prispevajo k transparentnosti na tem podro~ju. Zato naj bi

zasnova parlamentarnih spletnih strani poleg imenika poslancev posve~ala pozornost

tudi njihovemu delu, nalogam in odgovornostim. V zvezi s tem je v priporo~ilih IPU na-

veden naslednji, t.i. priporo~eni minimum, in sicer:

• aktualni abecedni seznam vseh poslancev v teko~em mandatnem obdobju s podatki

o volilni enoti, strankarski pripadnosti, ~lanstvu v delovnih telesih, ter povezavami

(»hyperlinks«) z osebnimi spletnimi stranmi poslancev (kjer je to mo`no);

• podobna seznama, kjer so poslanci uvr{~eni glede na volilne enote in strankarsko oz.

politi~no pripadnost;

• kontaktne informacije o poslancih, ki vklju~ujejo njihove e-mail naslove;

• seznam poslancev, ki so odstopili oz. je bil njihov poslanski mandat prekinjen zaradi

drugih razlogov.

Med izbirnimi elementi pa so navedeni npr.: biografski podatki vseh poslancev, podat-

ki o glasovanjih posameznega poslanca, podatki o sodelovanju v parlamentarni razpra-

vi z imenom poslanca, datumom, temo razprav, osnovni podatki o statusu poslanca -

imuniteta, osebni dohodek, dodatki itd. (IPU Guidelines, 2000)
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3.1.6 Informacije o parlamentarnih delovnih telesih

Tovrstne informacije lahko zainteresirana javnost najla`je pridobi prav na spletnih stra-

neh parlamenta. Gre za podatke o pristojnosti, delu in sestavi razli~nih komisij in odbo-

rov v sestavi parlamentov. Tak{ne informacije so zelo iskane. S tem v zvezi so pripo-

ro~eni naslednji podatki:

• popoln seznam vseh parlamentarnih delovnih teles s povezavami (»hyperlinks«) do

njihovih mati~nih strani;

• opis pooblastil in nalog vseh delovnih teles;

• sestava delovnih teles in imena njihovih predsednikov;

• podatki o trenutnih dejavnostih in prihodnjih sejah delovnih teles;

• kontaktne informacije (naslov, {tevilka telefona in faksa, elektronska po{ta);

• podatki o sestavi in druge relevantne informacije o parlamentarnih skupinah prija-

teljstva, o delegacijah v mednarodnih ter regionalnih parlamentarnih skup{~inah in

pri Interparlamentarni uniji - IPU.

Med izbirnimi dostopnimi podatki pa naj omenimo, npr. izjave za tisk in drugo ustrezno

gradivo, ki se nana{a oz. ilustrira dejavnosti delovnih teles, zgodovino parlamentarne

skupine pri Interparlamentarni uniji - IPU ipd. (IPU Guidelines, 2000)

3.1.7 Informacije o publikacijah

Zmeraj ve~ parlamentov uporabnikom interneta omogo~a, da lahko na spletnih straneh

direktno oz. »on-line« naro~ajo parlamentarne publikacije in druga informativna gradi-

va. Ta mo`nost je {e posebej dobrodo{la pri raziskovalcih, {tudentih in drugih, ki so

zainteresirani za tovrstna gradiva. Tak{en pristop seveda ne pomeni ukinitve `e uve-

ljavljenih obstoje~ih na~inov naro~anja, lahko pa pove~a raz{irjanje publikacij in s tem

dolgoro~no tudi njihov vpliv. Priporo~ena sta:

• seznam trenutno dostopnih publikacij in dokumentov z navedenimi cenami,

• informacije o tem, kako je navedeni material mogo~e naro~iti, bodisi na uveljavljen

na~in, bodisi s pomo~jo »on-line« naro~anja. Izbirni element pa so npr.: publikacije

dostopne v elektronski obliki, ki so brezpla~no dosegljive npr. v PDF formatu oz. ob-

liki. (IPU Guidelines, 2000)
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3.2 Interaktivna orodja in povezave z drugimi spletnimi
stranmi

3.2.1 Eksterne povezave (»External Hyperlinks«)

Hiperlinki oz. povezave z drugimi internetnimi stranmi predstavljajo temelj na katerem

po~iva svetovni splet. Problem pa predstavlja njihova a`urnost, saj so objavljeni doku-

menti dostikrat brez opozorila podvr`eni spremembam. Uporabniki spleta morajo ime-

ti mo`nost hitrega in neoviranega dostopa do spletnih strani politi~nih strank, vladnih

institucij, tujih parlamentov itd. Dejansko {tevilo in obseg tovrstnih povezav sta seveda

odvisna od tega, v kak{ni meri so dr`avne institucije prisotne na svetovnem spletu. Pri-

poro~ljivo je, da so eksterne povezave zdru`ene bodisi na eni strani, bodisi po posa-

meznih kategorijah na razli~nih straneh - npr. nacionalne institucije, mednarodne orga-

nizacije itd. (IPU Guidelines, 2000)

Priporo~ene povezave so:

• spletne strani predsednika dr`ave, spletne strani vlade, ustavnega in vrhovnega

sodi{~a;

• uradna dr`avna spletna stran (obi~ajno jo vzdr`uje ministrstvo za turizem ali sorodna

vladna slu`ba);

• spletna stran drugega doma parlamenta (~e ta obstaja);

• spletne strani z nacionalno/de`elno zakonodajo;

• spletna stran Interparlamentarne unije - IPU;

• spletne strani drugih mednarodnih, regionalnih in sub-regionalnih parlamentarnih

organizacij;

• spletne strani politi~nih strank;

• spletne strani poslancev.

Med izbirnimi komponentami so predlagane tudi spletne strani ministrstev, nacional-

nih parlamentov drugih dr`av, doma~i in globalni iskalniki kot so npr. Yahoo, Lycos,

Alta Vista itd. (IPU Guidelines, 2000)

3.2.2 Mo`nosti povratnih informacij in druga interaktivna orodja

Spletne strani postajajo vedno bolj interaktivne. Stati~na vsebina in enosmerno komu-

niciranje se vse bolj umikata bolj izpopolnjenim internetnim orodjem, ki omogo~ajo

uporabnikom, da postavljajo vpra{anja, komentirajo, sodelujejo v razpravi, anketah,

naro~ajo gradiva itd. Tovrstna tehnologija `e ima viden u~inek na politi~no stvarnost v
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vrsti dr`av, kjer bo t.i. »elektronska demokracija« verjetno spremenila tradicionalne

predstave o demokraciji. Sama narava parlamentov implicira odprtost parlamentarnih

spletnih strani za interakcijo z dr`avljani, seveda pa mora biti ob tem zagotovljeno ne-

moteno delovanje parlamenta.

Smernice IPU med priporo~ena tovrstna orodja uvr{~ajo:

• mo`nost povratne informacije, s katero se vpra{anja, komentarji itd., po{ljejo skrbni-

ku spletne strani brez uporabe elektronske po{te;

• ter vnaprej postavljene vzorce elektronske po{te za po{iljanje sporo~il posameznim

parlamentarnim delovnim telesom in poslancem s spletne strani.

Med izbirnimi orodji pa so navedeni forumi, kjer imajo uporabniki mo`nost sodelovati

v »on-line« razpravah na specifi~no temo v povezavi z aktualno razpravo v parlamentu,

kot povezovalci pa lahko sodelujejo poslanci.

Omenimo {e t.i.«mailing« sezname, ki omogo~ajo naro~nino na avtomatsko dostavo

elektronske po{te z relevantnimi informacijami in mo`nost sodelovanja pri anketah,

kjer lahko uporabniki izrazijo svoje mnenje o neki temi. (IPU Guidelines, 2000)

3.3 Kontaktne informacije

Dostopni statisti~ni podatki ka`ejo, da uporabniki interneta obiskujejo parlamentarne

spletne strani predvsem zato, da bi zvedeli, kako lahko vzpostavijo elektronski kontakt

s poslanci in parlamentarnimi telesi, pa tudi stike s pomo~jo bolj tradicionalnih na~inov

(telefon, telefaks). Zato je poudarjeno, da morajo vsi sestavni deli parlamentarnih splet-

nih strani vsebovati relevantne kontaktne informacije, ki naj bodo na vidnih mestih.

(IPU Guidelines, 2000)

3.4 Pomen uporabnosti in zasnove parlamentarnih spletnih
strani

3.4.1 Raba uradnih jezikov

Informacija oziroma sama besedila na spletnih straneh slu`ijo svojemu namenu samo,

~e jih uporabniki lahko berejo. To je {e posebej pomembno, ker spletne strani obiskuje-

jo ljudje z razli~nih koncev sveta, ki verjetno ne govorijo uradnega jezika, ki je v uporabi

na doma~ih spletnih straneh parlamentov. V dr`avah, kjer sta v uporabi dva ali ve~

uradnih jezikov, pa ima lahko izbira dolo~enega jezika na spletnih straneh tudi poli-
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ti~ne posledice. Kljub tehni~nim mo`nostim, ki to omogo~ajo, pa prakti~ni vidiki (npr.

stro{ki prevoda, nenehne spremembe vsebine ipd.) ote`ujejo vzdr`evanje vzporednih

spletnih strani v ve~ jezikih. Ena od re{itev je, da se pomembni dokumenti prevedejo v

razli~ne jezike, ostala vsebina spletne strani pa obstaja v uradnem jeziku dr`ave.

Priporo~eni jezikovni kombinaciji sta naslednji:

• v dr`avah z dvema ali ve~ uradnimi jeziki bi morala biti celotna vsebina parlamentar-

nih spletnih strani dostopna najmanj v enem od uradnih jezikov dr`ave;

• celotna ali delna verzija spletnih strani naj bi obstajala tudi v enem od svetovnih jezi-

kov - ta je obi~ajno angle{ki jezik. (IPU Guidelines, 2000)

3.4.2 Orodja za iskanje in notranjo navigacijo

Ne glede na to, kako pregledna in logi~na je struktura dolo~ene parlamentarne spletne

strani, mora biti ta zaradi relativne kompleksnosti in obilice podatkov opremljena z ele-

menti oziroma orodji, ki omogo~ajo hitro in teko~e iskanje in vodenje po bazah podat-

kov. Priporo~ljivo je npr., da je na vidnem mestu naveden datum zadnje aktualizacije

spletne strani, priporo~a se konsistentnost pri uporabi vmesnih ploskev (»interface«)

itd.. Priporo~ena tovrstna orodja so :

• opcija - hitro iskanje t.i »Quick search utility«, je standardno orodje iskanja, ki temelji

na avtomatskem indeksiranju dokumentov in omogo~a t.i. »free-tekst« iskanje besed

in besednih zvez na spletnih strani;

• stran novosti oziroma t.i. »What´s New« stran, predstavlja nekak{no oglasno desko s

povezavami do najnovej{ih dokumentov na spletni strani;

• na~rt spletne strani t.i. »Site map«, ki predstavlja tekstovno ali grafi~no predstavitev ce-

lotne strukture spletne strani, s povezavami do posameznih dokumentov.

Med izbirnimi orodji pa lahko omenimo posebno stran, ki je namenjena pogosto za-

stavljenim vpra{anjem, spletno stran s podatki o izpraznjenih delovnih mestih v parla-

mentu ipd. (IPU Guidelines, 2000)

3.4.3 Pomen razvitih tehni~nih zmogljivosti

Spletna tehnologija se razvija zelo hitro in zmogljivosti se pove~ujejo z vsako novo ge-

neracijo stre`nikov in programske opreme (»software«). ^eprav ni razloga, da se na par-

lamentarnih spletnih straneh ne bi poslu`evali razvite tehnologije, pa je vendarle treba

biti pozoren na nekatera dejstva. Tako npr. spletne strani parlamentov obiskujejo upo-

rabniki z razli~nih delov sveta, kjer so internetne zmogljivosti slab{e, precej{en del upo-

rabnikov pa {e vedno uporablja zastarele verzije programske opreme itd.
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Zaradi tak{nih in podobnih razlogov velja biti pozoren pri uporabi visoko razvitih

zmogljivosti in obilne grafike na parlamentarnih spletnih straneh.

V zvezi s tem smernice IPU omenjajo naslednja priporo~ila:

• pospe{iti nalaganje obse`nih dokumentov (npr. zakonodaje) kar je dostikrat mo`no,

~e obstoji tekstovna verzija (»text-only«) spletne strani in jo uporabniki izberejo po

lastnem preudarku;

• pogosto tiskane strani dokumentov, naj ne bi uporabljale okvirjev (»frames«)

• nove tehnologije naj se uporabljajo prek celotne spletne strani na na~in, ki bo zago-

tavljal kompatibilnost z starej{o programsko opremo;

• tiste spletne strani z posebnimi zna~ilnostmi, ki npr. zahtevajo ekstenzivno snemanje

(»download«) strani (virtualni obisk poslopja parlamenta itd.), naj bodo zgolj izbirne,

da ne bodo ovirale dostopa do drugih delov spletnih strani parlamenta;

• spletne strani morajo biti prilagojene osebam s slab{im vidom na na~in, da je alterna-

tivna (»no frames«) verzija spletnih strani dostopna, kolikor je to le mogo~e. (IPU Gui-

delines, 2000)

3.4.4 Metodolo{ka priporo~ila

Uspeh pri postavitvi parlamentarne spletne strani je v veliki meri odvisen od na~rtova-

nja in organizacije. Med dejavniki, katerih pomen se ka`e skozi prakti~ne izku{nje so:

zagotovitev razmer, v katerih se tako politika kot tudi administracija zavedata pomena

projekta in mu nudita podporo, definiranje vsebine spletne strani tako z vidika uporab-

nikov, kot tudi zmogljivosti virov informacij pri dostavljanju dokumentov, izdelava na-

tan~nega grafi~nega na~rta spletne strani, zagotovitev ustreznih finan~nih sredstev, po-

stavitev ustrezne ekipe izvajalcev in zagotovitev njihovega {olanja, itd. (IPU Guidelines,

2000)

IV. PRIMERJAVA NEKATERIH PARLAMENTARNIH SPLETNIH
STRANI

4.1 Primerjalne analize parlamentarnih spletnih strani

Uporaba Interneta za informiranje o delu parlamenta in za izbolj{anje komunikacije

med dr`avljani in voljenimi predstavniki doslej ni bila pogosto predmet raziskav. Tako

na skoraj ni zaslediti analiz o obliki in kvaliteti parlamentarnih spletnih strani, bodisi na

nem{kem govornem podro~ju, bodisi v ve~jem delu dr`av ~lanic EU,
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Klub temu pa je mo~ ugotovit, da pa parlamentarne spletne strani {e vedno preve~ te-

meljijo na osnovnih informacijah (zgodovina in struktura parlamenta, zakonodaja itd.),

manj pa na interaktivnih elementih. (Parlamente im Netz, 2003)

[tudija o parlamentarnih spletnih straneh v Nem~iji, Avstriji in [vici (Parlamente im

Netz, 2003) nam ka`e, da imajo vlogo pri njihovi obliki in vsebini tudi posebnosti parla-

mentarnega oziroma politi~nega `ivljenja v posamezni dr`avi. Tako je `e sama narava

interneta dostikrat v nasprotju s tradicionalno hierarhi~no strukturo procesov poli-

ti~nega komuniciranja v dr`avah kot sta, npr. Nem~ija in Avstrija. V obeh dr`avah pre-

vladujejo usmeritve k uveljavljenim hierarhi~nim oblikam komuniciranja kar pomeni,

da je aktivna udele`ba oziroma sodelovanje dr`avljanov prek internetnih strani prej kot

ne neobi~ajna.

Od leta 1999 do 2001 so potekale raziskave v okviru poletne {ole »Amsterdam-Maa-

stricht Summer University« o parlamentarnih spletnih staneh v petnajstih dr`avah ~lani-

cah EU. Karakteristike spletnih strani so bile ocenjene s sistemom to~kovanja po izboru

internetnih uporabnikov. V triletnem obdobju se je - kljub razlikam v ocenah - nem{ki

»Bundestag« redno uvr{~al v sredino tabele, na vrhu pa so se zna{li parlamenti Francije,

Irske in [vedske. Visoko sta se uvrstila tudi parlamenta Danske in Zdru`enega kraljes-

tva, na zadnjem mestu pa je bil parlament Avstrije. Rezultati so presenetljivo pokazali,

da ni jasne korelacije med ocenami spletnih strani in raz{irjenostjo rabe oziroma rastjo

interneta v posamezni dr`avi. Tako je npr. gr{ka parlamentarna spletna stran dobila vi-

soke ocene, ~eprav je Gr~ija glede na stopnjo uporabe interneta med zadnjimi v EU, Av-

strija pa je npr. po rabi interneta pred Nem~ijo, vendar so bile spletne strani nem{kega

»Bundestaga« bolje ocenjene itd. (Parlamente im Netz, 2003)

4.2 Vsebinska analiza parlamentarnih spletnih strani

Rezultati prej omenjenih analiz tako vodijo k domnevi, da obstajajo temeljne kvalitativ-

ne razlike med parlamentarnimi spletnimi stranmi. Pri primerjavi kvalitete vsebine je

treba upo{tevati posamezne kategorije glede na informacijski in komunikacijski kriterij

ter z njima povezane ustrezne storitve pri posredovanju informacij ter zagotavljanju

mo`nosti za sodelovanje in komunikacijo z dr`avljani (glej Parlamente im Netz, 2003).

Primerjalna analiza spletnih strani nem{kega, avstrijskega in {vicarskega parlamenta je

dala zanimive rezultate, ki jih v nadaljevanju povzemamo v skraj{ani obliki.
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4.2.1 Spletne strani nem{kega parlamenta

Spletne strani nem{kega parlamenta so glede na komunikacijski kriterij zelo bogate z

informacijami pri orisu parlamentarnega sistema (ustava, volilna pravica, poslovnik).

Zelo podrobno so predstavljeni tudi dnevni redi in terminski plani sej (»Sitzungskalen-

der«) kot tudi podatki o prej{njih mandatnih obdobjih itd. Manj iz~rpne pa so spletne

strani pri splo{nih informacijah in zgodovinskih dejstvih.itd. Vsebina sej zaprtih za jav-

nost pa je npr. na spletnih straneh predstavljena zelo skopo. (Parlamente im Netz, 2003)

Parlamentarni pododbor za «Nove medije« je bil pobudnik projekta t.i. E-demokracije,

ki bi forume namenjene diskusijam povezal z dodatno ponudbo informacij.

Izku{nje so pokazale, da je tovrsten dialog med izvoljenimi predstavniki in zainteresira-

no javnostjo mogo~, vendar ob ustreznih pravilih, ki omogo~ajo u~inkovito uporabo

tak{ne ponudbe. Forumi so praviloma usmerjeni k zelo specifi~nim temam, na splo{no

pa je bil obseg tovrstnih diskusij v preteklih letih relativno majhen (glej Parlamente im

Netz, 2003).

Tudi drugi interaktivni element - t.i. virtualne seje, je usmerjen bolj k strokovnim javno-

stim Zastavljanje vpra{anj je omejeno na elektronsko po{to in telefonske stike.

Spletne strani nem{kega Bundestaga omogo~ajo dostop tudi do zunanjih nacionalnih

in mednarodnih baz podatkov. Nasprotno pa so tiskane publikacije - proporcionalno

gledano - dostopne v majhnem obsegu. Ponudba je v nem{kem, angle{kem in franco-

skem jeziku. Spletne strani ka`ejo na pove~ano navezovanje Nem~ije na Evropo

oziroma ve~je {tevilo mednarodnih komponent. Seje nem{kega parlamenta si je mo~

ogledati na internetu, z napotki o dostopu do tonskih prenosov in interne televizije.

Obstaja tudi mo`nost vodenih obiskov parlamenta, potujo~ih razstav itd.

Na splo{no so spletne strani nem{kega parlamenta kljub dolo~enim omejitvam pri sli-

kovni podobi relativno prijazne za uporabnike, zaradi bolj logi~nih orodij za navigacijo,

kot jih je mo~ najti drugje. (Parlamente im Netz, 2003)

4.2.2 Spletne strani avstrijskega parlamenta

Spletne strani avstrijskega parlamenta so zasnovane skoraj brez grafi~nih elementov.

Osnovne informacije so dostopne le v nem{kem in angle{kem jeziku, ne pa npr. v jezi-

kih narodnih manj{in v Avstriji. Osnovna povezava t.i. (»Wilkommmen in Österreichisc-

hen Parlament« ) vodi do ilustrativnega pregleda o avstrijskem parlamentu in parlamen-

tarnem sistemu. V samem tekstovnem pregledu pa je ve~ji del namenjen histori~nim

podatkom, podatkom o parlamentarnemu poslopju, parlamentarizmu v 20. stoletju itd.
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Zelo splo{ni so tudi podatki o funkcijah parlamenta in politi~nem sistemu. Dodatki

vklju~ujejo pravne vire in statistike. Spletne strani sicer vsebujejo komentarje o parla-

mentu kot demokrati~ni instituciji in odnosih z vlado, vendar v omejenem in splo{nem

obsegu. Splo{na ocena je, da so avstrijske parlamentarne spletne strani bolj vir informa-

cij kot pa sredstvo za prakti~no politi~no izobra`evanje.

Izklju~no v nem{kem jeziku pa so na spletnih straneh ponujene naslednje opcije:

• abecedni seznam poslancev z e-mail naslovi, biografskimi podatki, fotografijami, po-

datki o njihovih volilnih enotah, uradnih urah, ~lanstvu v delovnih telesih, itd.;

• dnevni redi plenarnih sej in sej delovnih teles z temami in seznami prijavljenih k raz-

pravi, omogo~en je direkten avdio prenos plenarnih sej (»Audio Stream«);

• zapisniki plenarnih sej in podatki v zvezi z zakonodajo so dostopni od leta 1996 dalje,

iskanje poteka s pomo~jo gesel;

• pravni viri, ki se navezujejo na parlament, vsebujejo celotno besedilo ustave, predpi-

se o volitvah, zakone o strankah, parlamentarni poslovnik;

• ~asopisna poro~ila Avstrijske tiskovne agencije (APA) o delu parlamenta so dosegljiva

od leta 1966 dalje in so dostopna po datumih, temah in/ali geslih;

• interne informacije, ki vodijo k virtualnim obiskom parlamentarnega poslopja, kot

tudi v parlamentarno knji`nico ter omogo~ajo zastavljanje vpra{anj s pomo~jo elek-

tronske po{te in telefona. (Parlamente im Netz, 2003)

4.2.3 Spletne strani {vicarskega parlamenta

Spletne strani {vicarskega parlamenta se uvodoma predstavljajo v nem{kem, franco-

skem in italijanskem jeziku, ne pa v retoromanskem jeziku, ki je ~etrti uradni jezik, a ga

na spletnih straneh zamenjuje angle{ki jezik. Histori~ne informacije med drugim vsebu-

jejo podatke o parlamentu, o podro~jih njegovega delovanja, dr`avnih institucijah, us-

tavi itd.). Pod rubriko o dejavnosti parlamenta je mo~ najti podatke o zakonodajnem

procesu, ki odpirajo pot do podstrani (npr. do poslovnika parlamenta in parlamentarne

procedure), ki se bistveno ne razlikujejo od podobnih strani v drugih parlamentih.

Tudi pri predstavitvi zakonskih podlag, npr. v zvezi z volilno pravico, statistike, aktual-

nih dnevnih redov parlamentarnih sej in delovnih teles, ni ve~jih razlik. Predvideni so

neposredni avdio ali/in video prenosi parlamentarnih sej.

Med informacijami o poslancih je mo~ najti seznam s podatki o predsednikih (z lastnimi

spletnimi stranmi) in podpredsednikih, poslancih in njihovi strankarski pripadnosti,

poklicni izobrazbi, kantonalni pripadnosti, politi~nem delovanju, o osebnih e- mail na-
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slovih itd. Podatki se lahko i{~ejo s pomo~jo abecednega in vsebinskega (»Voltextsuc-

he«) kazala. Samostojne publikacije so ve~inoma omejene na uradna poro~ila in

bro{ure, vendar pa obstaja mo`nost preu~evanja tematskih publikacij, ki se nahajajo na

t.i. »Meta Web« spletnih straneh. Pod geslom »Staatskunde« oziroma dr`avljanska vzgoja

pa je mo`no tudi pridobiti knjige o parlamentarni tematiki.

V [vici imajo velik pomen elementi t.i. neposredne demokracije, kot so referendumi in

iniciative dr`avljanov, ki omogo~ajo kar naj{ir{i vpliv pri nastajanju zakonodaje. Zaradi

tega je vredno kritike pomanjkanje forumov, namenjenih diskusiji, oziroma t.i. klepe-

talnic (»Chat Rooms«), ki predstavljajo orodje interaktivne komunikacije z dr`avljani. Ta

je omejena na stike prek elektronske po{te. Prepoznavni pa so nastavki politi~nega izo-

bra`evanja, ki se odvijajo skozi interaktivne u~ne igre in programe (»CiviCampus«) o

dr`avljanski vzgoji. Parlamentarne spletne strani imajo prvenstveno vlogo pomagala

pri iskanju podatkov in informacij za poslance pri njihovem zakonodajnem delu. Glav-

no breme pri tem nosijo strokovne slu`be parlamenta in parlamentarna dokumentacij-

ska slu`ba. Za nadaljnji razvoj parlamentarnih spletnih strani je pristojna nova informa-

cijska slu`ba. (Parlamente im Netz, 2003)

V. ZAKLJU^EK

Na podlagi razpolo`ljivih podatkov o parlamentarnih spletnih straneh lahko ugotovi-

mo, da te pridobivajo na pomenu in vrednosti, pa naj gre za informiranje javnosti o delu

zakonodajnih institucij, ali pa za komuniciranje z voljenimi predstavniki oziroma zago-

tavljanje mo`nosti za politi~no participacijo dr`avljanov. Ne smemo pa prezreti po-

membne vloge, ki jo spletne strani parlamentov lahko imajo pri politi~ni oziroma dr`av-

ljanski vzgoji. Bolj kriti~en pogled na parlamentarne spletne strani pa razkriva, da bi

bila pri ve~ini nujna prenova v smeri bolj profesionalne oblikovne zasnove. Spletne

strani bi lahko postale - ob minimalnih stro{kih - bolj prijazne za uporabnike z uporabo

standardnih iskalnih orodij, na~rta spletne predstavitve, strani namenjenih povratnim

informacijam in bolj domiselne grafike.

Raz{irjeno je mnenje, da bi parlamenti ob mo`nostih, ki jih ponuja moderna tehnologi-

ja, lahko naredili ve~ za interaktivne stike z ljudmi. (glej Norris, 2000)

Kljub razlikam med parlamentarnimi spletnimi stranmi, ki so razumljive glede na razli-

ke med politi~nimi sistemi, pa je vendar mo~ najti nekaj skupnih oblikovnih zna~ilnosti

zlasti pri prikazih osnovnih oziroma stvarnih informacij, npr. o zakonodaji, zapisnikih,

dnevnih redih itd..
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Kot je razvidno iz primerjalne analize, so trenutno parlamentarne spletne strani ve~ino-

ma bolj vir informacij in le v manj{i meri omogo~ajo politi~no participacijo dr`avljanov.

V Avstriji je npr. t.i. »on-line« ponudba omejena le na e-mail komunikacijo, ni pa poseb-

nih forumov namenjenih diskusiji, kjer bi lahko dr`avljani sodelovali pri razpravah z

odbori in poslanci itd.

Bolj pozitiven primer predstavljajo nem{ke parlamentarne spletne strani, saj vsebujejo

omenjene forume, pa tudi t.i. virtualne konference. V obeh parlamentih pa s pomo~jo

»virtualnih aktivnosti« ni mogo~e bistveno vplivati na proces politi~nega odlo~anja.

(Parlamente im Netz, 2003)

Nekak{no protiute` kritikam o pomanjkanju interaktivnih orodij, pa lahko vidimo v kla-

si~nem pogledu na vlogo parlamenta, ki poudarja, da je prav zagotavljanje informacij o

delu poslancev v zakonodajnih procesih (glasovanja, sodelovanje v razpravah, itd.) tisti

bistven element, ki omogo~a ve~jo transparentnost in odgovornost pri politi~nem delu.

V demokrati~ni dru`bi je vsekakor nujno, da ima javnost mo`nost uporabljati internet

kot orodje za razprave o zadevah javnega pomena, za izra`anje mnenj itd.. Vpra{anje

pa je, ali naj to vlogo zagotavljajo prav parlamentarne spletne strani. (Norris, 2000)

LITERATURA IN VIRI
- Filzmaier,P., Winkel,B., Parlamente im Netz, Internetseiten im EU - Vergleich, Aus Politik und Zeitgesc-

hichtem, Bonn 2003.
- Guidelines For The Content And Structure of Parliamentary Web Sites, Approved by the Inter-Parlia-

mentary Council at its 166th session, (Amman, 6 may 2000).
- Norris Pippa, Digital divide?, Civic Engagement, Information Poverty & the Internet in Democratic So-

cieties, Online Parliaments, John F.Kennedy School of Government, Harvard University 2000;
http://ksghome.harvard.edu/~.pnorris.shorenstein.ksg/acrobat/digitalch7.pdf, zajeto 21.1.2004.
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PARLAMENTARNE ADMINISTRACIJE*

I. UVOD

Nacionalni parlamenti kot institucije, ki predstavljajo prebivalce/volivce v mejah dr`av-

nih - politi~nih skupnosti in njihove interese in so vir legitimnosti sprejetim odlo~itvam,

spreminjajo svoje funkcije in se prilagajajo novo nastalim razmerjem v nacionalnem po-

liti~nem prostoru in tudi v mednarodnem in nad-nacionalnem prostoru. Ta pojav je {e

posebej izrazito opazen v dr`avah ~lanicah EU, ki so se dogovorile o skupnostnem ure-

janju (v okviru prvega stebra) in skupnem urejanju (drugi in tretji steber) precej{njega

dela javnih politik. Spremenjene funkcije nacionalnih parlamentov se odra`ajo v prila-

goditvah njihove institucionalne strukture in v potrebi po dodatnih in novih oblikah

strokovne in administrativne pomo~i, ki jim jo praviloma nudijo parlamentarne slu`be.

Parlamentarne slu`be so se temu odzvale s spremembami in prilagoditvami v strukturi

in ponudbo novih znanj ter sposobnosti. Med na~ini, prek katerih so parlamentarne

slu`be dopolnile in raz{irile svoje znanje in sposobnosti, nedvomno sodi tudi poglob-

ljeno medsebojno poznavanje in sodelovanje ter izmenjava najbolj{ih praks.

O nujnosti sodelovanja med parlamenti, med nacionalnimi parlamenti samimi in sode-

lovanja tudi z Evropskim parlamentom, ter o instrumentih za tovrstno sodelovanje so se

dogovorili tudi predsedniki parlamentov v okviru rednih sre~anj predsednikov nacio-

nalnih parlamentov in predsednika Evropskega parlamenta, generalni sekretarji na raz-

li~nih vrstah delovnih sre~anj, in spro`ili ve~ iniciativ za razli~ne oblike sodelovanja.

Tradicionalno poteka sodelovanje v okviru ECPRD – Evropskega centra za parlamen-

tarne raziskave in dokumentacijo (center je skupna institucija Sveta Evrope in Evrop-

skega parlamenta, v njej so povezane parlamentarne administracije iz vseh dr`av ~lanic

obeh asociacij), ki z organizacijo seminarjev skrbi za nepretrgan proces spoznavanja

razli~nih praks in organiziranosti delovanja v nacionalnih prostorih in izobra`evanje

predstavnikov parlamentarnih slu`b. Izrednega pomena pa je tudi posredovanje raz-

li~nih informacij, zbranih prek razli~nih vpra{alnikov in odgovorov nanje, ki organizira-

no poteka prek mre`e nacionalnih korespondentov (poobla{~enih predstavnikov

slu`b iz vseh nacionalnih parlamentov).

46

* Mag. Tatjana Kra{ovec; pripravljeno: 24.12.2003, objavljeno: 5.1.2004



V organizaciji ECPRD in slu`b poslanske zbornice italijanskega parlamenta je konec ok-

tobra potekal seminar o parlamentarnih administracijah in njihovem sodelovanju, s po-

sebnim poudarkom na sodelovanju pri zakonodajnih aktivnostih parlamentov. Parla-

mentarne administracije iz 25 dr`av so za seminar pripravile gradiva o njihovi organizi-

ranosti, razmerjih med politi~nimi organi parlamentov in administracijo ter o funkcijah,

ki jih imajo posamezni deli parlamentarnih administracijah v procesih sprejemanja

zakonodaje.

Odgovori ka`ejo dokaj raznoliko sliko organiziranosti in funkcij parlamentarnih admi-

nistracij, vsem pa je skupno, da se pove~uje stopnja njihove avtonomnosti (v primerjavi

z drugimi dr`avnimi-upravnimi organi in v razmerju do politi~nih organov parlamen-

tov), da se pove~uje stopnja njihove politi~ne nepristranskosti, da se pove~uje obseg in

zahtevnost nalog, ki jih morajo opravljati, ter da se pove~uje tudi nivo znanja in uspo-

sobljenosti slu`b kot celote in posameznikov, ki te slu`be sestavljajo.

Osrednji del naloge predstavlja prikaz parlamentarnih administracij po posameznih

vsebinskih sklopih, in sicer:

• status – normativna ureditev parlamentarnih administracij, razmerje med politi~nimi

telesi/organi parlamenta in parlamentarno administracijo,

• kdo je vodja parlamentarnih administracij – ali so generalni sekretarji edini vodje in

administracij in tudi odgovorni za njihovo delo,

• obseg dela in vloga parlamentarnih slu`b v zakonodajnem procesu,

• katere spremembe so bile izvedene v organizaciji in delu parlamentarnih administra-

cij v zadnjem ~asu.

Prikazane so ureditve in prakse po posameznih dr`avah, kar omogo~a relativno hiter in

u~inkovit pregled ter oceno skupnih zna~ilnosti po posameznih kriterijih in hkrati tudi

nacionalnih posebnosti.

V zaklju~ku naloge pa, po kratkem povzetku najpomembnej{ih ugotovitev iz primerjal-

nega pregleda, predstavljamo nekatere `e za~ete projekte sodelovanja med nacionalni-

mi parlamenti, katerih namen je, poleg poglobitve sodelovanja in izmenjave izku{enj

med nacionalnimi parlamenti in njihovimi administracijami, tudi in predvsem olaj{ati

ter vsebinsko obogatiti strokovno podporo, ki jo parlamentarne slu`be nudijo oziroma

jo bodo v prihodnje nudile parlamentom pri uresni~evanju njihove vloge sodelovanja v

procesih odlo~anja o evropskih zadevah (vzpostavljanje mre`e IPEX).

Podatke smo ~rpali iz odgovorov, ki so jih parlamentarne administracije poslale na

vpra{alnik, posebej pripravljen za seminar v Rimu. Odgovori so dostopni na doma~i

strani poslanske zbornice italijanskega parlamenta.
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II. PARLAMENTARNE ADMINISTRACIJE V NEKATERIH
EVROPSKIH DR@AVAH

2.1 Normativna ureditev parlamentarnih administracij – njihov
status in razmerje med politi~nimi organi in parlamentar-
no administracijo

Osnovno vpra{anje, ki se dotika problematike statusa parlamentarnih administracij, je

ali so tudi parlamentarne slu`be del javne uprave in zanje veljajo zakoni, ki urejajo

polo`aj javnih/dr`avnih uslu`bencev ali imajo poseben status. Odgovori ka`ejo na to,

da v praksi obstojata obe vrsti statusa s to opombo, da je tudi pri povsem avtonomnem

urejanju statusa ta {e vedno v osnovnih na~elih urejen na enak na~in – s podobnimi, v

veliki meri celo z enakimi pravili, kot to velja za ostale dele javne/dr`avne uprave. Za

vse parlamentarne administracije je zna~ilno oziroma se pri~akuje in zahteva:

• profesionalizem/strokovnost pri opravljanju dela,

• politi~na nepristranost,

• poznavanje parlamentarne tehnologije dela in predpisanih postopkov ({e zlasti po-

membno je poznavanje zakonodajne procedure),

• mo~na zaveza stalnemu strokovnemu usposabljanju in usposabljanju za delo z novi-

mi tehnologijami,

• posve~anje pozornosti odnosom med uslu`benci, modernim metodam motivacije in

izbolj{anju delovnih pogojev.

Osnovno vpra{anje odnosa med politi~nimi organi parlamenta in parlamentarno admi-

nistracijo pa je, koliko o organizacijski strukturi parlamentarnih slu`b, o izbiri kadrov, o

zahtevah po politi~ni nepristranosti ali pa politi~ni opredeljenosti odlo~ajo politi~ni or-

gani parlamenta, ali pa je administracija relativno avtonomna pri izgradnji svoje struktu-

re, pri zaposlovanju, pri dolo~anju sistema nagrajevanja itd. V ve~ini primerov gre za

dolo~eno stopnjo vpliva politi~nih organov, pa naj se to izvaja z neposrednim odlo~an-

jem o tovrstnih zadevah na sejah plenuma ali organov parlamenta, s prejetimi akti, naj-

pogosteje s poslovni{kimi dolo~ili, z odlo~ilnim vplivom pri izbiri vodje/vodilnih v par-

lamentarnih slu`bah, ali pa poteka posredno, ko si politi~ni organi z izbiro vodstvenega

osebja zagotovi pri~akovano odzivnost v slu`bah. Kljub morebitno druga~e zapisanim

pravilom in praksam pa se v dr`avah ~lanicah EU vse bolj ka`e, da izrazito politi~no

opredeljeno upravljanje parlamentarnih slu`b ne zagotavlja uspe{nosti na dolgi rok in

ga je le {e redko kje mogo~e zaslediti, ka`e pa se predvsem v posameznih omejitvah

(npr.: v prora~unu se ne zagotovi dovolj finan~nih virov, ne omogo~a se napredovanje
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in izobra`evanje zaposlenih, pomanjkljiva oprema itd.), ki jih lahko politi~ni organi vsi-

lijo administraciji.

Za veliko ve~ino parlamentov je mogo~e trditi, da sodelovanje med politi~nimi organi

parlamenta in slu`bami poteka tako, da omogo~a strokovnost dela, relativno avtonom-

nost in pa zadovoljivo raven politi~ne nepristranskosti parlamentarnih slu`b, ki morajo

zagotavljati strokovno in tehni~no podporo za nemoteno delo politi~nih organov, par-

lamenta kot celote in tudi posameznih poslancev.

2.1.1 Belgija

Iz belgijskega parlamenta sta odgovore poslali slu`bi obeh domov. Belgijska ustava v

60.~lenu dolo~a, da vsak zbor s svojimi akti (s poslovnikom) ureja na~ine in oblike ure-

sni~evanja njunih pristojnosti. Ker gre v na~elu za enake re{itve, podrobno prikazuje-

mo le slu`be poslanske zbornice.

Poslanska zbornica skladno z ustavo v svojih aktih sama organizira svoje slu`be – tako

potrebno infrastrukturo kot tudi kadre. Poslanska zbornica ali pa organi zbora (vodstvo

zbora in pa kolegij kvestorjev1) sprejemajo vse akte, ki pa so po vsebini zelo podobni

aktom, ki veljajo za ostale dr`avne organe.

V poslanski zbornici imajo svoje akte, s katerimi se ureja zaposlovanje, pogodbe o za-

poslitvi, kariera-napredovanje zaposlenih, organiziranost slu`b - hierarhi~na struktura.

S posebnimi akti je urejena tudi disciplinska odgovornost. Relativno nova je mo`nost,

da posameznik-zaposleni lahko zahteva varstvo pravic pred sodi{~i, saj je ta mo`nost

odprta {ele po odlo~itvi najvi{je sodne instance (Council of State) v Belgiji v letu 1999,

prej pa so bile odlo~itve parlamentarnih organov tudi v posameznih primerih do-

kon~ne. [e vedno pa velja, da noben organ izven parlamenta ne more odlo~ati o njego-

vih splo{nih aktih.

Zaenkrat zaposlenim ni dovoljena sindikalna organiziranost, uslu`benci lahko kot kan-

didati sodelujejo le na lokalnih volitvah, ne morejo pa sodelovati na volitvah v senat ali

poslansko zbornico. O tem bo v kratkem odlo~alo belgijsko ustavno sodi{~e. Pri~akuje

se, da bodo tovrstne omejitve/prepovedi odpravljene.

Uslu`benci v senatu imajo prepoved sodelovati kot kandidati celo na lokalnih volitvah.
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Za uslu`bence parlamenta se uporablja sistem pokojninskega zavarovanja, ki velja za

javne uslu`bence oziroma zaposlene v javnem sektorju.

Akti, ki urejajo delovne pogoje, so ali specifi~ni za parlament (npr.: delovni ~as, dopu-

sti) ali pa veljajo enake dolo~be kot za ostale javne uslu`bence oziroma nasploh za vse

zaposlene (npr.: varnost pri delu, zavarovanje za primer nezgod na delovnem mestu).

Zaposlovanje in izbira kadrov poteka na ve~ na~inov. Za kadre, za katere se zahteva

univerzitetna izobrazba, za sodelavce, kjer je zahtevana visoko-strokovna izobrazba, se

razpi{e nate~aj. Postopek vodi kadrovska slu`ba v poslanski zbornici in to na na~in, ki

zagotavlja profesionalnost pri izboru in nepristranskost. V izbirni komisiji lahko v neka-

terih primerih sodelujejo tudi zunanji sodelavci (npr. profesorji z ustreznih fakultet.

Ve~inoma se prosta delovna mesta popolnjujejo z notranjimi nate~aji, kjer imajo pred-

nost tisti zaposleni, ki imajo ve~ znanj in izku{enj. Le poredkoma poteka zaposlovanje

prej javnih nate~ajev.

Notranji nate~aji so hkrati tudi na~in za napredovanje uslu`bencev.

Kurirje, vratarje, tehni~no osebje, vzdr`evalce itd. pa neposredno imenuje kolegij kve-

storjev, in to obi~ajno brez nate~aja.

Slu`be vodi generalni sekretar, ki ga imenuje poslanska zbornica. Imenovan je pravilo-

ma izmed uslu`bencev v parlamentu in to za nedolo~en ~as, vendar z mo`nostjo zame-

njave po enakem postopku, kot je bil imenovan (zaenkrat {e ni bil nobeden generalni

sekretar zamenjan). Druge vodstvene uslu`bence imenuje vodstvo zbornice (Bureau)

iz vrst zaposlenih uslu`bencev parlamenta, ki izpolnjujejo dolo~eno {tevilo delovnih

izku{enj v parlamentu.

Politi~na opredeljenost kandidatov za vodstvena mesta nima vpliva na izbiro, saj se ob

zaposlitvi v parlamentu zahteva od bodo~ih uslu`bencev, da svoje politi~ne opredeli-

tve ne izra`anjo pri svojem delu, temve~ da se obna{ajo politi~no nevtralno.

2.1.2 Finska

Zaposleni v slu`bah finskega parlamenta imajo status javnih uslu`bencev, vendar pa

njihovega polo`aja ne ureja zakon o javnih uslu`bencih neposredno, temve~ velja za-

nje poseben zakon, ki pa statusa parlamentarnih uslu`bencev ne ureja bistveno dru-

ga~e, kot velja to za ostale javne uslu`bence.

Akte sprejema poseben parlamentarni organ, v angle{kem jeziku se imenuje »Office

Commission«, ki ga sestavljajo predsednik parlamenta, dva podpredsednika in {e 4 po-

slanci. Ta komisija dolo~a tudi pla~ni sistem v parlamentu, pri tem pa v veliki meri sledi
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pla~nemu sistemu, ki se na splo{no uporablja na Finskem. Zna~ilno pa je, da so pla~e za

podobne karierne stopnje v Eduskunfti za malenkost vi{je kot v ministrstvih.

Ne obstojajo posebna pravila za napredovanje.

Za parlamentarne slu`be je zna~ilna relativno majhna fluktuacija. Vodilni in vodstveni

kadri v posameznih organizacijskih enotah so praviloma pred opravljanjem teh funkcij

opravljali npr. delo strokovnih sodelavcev v organizacijskih enotah, ki jih vodijo sedaj.

To velja tudi za generalnega sekretarja.

Novi kadri se zaposlujejo prej javnih nate~ajev.

Pokojninski sistem za uslu`bence Eduskunfte je v na~elih enak splo{nemu pokojnin-

skemu sistemu na Finskem.

^e se uslu`benec ne strinja z odlo~itvijo predpostavljenega in gre za administrativne za-

deve, se prito`i Office Commission, katere odlo~itev je dokon~na – ni predvidene

mo`nosti za prito`bo na sodi{~e.

Predsednik parlamenta nima mo~i za neposredno vplivanje na parlamentarne slu`be,

saj so pravila, ki urejajo to podro~je, dokaj natan~na. Generalnega sekretarja imenuje

plenum, druge vodstvene uslu`bence administracije pa na predlog generalnega sekre-

tarja Office Commission, ostale pa direktor za administrativne zadeve.

Parlamentarni uslu`benci morajo biti pri svojem delu politi~no nepristranski in se v par-

lamentu politi~no ne udejstvujejo, kajti osnovno izhodi{~e za dobro in nemoteno delo v

parlamentu in tudi nuja je zaupanje vseh politi~nih strank.

2.1.3 Francija

Za administracijo Narodne skup{~ine2 je zna~ilno dvoje:

• avtonomija organov skup{~ine pri dolo~anju pravil, ki urejajo parlamentarne slu`be,

pri dolo~anju organizacijske strukture in na~ina izvajanja funkcij – v odnosu do dru-

gih vej oblasti,

• pomo~ poslancem, ki jo zagotavljajo uradniki/uslu`benci, mora biti politi~no

nepristranska.
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Ti dve na~eli sta dolo~eni v poslovniku Narodne skup{~ine in v odloku o delovanju

skup{~ine.3

Organi skup{~ine, ki dolo~ajo pravila in organizacijo, so: predsednik skup{~ine, ki je

pristojen za notranjo in zunanjo varnost, vodstvo parlamenta/kolegij, ki dolo~i organi-

zacijsko strukturo in pravila za uslu`bence (poseben poslovnik o tem), in kvestorji, ka-

terih pristojnost je odlo~anje o finan~nih in administrativnih zadevah. Kolegij je avtono-

men pri dolo~anju pravil, pri zaposlovanju, napredovanjih, pri dolo~anju pla~nega si-

stema, tudi pri zagotavljanju socialne varnosti in pokojnin. Dejansko pa v praksi kolegij

sledi osnovnim na~elom ureditve na navedenih podro~jih, ki veljajo za ostale javne

uslu`bence. Avtonomija kolegija je omejena z obvezo, da se mora posvetovati z repre-

zentativnimi sindikati, preden se loti sprememb v organizaciji slu`b oziroma pravil, ki

urejajo status uslu`bencev, ~eprav kolegiju pripombe sindikatov ni treba upo{tevati.

Dodatno omejitev popolne avtonomije predstavlja pravica sodne prito`be parlamen-

tarnih uslu`bencev, kjer sodi{~a na individualnih primerih in ob izhodi{~u, da mora biti

vsakemu uslu`bencu zagotovljen nek nabor pravic, ugotavljajo tudi legitimnost pravil,

ki jih je sprejel kolegij.

Za francoski sistem je zna~ilna dvojnost – vodenje slu`b poteka prek dveh generalnih

sekretarjev, in sicer generalnega sekretarja poslanske zbornice in prek generalnega se-

kretarja Kvesture. Generalni sekretar poslanske zbornice vodi tiste dele slu`b, ki sode-

lujejo v zakonodajnem postopku, generalni sekretar Kvesture pa vodi tiste dele slu`b,

ki opravljajo administrativno –tehni~ne in finan~ne zadeve. Skupno pa sta oba general-

na sekretarja odgovorna za nekatere prekrivajo~e slu`be – protokol, arhiv in informa-

cijski sistem.

Za francoske parlamentarne slu`be trdno velja na~elo politi~ne nevtralnosti. Cilj je, ne

glede na politi~no sestavo poslanske zbornice, zagotoviti u~inkovito in strokovno pod-

poro slu`b. To na~elo torej zahteva, da uslu`benci slu`ijo instituciji in ji nudijo podporo

pri izvajanju njenih nalog.

Na~elo politi~ne nevtralnosti pomeni med drugim tudi to, da politi~ni organi, tudi vods-

tvo zbornice, ki sicer dolo~ajo pravila in organizacijo, ne posegajo v njihovo izvajanje -

npr. ne posegajo v izbiro kadrov, saj so za to dolo~ene nate~ajne komisije, ki na podlagi

objektivnih kriterijev in meril dolo~ijo rang lestvico kandidatov, s katere se skladno z

vrstnim redom rekrutirajo uslu`benci. Na ta na~in poteka tudi napredovanje uslu`ben-
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cev. Predsednik in kvestorji le podpi{ejo sklepe o imenovanju/napredovanju na podla-

gi razvrstitve na rang lestvici.

Le generalna sekretarja in vodstvene kadre (glavne direktorje, direktorje) imenuje

vodstvo parlamenta, a tudi tu upo{tevajo uvrstitev na posebni lestvici.

Vzporedno s tem sistemom pa je v francoskem parlamentu vse bolj prisotna te`nja

pove~ati {tevilo svetovalcev, zaposlenih pri poslancih, ki so politi~no enakih nazorov

in nudijo tudi politi~no svetovanje.

2.1.4 Nem~ija

Slu`be Bundestaga so del dr`avne uprave, hkrati pa so najvi{ji zvezni upravni organ.

Predsednik Bundestaga je ne le politi~ni vodja Bundestaga, temve~ tudi vodi Bunde-

stag in upravlja s premo`enjem, in je hkrati vodja slu`b. Po njegovem pooblastilu pa

slu`be operativno vodi generalni sekretar – direktor. Parlamentarne slu`be zaradi nara-

ve svojih funkcij (delo za potrebe parlamenta) ni mogo~e primerjati z ostalo upravo.4

Dolo~ene zadeve internega zna~aja so v pristojnosti predsedstva (predsednik, 4 pod-

predsedniki, ki so predstavniki v Bundestagu zastopanih poslanskih skupin), ki se v

tednih, ko so zasedanja, redno sestaja in odlo~a. Med drugim odlo~a tudi o personalnih

zadevah uslu`bencev najvi{jega ranga, odlo~a o odnosih z javnostmi, sklepa o najpo-

membnej{ih pogodbah.

O dolo~enih zadevah, ki se ti~ejo notranjega poslovanja Bundestaga in s tem tudi slu`b,

odlo~a tudi Svet stare{in, ki ga poleg ~lanov predsedstva sestavljajo {e predstavniki po-

slanskih skupin skladno z njihovo velikostjo.

Pravila o napredovanju, o zaposlovanju, o pla~nem sistemu, o delovnem ~asu, o upo-

kojevanju so enaka kot za ostale dele dr`avne uprave. Izbiranje kadrov opravlja admi-

nistracija sama avtonomno. Vodilni kadri v slu`bah so praviloma izbrani med parlamen-

tarnimi uslu`benci, ~eprav je mogo~/dopu{~en tudi prehod iz vladne administracije v

parlamentarno in obratno.
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2.1.5 Italija

Skladno z italijansko ustavo ima parlament avtonomen status, ki se ka`e v normativni,

funkcijski, finan~ni, administrativni in ra~unovodski avtonomiji. 5

Visoka stopnja avtonomije se odra`a tudi pri organiziranosti in pravilih za parlamentar-

ne slu`be, ki se razlikujejo od pravil, ki veljajo za drugo dr`avno/javno upravo. Veljajo

posebna pravila za pla~e, pokojnine, sistem napredovanj, o ~emer vse odlo~ajo organi

poslanske zbornice. Ti odlo~ajo tudi, ko gre za prito`bene postopke in ne obi~ajne sod-

ne instance.

Zaposlovanje poteka prek nate~ajev oziroma prek specializiranih izpitov za sprejem v

slu`bo, ki pa so odprti vsem z ustrezno izobrazbo.

Od parlamentarnih uslu`bencev se pri~akuje politi~na nepristranskost, strokovnost,

predanost delu in posebnim zahtevam parlamentarnega dela, kar pomeni tudi priprav-

ljenost delati po spremenljivem urniku in tudi ves dan, ~e delo parlamenta to zahteva.

Posamezne parlamentarne slu`be izvajajo svoje naloge kot del celote vseh opravil, ki

naj jih slu`be zagotovijo, in pomenijo vsa opravila, od strokovne ter tehni~ne podpore

posameznim politi~nim organom in instituciji kot celoti.

Skladno s poslovni{kimi pravili je predsednik zbornice odgovoren za delo administra-

cije in zato je tudi pristojen za izdajo dolo~enih aktov v zvezi s slu`bami.To vlogo izvaja

neposredno ali pa prek treh kolegijskih organov, ki pa jih predsednik vodi (Kolegij

predsednika – organizacijska in administrativna avtonomnost zbornice; Konferenca

vodij poslanskih skupin – avtonomija na~rtovanja dela zbornice; Odbor za poslovnik –

avtonomija urejanja postopkov in organizacijske strukture).

Za delovanje in upravljanju zbornice je zelo pomemben Odbor kvestorjev (sestavljen iz

2 koalicijskih in enega opozicijskega poslanca, ki so hkrati tudi ~lani Kolegija predsed-

nika), ki pripravlja predlog letnega prora~una zbornice, ki ga sprejme kolegij, odlo~a

oziroma potrjuje izdatke, na~rtuje in ureja aktivnosti v zvezi z administrativnim

upravljanjem..

Predsednik zbornice je skladno s poslovnikom odgovoren za nemoten potek dela v

zbornici, in sicer to opravlja z nadzorom nad delom Odbora kvestorjev in pa generalne-

ga sekretarja, ki vodi parlamentarne slu`be ob upo{tevanju pravil in aktov, ki so jih pri-

stojni organi zbornice sprejeli.

Za organizacijski model parlamentarne administracije je zna~ilno, da je osrednje mesto

v strukturi upravljanja namenjeno predsedniku zbornice, ki je organ, ki zdru`uje in
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predstavlja poslansko zbornico kot institucijo. To svojo pristojnost pa pogosto izvaja

prek generalnega sekretarja. Generalni sekretar je v celoti odgovoren za nemoteno in

u~inkovito delovanje administracije na operativni ravni.

2.1.6 Zdru`eno kraljestvo

Parlamentarne slu`be, vsaka zbornica ima svojo slu`bo,6 niso del vladne administracije.

Parlament je povsem avtonomen na podro~ju urejanja svojega delovanja in poslovanja.

Poslanska zbornica je leta 1978 sprejela poseben zakon o upravljanju in slu`bah po-

slanske zbornice, po katerem {est-~lanska Komisija poslanske zbornice (House of

Commons Commission) s predsednikom (Speakerjem) na ~elu vodi poslovanje zbora,

odlo~a o organizacijski strukturi slu`b, zaposlovanju, izdatkih. Komisija je delodajalec

uslu`bencem, zboru tudi poda oceno dela administracije. V splo{nem se pri pla~ah, po-

kojninah, delovnem ~asu, urejanju pravic in obveznosti dr`i splo{nih usmeritev, ki ve-

ljajo za ostali del javne/dr`avne uprave. Komisija svoje pravice kot delodajalec - zapo-

slovalec delegira vodjem posameznih oddelkov slu`b, razen za generalnega sekretarja

(Clerk), njegove pomo~nike in odgovornega za vojsko in varnost (Serjeant at Arms, ki

pa ga imenuje kraljica). Pri imenovanju najvi{jih uradnikov se v praksi komisijo pogosta

povpra{a za mnenje.

Parlamentarne slu`be `e po tradiciji zagotavljajo strokovno, politi~no nepristransko

pomo~ in podporo politi~nim organom parlamenta.

Za izbiro sekretarjev (Clerks) zbornic se uporablja poseben postopek nate~aja (gradua-

te fast stream competition), ki ga na podlagi pogodbe z vladnim kabinetom izvaja agen-

cija oziroma podjetje, ki se ukvarja z izbiro kadrov. Postopek urejajo pravila Komisije za

dr`avno upravo, ki zagotavljajo pravilnost in konkuren~nost.

Zaposlovanje ve~ine uslu`bencev poteka prek javnih razpisov v medijih, izbor pa se

opravi na podlagi intervjujev, testov.

Odlo~itve organov poslanske zbornice ne morejo biti predmet v postopkih pred

sodi{~i. ^e parlament izrecno ne zapi{e, da dolo~en zakon velja tudi za parlament, po-

tem se v parlamentu ne uporablja (tudi vsa delovna in druga zakonodaja). V praksi pa

se zakonodaja vsaj smiselno uporablja, tako da zaposleni v parlamentarnih slu`bah v

nobenem primeru niso v slab{em polo`aju kot ostali zaposleni.
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2.1.7 Estonija

Po odgovorih slu`b estonskega parlamenta so njihove slu`be del dr`avne uprave. Nor-

mativna in organizacijska avtonomija parlamentarne administracije ni velika.

Parlamentarne slu`be imajo neodvisen sistem napredovanja, poseben postopek izbira-

nja kadrov in zaposlovanja ter pla~ni sistem.

Predsednik parlamenta nima velikega (formalnega) vpliva na samo sestavo parlamen-

tarne administracije. Generalnega sekretarja imenuje vodstvo parlamenta (Board), os-

tale vodstvene delavce v administraciji pa po predhodni odobritvi vodstva imenuje ge-

neralni sekretar. Njihovo zamenjavo je mogo~e izpeljati le skladno z zakonom o jav-

ni/dr`avni upravi.

2.1.8 Poljska

Poljske parlamentarne slu`be delujejo na osnovi na~el politi~ne nepristranosti, fi-

nan~ne avtonomije in zagotavljanja strokovne pomo~i z lastnimi kadri. V zadnjem ~asu

je poudarek dan zlasti zagotavljanju strokovne pomo~i, {e posebej v zakonodajnem

procesu, oddajanju oz. izvajanju (out-soucing) nekaterih storitev po tr`nih na~elih (na-

stanitev poslancev, restavracijske storitve).

Organizacijsko strukturo slu`b poslanske zbornice - Sejma7 ureja poseben akt, ki ga na

predlog vodje slu`b izda predsednik zbora.

Status zaposlenih v slu`bah Sejma ureja Zakon o zaposlenih v dr`avnih organih. Za raz-

liko od dr`avnih uslu`bencev v vladnih organih in ministrstvih zanje velja, da sklepajo

pogodbe o zaposlitvi po zasebnem pravu, kot npr. zaposleni v privatnem sektorju, in

lahko delovne spore re{ujejo prek delovnih sodi{~.

Podrobnosti statusa pa so urejene {e z internimi pravili, ki jih sprejme predsednik parla-

menta, nekatere tudi vodja parlamentarnih slu`b, ter z dolo~ili v pogodbah o zaposlitvi,

ki jih z zaposlenimi sklepa vodja parlamentarnih slu`b.

Zaposlovanje poteka prek javnih razpisov, objavljenih v ~asopisih in na doma~i strani

Sejma. Za nekatera delovna mesta, zlasti za pokrivanje zakonodajnega postopka, so po-

stavljeni dodatni pogoji – 12 mese~no pripravljalno – uvajalno obdobje in izpopolnje-

vanje. Kon~a se z posebnim zasli{anjem oziroma pogovorom z izpitno komisijo. Pozi-

tivna ocena pomeni pogodbo za nedolo~en ~as, negativna pa konec zaposlitve.

Najve~ji del zapolnitev prostih delovnih mest se izvede z notranjimi napredovanji

oziroma prerazporeditvami. Pogosto potekajo kot notranji nate~aji.
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Parlamentarne slu`be imajo svoja pravila o pla~ah, ki se razlikujejo od pla~nih pravil za

druge dr`avne uslu`bence.

Poslovnik dolo~a, da slu`be vodi vodja slu`b (generalni sekretar), ki ga imenuje pred-

sednik zbora po posvetovanju z »Odborom za pravila in poslanske zadeve«, ~eprav

mnenje odbora za predsednika ni obvezno. Vodja slu`b ima najve~ dva namestnika, ki

jih imenuje predsednik na predlog vodje slu`b. V samo strukturo in sestavo slu`b pred-

sednik zbora ne posega.

Vodja parlamentarnih slu`b in njegova namestnika nista javna uslu`benca oziroma za

njih se ne uporabljajo dolo~ila Zakona o zaposlenih v dr`avnih organih.

2.1.9 Romunija

Romunska ustava dolo~a, da poslanska zbornica sama v poslovniku uredi institucional-

no oziroma organizacijsko strukturo in funkcije posameznih organov.

Poslanska zbornica na plenumu dolo~i organizacijsko strukturo slu`b (imenujejo se

Generalni sekretariat – General Secretariat), Stalni kolegij (Standing Bureau - vodstvo

zbora) pa potrdi operacionalno delitev slu`b na oddelke in tudi upravlja s slu`bami in

izvaja kontrolo njihovega dela.

Parlamentarne slu`be zagotavljajo vso potrebno tehni~no in strokovno pomo~. Vodi jih

generalni sekretar, ki ga imenuje in razre{uje poslanska zbornica na predlog predsedni-

ka zbornice.

Poleg Generalnega sekretariata obstojajo {e druge administrativne enote, ki niso se-

stavni del navedenega sekretariata, in sicer: predsednikova pisarna, kabineti ~lanov

Stalnega kolegija, zaposleni pri poslanskih skupinah, zaposleni po poslanskih pisar-

nah. Z zaposlenimi v na{tetih enotah generalni sekretar sklene individualne zasebne

pogodbe o zaposlitvi, za zaposlitev pa jih izberejo predsednik, vodje poslanskih sku-

pin, poslanci…Zaposleni v teh enotah nimajo statusa javnih uslu`bencev.

Status uslu`bencev ureja zakon, ki velja za zaposlene pri prora~unskih uporabnikih,

pla~ni sistem in druge pravice pa so urejene s posebnim zakonom, ~eprav se pla~e

uravnavajo po zgledu pla~nega sistema, ki velja za prora~unske uporabnike.

Zaposlovanje novih kadrov poteka z javnim nate~ajem in je v pristojnosti generalnega

sekretarja. Za najvi{je uradnike (vodje direktoratov) opravi imenovanje prav tako gene-

ralni sekretar po pridobitvi mnenja Stalnega kolegija.

2.1.10 Slova{ka

Status parlamentarnih slu`b dolo~a poslovnik poslanske zbornice. Slu`be zagotavljajo

strokovno in tehni~no podporo za delovanje zbora, v njih pa so zaposleni javni/dr`avni
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uslu`benci in drugo osebje. Njihovo {tevilo dolo~i predsednik poslanske zbornice

skladno z razpolo`ljivimi prora~unskimi sredstvi.

^eprav status parlamentarnih slu`b ureja tudi zakonodaja, ki velja za dr`avno oziroma

javno upravo, pa je s poslovnikom in drugimi akti slu`bam zagotovljen poseben status,

ki izhaja iz posebnosti nalog, ki jih ima poslanska zbornica in za katere morajo slu`be

zagotoviti strokovno in tehni~no podporo pri njihovem izvajanju.

Polo`aj uslu`bencev je urejen z zakonom o dr`avnih uslu`bencih. Zaposlitev v parla-

mentarnih slu`bah tudi ureja zakon o dr`avnih uslu`bencih. Po uspe{no opravljenem

strokovnem izpitu pridobi javni uslu`benec pravico do stalnega mesta v dr`avni slu`bi.

Izbirni postopek za delo v parlamentarnih slu`bah opravi posebna izbirna komisija, ki

jo imenuje vodja slu`b, v njej pa so uradniki s stalnim mestom v dr`avni slu`bi.

Ostale pravice in razmerja, ki izhajajo iz zaposlitve, so urejene enako kot to velja za

dr`avne uslu`bence – pla~ni, pokojninski sistem, zdravstveno in invalidsko zavarova-

nje, delovanje sindikatov. Pla~e oziroma nagrajevanje je podrobno opredeljeno tudi v

pravilniku o pla~ah, ki je kot aneks dodan k poslovniku (tarifne skupine).

Vlada je v zakonodajno proceduro vlo`ila zakon, s katerim naj bi se status parlamentar-

nih uslu`bencev izena~il s statusom ostalih dr`avnih uslu`bencev, saj jo motijo nekate-

re posebnosti ureditve statusa za uslu`bence v parlamentu.

2.1.11 Norve{ka

Parlamentarne slu`be niso sestavni del dr`avne administracije, temve~ imajo samosto-

jen status. Pravila, ki urejajo polo`aj zaposlenih v parlamentarnih slu`bah, so posebej

prilagojena za parlament.

Parlament je samostojen pri zaposlovanju, ~eprav je pogosta praksa, da se v parlamentu

zaposlujejo dr`avni uslu`benci iz drugih delov dr`avne/javne uprave, zlasti ~e imajo

posebna znanja, ki se zahtevajo (npr. tako mesto je lahko sekretar odbora za zunanjo

politiko – obi~ajno prihaja iz Ministrstva za zunanje zadeve).

Pravila o pla~ni politiki, pokojninskem sistemu, delovnem ~asu so bolj ali manj enaka s

pravili v javni/dr`avni upravi. Delovni ~as in pa dopusti pa so prilagojeni posebnostim

parlamentarnega dela. Zaposlovanje in odpu{~anje poteka skladno z Zakonom o

dr`avni/javni upravi.

Najpomembnej{e okvire delovanja in organizacije slu`b parlamenta dolo~a parlament

na plenarnih sejah, zlasti ko gre za tiste poslovni{ke dolo~be, ki se dotikajo slu`b. Pred-

loge za spremembe najprej obravnava predsedstvo parlamenta in jih potrdi ali pa daje v

odlo~anje plenumu, odvisno od narave predloga.
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Prioritete predsedstva in njegovi pogledi na to, kako bi morale slu`be strokovno in teh-

ni~no podpirati delo politi~nih organov, vsekakor dolo~ajo oziroma vplivajo na na~ine,

kako slu`be to dejansko izvajajo. Slu`be sku{ajo tem pri~akovanjem slediti.

Slu`be vodi generalni sekretar, ki ga na predlog predsedstva imenuje plenum za dobo 6

let in je lahko ponovno imenovan. Vodje oddelkov imenuje predsedstvo, a brez omeji-

tve (brez mandata). Sekretarje odborov imenuje predsedstvo na predlog slu`b, a ob

odlo~ilnem vplivu odborov. Ostale uradnike imenuje administracija.

2.2 Ali so generalni sekretarji edini vodje administracije?

V ve~ini posredovanih odgovorov so generalni sekretarji (~eprav se v vseh primerih ne

imenujejo generalni sekretarji) vodje parlamentarne administracije in so tudi odgovorni

za njeno delo v razmerju do politi~nih organov parlamenta (predvsem predsedniku

parlamenta, lahko parlamentu kot celoti oz. vodstvu parlamenta). Praviloma predstav-

ljajo vrh administrativne hierarhije. Generalni sekretarji so pristojni tudi za izrekanje

disciplinskih ukrepov, odlo~anje o individualnih pravicah (na prvi stopnji) itd.

V nekaterih parlamentih so posamezni deli parlamentarnih slu`b v dolo~enem razmer-

ju tudi do drugih subjektov. Najpogosteje je to primer zaposlenih v poslanskih skupi-

nah, poslanskih pisarnah, pomo~niki/svetovalci poslancev, zaposleni v kabinetih

predsednika oz. v kabinetih ~lanov vodstva parlamenta, kjer prevladuje zahteva po po-

liti~ni kompatibilnosti oziroma enaki politi~ni opredelitvi sodelavcev in manj njihova

politi~na nepristranskost (osnovna naloga naj bi bilo politi~no svetovanje). Te slu`be

pogosto niti niso del parlamentarne administracije v klasi~nem smislu in zaposleni ni-

majo statusa uslu`bencev, temve~ so v privatnem pogodbenem razmerju. Generalni se-

kretarji v razmerju do njih nimajo vseh kompetenc, pristojni so zlasti za tisti del, kjer gre

za urejanje pravil delovanja znotraj parlamenta, spo{tovanje zakonodaje in poslov-

ni{kih pravil ter ostalih notranjih aktov.

Poseben status imajo v nekaterih parlamentih tudi strokovni delavci na delovnih tele-

sih. Ta posebnost se ka`e v ve~jih ali manj{ih pristojnostih predsednikov delovnih teles

pri izbiri kadrov in pri odlo~anju o njihovih obveznostih in pravicah.

2.2.1 Belgija

Slu`be v poslanski zbornici vodi generalni sekretar, ki mu pomagata dva pomo~nika.

En pomo~nik vodi »zakonodajni« (vsebinski) del parlamentarnih slu`b, drugi pa teh-

ni~no-materialnega (tisti del, ki jih razvr{~ajo pod pristojnosti kolegija kvestorjev).

Slu`be so torej organizirane dvotirno.
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Generalni sekretar je v mejah svojih pooblastil in pa pravil, ki so jih sprejeli organi zbo-

ra, predvsem vodstvo zbora in pa kolegij kvestorjev, avtonomen in vrh administrativne

hierarhije.

Sekretariati delovnih teles, ki zagotavljajo strokovno in administrativno podporo delov-

nim telesom, so sestavni del »zakonodajnega« dela parlamentarnih slu`b in so podrejeni

generalnemu sekretarju in njegovemu pomo~niku za to podro~je. Ker pa so sodelavci

na delovnih telesih v vsakodnevnih delovnih stikih s predsedniki delovnih teles, obsto-

ja dolo~eno razmerje tudi med njimi. V primeru, da predsednik od strokovnega delavca

zahteva politi~no pristransko delovanje oziroma delovanje, ki gre preko pri~akovanega

in normalnega za delovanje delovnega telesa, mora uslu`benec o tem obvestiti

pomo~nika generalnega sekretarja, odgovornega za »zakonodajni« del slu`b.

2.2.2 Finska

Generalni sekretar je uslu`benec najvi{jega ranga v parlamentarni administraciji. Nje-

gova prvenstvena naloga pa je delovati kot sekretar zbora, kot pravni svetovalec pred-

sednika parlamenta, medtem ko administrativne odlo~itve o slu`bah in v zvezi z njimi

sprejema administrativni direktor, ki je za to neposredno odgovoren Office Commis-

sion. Ostali vodje slu`b, oddelkov so {e: namestnik generalnega sekretarja, ki vodi Se-

kretariat odborov, direktor za zakonodajo, ki je vodja Parlamentarnega urada, direktor

za informacije in komunikacije, ki vodi enako imenovano slu`bo, direktor Enote za

mednarodno sodelovanje. Vsi so pri svojem delu relativno avtonomni in zanj nosijo

tudi odgovornost. Vsi na{teti direktorji, vodje se z generalnim sekretarjem8 sre~ujejo

dva-krat mese~no na sestankih, na katerih pregledajo dnevni red naslednje seje Office

Commission in pripravijo vse potrebno za te seje. Na sejah Office Commission pa sode-

lujeta le generalni sekretar in administrativni direktor.

2.2.3 Francija

Za francoski sistem je zna~ilna »dvojnost – vodenje slu`b poteka prek dveh generalnih

sekretarjev«, in sicer generalnega sekretarja poslanske zbornice, ki vodi tiste dele slu`b,

ki sodelujejo v zakonodajnem postopku, in prek generalnega sekretarja Kvesture, ki pa

vodi tiste dele slu`b, ki opravljajo administrativno – tehni~ne in finan~ne zadeve. Skup-
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no pa sta oba generalna sekretarja odgovorna za nekatere prekrivajo~e slu`be – proto-

kol, arhiv in informacijski sistem.

Osnovno na~elo slu`b je poslancem zagotavljati pomo~, ki je politi~no nepristranska.

Tudi sodelavci pri delovnih telesih, katerih naloga je pomo~ predsednikom in

poro~evalcem delovnih teles in to delo opravljajo ~asovno neomejeno, upo{tevajo to

na~elo in opravljajo svetovanje z vidika parlamenta kot institucije, ne pa politi~nega

svetovanja in to odboru kot celoti v njegovi funkciji delovnega telesa parlamenta ter

njegovemu predsedniku. Za to delo so odgovorni vodji sekretariata delovnega telesa,

ki direktno sodeluje s predsednikom delovnega telesa.

Poleg tega pa je obi~ajno, da ima predsednik tudi politi~nega svetovalca, ki ni uslu`be-

nec parlamenta, temve~ na podlagi zasebne pogodbe opravlja politi~no svetovanje

predsedniku in skrbi za stike med predsednikom in vlado ter za odnose predsednika s

poslanskimi skupinami. Ne sme pa sodelovati na sestankih delovnega telesa.

Vse pogosteje je zaslediti zahteve za dodatna sredstva, s katerimi lahko predsedniki de-

lovnih teles zaposlijo »politi~ne svetovalce«.

2.2.4 Nem~ija

Vodja parlamentarnih slu`b Bundestaga je formalno predsednik Bundestaga, po njego-

vem pooblastilu pa vodenja izvaja generalni sekretar oziroma direktor. Generalnemu

sekretarju so v tej njegovi funkciji za svoje delo odgovorni vsi zaposleni v slu`bah.

Generalnega sekretarja lahko predsednik zamenja, kadar `eli.

Svetovalci na delovnih telesih ne izvajajo politi~nega svetovanja predsednikom

oziroma ~lanom delovnih teles. To si lahko zagotovijo predsedniki iz sredstev, ki jih

imajo na voljo kot poslanci Bundestaga.

2.2.5 Italija

Generalni sekretar je vodja parlamentarnih slu`b in odgovarja neposredno predsedni-

ku zbornice – najvi{ji v administrativni hierarhiji. Imenuje ga Kolegij predsednika na

predlog predsednika izmed uslu`bencev parlamenta in to za neomejeno dobo, vendar

pa ga je mogo~e zamenjati kadarkoli, ~e za to glasuje dve tretjini ~lanov kolegija.

Generalni sekretar vodi slu`be skladno z akti oziroma pravili in odlo~itvami Kolegija

predsednika, odgovarja pa predsedniku.

Namestnike generalnega sekretarja in vodje slu`b prav tako imenuje Kolegij predsedni-

ka, a na predlog generalnega sekretarja. Namestniki generalnega sekretarja svoje delo

opravljajo v okviru pooblastil, ki jih jim da generalni sekretar.
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Nepristranskost dela parlamentarnih slu`b kot eno temeljnih na~el delovanja slu`b za-

gotavljajo s tem, da je vgrajena v metode dela in v standardne postopke, ki jih vnaprej

predpi{e generalni sekretar. Postopki so dokaj natan~no predpisani. ^e se pojavi neo-

bi~ajni problem, ki terja ne-standardne pristope k re{evanju, se z njim vedno seznani

generalnega sekretarja. Ta po potrebi seznani tudi predsednika zbora. Prek generalne-

ga sekretarja in v dolo~enih primerih tudi predsednika zbora se zagotavlja enotnost

slu`b in ustrezna hierarhija.

Tudi uslu`benci, ki delajo na delovnih telesih, so za svoje delo odgovorni generalnemu

sekretarju in to neposredno.

2.2.6 Zdru`eno kraljestvo

Generalni sekretar (Clerk) je izvr{ilni vodja slu`b poslanske zbornice in vodi tudi

»Upravni odbor« (Management Board), v katerem so poleg njega {e vodje

Knji`ni~no-raziskovalnega oddelka, Oddelka za uradna poro~ila parlamenta, Serjeant

at Arms, Oddelka za finance, restavracijo in administracijo. Sestajajo se redno, prisoten

pa je tudi sekretar za delovna telesa, ki sicer izhaja iz Oddelka generalnega sekretarja.

Upravni odbor vodi slu`be in je za svoje delo odgovoren Komisiji poslanske zbornice.

Generalni sekretar je v celoti odgovoren za finan~no poslovanje poslanske zbornice in

tudi skrbi za pravilnost izdatkov ter celotnega poslovanja.

Sistem delovnih teles v poslanski zbornici je dvojen (delovna telesa, ki sodelujejo v za-

konodajnem postopku (Standing Committees) nimajo stalnih/poimenskih ~lanov, tem-

ve~ se ti glede na tematiko menjajo; nadzorna delovna telesa (Select committees) pa so

s stalnim ~lanstvom. Parlamentarni uslu`benci nudijo vso strokovno, proceduralno in

tehni~no pomo~ predsednikom in ~lanom odborov. Sekretarji odborov (clerks) sodelu-

jejo tako z razli~nimi predsedujo~imi, za svoje delo pa so odgovorni generalnemu se-

kretarju kot vodji slu`b.

2.2.7 Estonija

Generalni sekretar vodi parlamentarne slu`be in je politi~no odgovoren parlamentu za

delo slu`b. Pri vodenju slu`b mu pomagajo tudi vodje posameznih slu`b/oddelkov, ki

prvenstveno odgovarjajo za delo sodelavcev v njihovih slu`bah.

Stopnja sodelovanja in koordinacije dela med posameznimi slu`bami je zelo visoka,

prav tako je relativno visoka raven avtonomije delovanja strokovnih delavcev srednje-

ga ranga (zlasti strokovnih delavcev na delovnih telesih), ki zelo intenzivno sodelujejo

med seboj in razre{ujejo probleme, ki nastajajo pri zakonodajni aktivnosti parlamenta.
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Le izjemoma se v re{evanje vklju~ujejo drugi, med njimi npr. tudi predsedniki delovnih

teles.

^eprav so strokovni delavci na delovnih telesih formalno za svoje delo odgovorni ge-

neralnemu sekretarju, pa dejansko (po odgovoru iz estonskega parlamenta) odgovarja-

jo tudi predsednikom delovnih teles.

2.2.8 Poljska

Najvi{ji uradnik v parlamentarnih slu`bah je vodja parlamentarnih slu`b (Chief of the

Channcellery) – v funkciji generalnega sekretarja, in je odgovoren za njihovo delova-

nje. Odgovoren je tudi za finan~no poslovanje slu`b, za premo`enje. ^eprav so njegovi

namestniki, ki vodijo posamezne oddelke/slu`be, odgovorni za poslovanje svojega

dela parlamentarnih slu`b, pa je le generalni sekretar odgovoren predsedniku parla-

menta za celotno delovanje slu`b.

Posledica izrazito hierahi~ne strukture je, po oceni samih slu`b, majhna avtonomija

uslu`bencev srednjega ranga, ~eprav je mogo~e tudi tu zaslediti dolo~eno mero samo-

stojnega delovanja in medsebojnega sodelovanja.

Sodelavci delovnih teles opravljajo zgolj tehni~no – administrativna dela. Za svoje delo

so odgovorni tako generalnemu sekretarju kot tudi predsednikom delovnih teles.

2.2.9 Romunija

Generalni sekretar vodi parlamentarne slu`be, in je odgovoren za njihovo ustrezno de-

lovanje in izvajanje nalog, predpisanih z akti in pravili poslanske zbornice. Odgovoren

je tudi za finan~no poslovanje poslanske zbornice, za investicije, za ustrezno, pravilno

in pravo~asno izvajanje parlamentarnih nalog. Pri delu mu pomaga namestnik, pred-

vsem pri administrativnih opravilih in pri investicijskih aktivnostih. Namestnik je odgo-

voren generalnemu sekretarju in pa Stalnemu kolegiju.

Strokovni delavci na delovnih telesih poslanske zbornice so neposredno podrejeni

predsednikom delovnih teles in stalnemu kolegiju, funkcionalno pa vodji oddelka, v

katerega glede na organizacijsko strukturo slu`b sodijo.

2.2.10 Slova{ka

Generalni sekretar slu`b poslanske zbornice (Head of the Chancellery) vodi slu`be in

je za svoje delo odgovoren predsedniku zbora. Te svoje odgovornosti ne deli z niko-

mer, ~eprav mu pri delu pomagajo vodje posameznih delov slu`b (sektorjev, oddelkov
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itd.). Je nadrejen vsem parlamentarnim uslu`bencem in jim lahko odredi naloge in

dolo~a obveznosti. Svoje delo opravlja skladno z zakoni in notranjimi akti ter na podla-

gi odlo~itev predsednika. Temeljna na~ela dela v parlamentarnih slu`bah so dolo~ena z

organizacijskimi pravili, ki med drugim poudarjajo nujno sodelovanje med zaposlenimi

in slu`bami pri njihovem vsakodnevnem delovanju, medsebojno priznavanje pristoj-

nosti in obveznosti in teamsko delo.

Strokovni delavci na delovnih telesih so za svoje delo odgovorni generalnemu sekretar-

ju, niso podrejeni predsedniku poslanske zbornice, ki ne sme biti ~lan nobenega delov-

nega telesa. Pri svojem delu morajo upo{tevati tudi navodila predsednikov delovnih te-

les – na podro~ju izklju~ne pristojnosti delovnih teles.

2.2.11 Norve{ka

Generalni sekretar vodi slu`be poslanske zbornice in je za njihovo delo odgovoren

predsedstvu zbornice. Velik del vsakodnevnih obveznosti po pooblastilu izvajajo tudi

uslu`benci – vodje posameznih delov slu`b, a je za njihovo ustrezno izvr{itev {e vedno

formalno odgovoren generalni sekretar.

Zna~ilnost vseh zaposlenih v norve{kem parlamentu je relativno visoka stopnja avto-

nomnosti pri izvajanju vsakodnevnih delovnih obveznosti, kar je povezano z visoko

stopnjo odgovornosti, s katero svoje delo opravljajo zaposleni in z visoko stopnjo med-

sebojnega sodelovanja in pomo~i. Ker je administracija relativno majhna in zaposleni

zelo fleksibilni, odprti za sodelovanje in tudi motivirani za dobro delo, niso potrebne

stroge hierahi~ne strukture in formalizirani odnosi.

Strokovno osebje na delovnih telesih je administrativno odgovorno za svoje delo na-

mestniku generalnega sekretarja, ki je hkrati tudi vodja slu`be (imenuje se »ustavna pi-

sarna« - Constitutional Office), vendar pa je njihovo delo zelo samostojno in ga izvajajo

relativno avtonomno ter ob tesnem sodelovanju s predsedniki delovnih teles. Formal-

no so za svoje delo odgovorni – so podrejeni – predsednikom delovnih teles in pa na-

mestniku generalnega sekretarja.

2.3 Obseg dela in vloga parlamentarnih slu`b v zakonodajnem
procesu

Obseg dela je v vseh parlamentih, ne glede na {tevilo poslancev, velik, predvsem pa ga

je te`ko natan~no na~rtovati in omejevati. ^eprav se z informatizacijo zakonodajnega
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procesa dose`e ve~ja preglednost in preto~nost dokumentov, pa zaradi politi~ne nara-

ve delovanja parlamentov ni mo`no tak{no upravljanje odlo~evalskih procesov, ki bi

zagotovilo dovolj predvidljiv in natan~en ~asovni in vsebinski program dela zakonodaj-

nega telesa.

Z izbolj{anim na~rtovanjem in delitvijo dela med plenumom in delovnimi telesi, na ka-

terih se opravi ve~ji del zakonodajnega dela, se parlamenti dokaj uspe{no spopadajo z

velikim obsegom dela. Marsikateri parlament je okrepil redne stike z izvr{ilno vejo ob-

lasti, ki je najpogostej{i predlagatelj zakonskih projektov, ter na ta na~in v svojem pro-

gramu dela vnaprej upo{teval dinamiko dela v vladi. Nekateri parlamenti so trdno

odlo~eni, da postopoma od vlade kot predlagateljice zakonov zahtevajo ne zgolj stan-

dardizirano obliko zakonskih predlogov, kar zadeva nomotehniko, temve~ predvsem

vsebinsko utemeljitev predlaganih re{itev in prikaz pri~akovanih posledic, in to ne

zgolj za prora~un, temve~ za dru`bo kot celoto in za posamezne dru`bene skupi-

ne/segmente9 (RIA). Dobro pripravljena zakonodaja in natan~no analizirane mo`ne

posledice sprejetih re{itev bi na dolgi rok tudi zmanj{alo obseg dela na zakonodajnem

podro~ju, parlamenti pa bi se lahko v ve~ji meri preusmerili v nekatere druge funkcije

(npr. nadzorno, v spremljanje in oblikovanje javnih politik, usmeritev pozornosti v po-

sledice znanstvenih dose`kov in novih tehnologij, v spremljanje postopkov sprejema-

nja in izvajanja zakonodaje, ki jo sprejemajo organi EU, v ve~je sodelovanje z javnostmi,

sooblikovanje aktivnega dr`avljanstva itd.).

Parlamentarne slu`be imajo pomembno vlogo v zakonodajnem procesu, kjer nudijo

strokovno in administrativno – tehni~no pomo~. V zakonodajni postopek so vklju~eni

predvsem tisti deli slu`b, ki jih pogojno lahko imenujemo »strokovne«. Mednje lahko

{tejemo slu`be, ki pripravljajo seje plenuma, delovnih teles, dajejo mnenja o predlogih

zakonov, kjer je to predvideno kot delo strokovnih slu`b, skrbijo za dokumentacijo in

dodatne informacije itd.Le v redkih primerih je predvideno, da parlamentarne slu`be

tudi sodelujejo pri pripravi zakonskih predlogov. Praviloma je to prepu{~eno poslan-

cem in njihovim (politi~nim) pomo~nikom oz. poslanskim skupinam.

2.3.1 Belgija

Pri zakonodajnem delu sodelujejo naslednje parlamentarne slu`be:
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• slu`ba, ki pokriva delo delovnih teles (priprava tekstov, sprejetih na delovnih telesih,

pripravljalna dela za seje delovnih teles, pomo~ predsednikom pri delu, pomo~ pri

proceduri; tehni~na pomo~),

• sekretariat za zakonodajo (zbiranje, dokumentiranje predlogov zakonov, amandma-

jev, prora~unskih dokumentov, distribucija teh gradiv poslancem, zakonodajna pro-

cedura, stiki z vlado, in zagotavljanje strokovne in administrativne podpore za ple-

narne seje;

• pravna slu`ba, ki s pravnimi mnenji in nasveti pomaga predsedniku, vodstvu zbora,

delovnim telesom, generalnemu sekretarju, ne pa tudi individualnim poslancem.

Med drugim tudi preverja kvaliteto tekstov predlogov zakonov, skrbi za proceduro,

za nekatera delovna telesa opravlja naloge sekretariata (npr. za poslovni{ko

komisijo),

• slu`ba za zapisnike sej in za stenograme, slu`ba za zapise v franco{~ini, za zapise v

flamskem jeziku; prevajalske slu`be;

• dokumentacija in arhiv,

• parlamentarna knji`nica, ki na zahteva ali na lastno iniciativo pripravlja informacije o

dolo~eni problematiki oziroma zbira razpolo`ljivo dokumentacijo o njej.

2.3.2 Finska

V predstavitvi zakonodajnega postopka so slu`be Eduskunfte izpostavile vlogo delov-

nih teles v postopku obravnave predlogov zakonov, kar daje posebno te`o tudi Sekre-

tariatu odborov (vodi ga namestnik generalnega sekretarja), ki opravlja strokovno in

administrativno tehni~no delo za potrebe delovnih teles (predlogi zakonov se na odbo-

rih obravnavajo dvakrat, na odborih poteka»zasli{anje« ekspertov, odbori pridobivajo

mnenja od drugih delovnih teles). Posebno te`o ima tudi Parlamentarna pisarna/urad

(400 zaposlenih), ki ga vodi direktor za zakonodajo in opravlja vsa opravila v zvezi z de-

lom parlamenta kot zakonodajalca. V njegovem okviru deluje tudi manj{a raziskovalna

slu`ba, ki na `eljo poslancev pripravi informacije o dolo~eni problematiki.

Parlamentarne slu`be ne pripravljajo predlogov zakonov, niti ne pripravljajo mnenja o

predlo`enih besedilih. Mnenja daje Odbor za ustavno pravo.10

Vsak poslanec ima lahko svojega pomo~nika in ve~ji del poslancev jih tudi ima. Poleg

tega pa je {e 50 zaposlenih v poslanskih skupinah.
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2.3.3 Nem~ija

V zakonodajnem postopku sodelujejo le nekateri deli slu`b, predvsem:

• sekretariati delovnih teles in pa

• raziskovalna slu`ba (vsak poslanec lahko naro~i pripravo informacije na dolo~eno

temo),

a nobena od teh slu`b ni vklju~ena v samo pripravo besedil zakonskih predlogov – gre

za informacijsko podporo za pripravo zakonov.

V zakonodajnem procesu pa sodelujejo tudi:

• parlamentarni sekretariat – skrbi za urejanje in distribucijo parlamentarnega gradiva

(predlogov zakonov, poslanskih vpra{anj in odgovorov nanje, poro~il vlade, gradiv

oz. poro~il Bundesrata itd.);

• Slu`ba za parlamentarno pravo – skrbi za pripravo sej plenuma, pripravlja scenarije

za vodenje sej, svetuje v zvezi z uporabo poslovni{kih pravil;

• Pisarna za evropske zadeve, ki je hkrati tudi del sekretariata Odbora za evropske za-

deve, sprejema, razvr{~a in nato posreduje dokumente o EU, ki jih v Bundestag

po{ilja dnevno vlada.

Parlamentarne slu`be ne opravljajo nikakr{nega preverjanja predlogov zakonov – ne

nomotehni~nega ne z vidika sistemske oziroma ustavne usklajenosti. Za to je pristojno

Zvezno ministrstvo za pravosodje.

2.3.4 Estonija

Estonski parlament je v svojem poro~ilu izpostavil, da je njihov parlament znan kot

e-parlament z izrazito visoko stopnjo elektronskega poslovanja. Elektronsko poslova-

nje je prisotno tudi v zakonodajnem postopku.

Kot najbolj zahtevna opravila, ki jih opravljajo parlamentarne slu`be v zakonodajnem

postopku, so navedli:

• pripravo mnenj o skladnosti predlogov zakonov z ostalo sistemsko zakonodajo,

• zagotavljanje dodatnih informacij za oceno o ustreznosti/primernosti predlaganih

ukrepov,

• svetovanje o parlamentarni proceduri,

• priprava dodatnih gradiv in informacij o dolo~eni problematiki.

2.3.5 Norve{ka

V primeru norve{kega parlamenta mnenj o primernosti in ocene predlaganih zakonov

in tudi amandmajev k predlaganim re{itvam ne dajejo parlamentarne slu`be, temve~ je
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to dol`na dajati vlada (konkretno pravni oddelek v Ministrstvu za pravosodje).

Ob~asno pa se zgodi, da na posebno zahtevo mati~nega delovnega telesa, posamezne-

ga poslanca, poslanske skupine ali predsedstva mnenje o sistemski primernosti in oce-

no skladnosti z ustavo pripravi »Ustavna pisarna« (Constitutional Office).

Parlamentarna administracija predvsem svetuje glede parlamentarne procedure, orga-

nizira sodelovanje z vlado in drugimi institucijami.

Ob~asno pripravlja tudi informacije, ki se nana{ajo na predloge zakonov, ~eprav ima na

voljo relativno omejene vire za to delovanje. Na posebno zahtevo poslanca, delovnega

telesa in poslanskih skupin nudita strokovno pomo~ ali raziskovalna slu`ba ali pa infor-

macijsko – dokumentacijski oddelek.

2.3.6 Poljska

V zakonodajnem postopku sodelujejo {tiri enote parlamentarnih slu`b:

• sekretariat za pripravo sej Sejma, ki pripravlja plenarne seje in tudi nudi pomo~ pred-

sedstvu Sejma ter generalnemu sekretarju pri vodenju parlamenta,

• slu`ba delovnih teles, ki skrbi za pripravo sej in organizacijo dela delovnih teles,

• zakonodajna slu`ba, ki skrbi za nomotehni~no ustreznost predlogov zakonov,

• raziskovalna slu`ba daje na zahtevo poslancev ali organov Sejma ekspertna mnenja

in informacije o mo`nih u~inkih predlagane zakonodaje, o posameznih javnih politi-

kah, primerjalne preglede o zakonskih re{itvah v drugih dr`avah, o EU in zakonodaji

EU itd.. Posebna enota znotraj raziskovalne slu`be, Enota za pravo, daje na posebno

zahtevo poslancev ali organov Sejma ekspertna poro~ila o skladnosti zakonov z usta-

vo, Enota za evropsko pravo pa mnenje o skladnosti z evropsko zakonodajo.

2.4 Spremembe v organizaciji in delu parlamentarnih slu`b

Vse sodelujo~e parlamentarne administracije so poudarile, da je v zadnjem ~asu pri{lo

do nekaterih bistvenih sprememb v organizaciji dela slu`b in v sami vsebini dela. Spre-

membe so povezane:

• z vedno ve~jim vklju~evanjem nacionalnih parlamentov v procese oblikovanja usme-

ritev, ki jih pri odlo~anju o zadevah EU zagovarjajo nacionalne vlade,

• s hitrim razvojem na podro~ju znanosti in novih tehnologij,

• z visoko stopnja elektronske podpore procesom odlo~anja, vzpostavitvijo ra~unal-

ni{ko podprtih informacijskih sistemov za notranje uporabnike, z razvijanjem ponud-

be informacij prek svetovnega spleta;
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• z zahtevami za varstvo osebnih podatkov ob hkratni zahtevi po {iroki dostopnosti in-

formacij, ki so sestavni del procesov odlo~anja,

• z novimi pristopi na podro~ju stikov stiki z javnostmi in novimi pristopi pri izvajanju

informacijsko-izobra`evalne funkcije parlamentov,

• z novimi in ve~jimi zahtevami, za kar je potrebno stalno strokovno in drugo usposab-

ljanje zaposlenih v parlamentarnih slu`bah,

• z novimi in dodatnimi zahtevami na podro~ju zagotavljanja varnosti po 11.septembru

2001.

2.4.1 Belgija

V parlamentarnih slu`bah so pozornost usmerili v strokovno usposabljanje in izo-

bra`evanje zaposlenih. Veliko pozornosti so namenili tudi elektronski podpori poslo-

vanja (ra~unalni{ko so podprli zakonodajni postopek, tudi arhiviranje dokumentacije

zakonodajnega postopka), pripravi oziroma izbolj{anju predstavitve na internetu,

vpra{anjem varnosti in »zaupnosti« pri uporabi novih informacijskih tehnologij (pri iz-

menjavi podatkov, pri po{iljanju gradiv z vlade in ministrstev, elektronski po{ti). Zago-

tovili so prenose plenarnih sej prek interneta.

Raz{irili so nabor dejavnosti, ki se izvajajo v organizaciji in v prostorih parlamenta. To so

npr. seminarji in kolokviji o posameznih problematikah, ki terjajo zakonodajno ureditev

ali pa prilagoditev normativnih re{itev novim razmeram (npr. poslanska imuniteta, uredi-

tev razmerij po lo~itvi). Ker se je izredno pove~alo zanimanje javnosti za parlament, so

pozornost namenili tudi vsebini in organizaciji obiskov razli~nih skupin dr`avljanov

(u~encev, {tudentov, drugih skupin dr`avljanov) in jih priredili njihovim potrebam.

Ustanovljen je bil Odbor za presojo znanstveno-tehnolo{kega razvoja (Committee of

Technology Assessment), Odbor za evropske zadeve in temu so se prilagodile tudi

slu`be. Z delom so pri~eli promotorji za evropske zadeve, ki v delovnih telesih, katerih

~lani so, sledijo dogajanjem v EU institucijah in s tem seznanjajo ~lane. Enako velja tudi

za funkcijo promotorja-varuha ~lovekovih pravic, s pomo~jo katere se spremljajo vsebi-

ne peticij, ki jih naslavljajo belgijski dr`avljani na Komisijo za peticije.

2.4.2 Finska

Finska je izpostavila spremembe, ki so v organizaciji in vsebini dela slu`b nastale s

~lanstvom Finske v EU in z vklju~enostjo parlamenta v obravnavanje EU dokumentov

in v oblikovanje odlo~itev (organiziranost strokovno administrativne in tehni~ne pod-

pore delu Velikega odbora; sodelovanje pri stikih s poslanci v Evropskem parlamentu,

ki prihajajo iz Finske; delovanje stalnega predstavnika Eduskunfte v Bruslju).

69



Vsem poslancem so zagotovili informacijsko (ra~unalni{ko) podporo za delo v parla-

mentu in v njihovih volilnih enotah.

Znanstveno tehnolo{ki razvoj in mo`ne u~inke na zakonodajo stalno spremlja Odbor

za prihodnost (Committee for the Future).

Na podro~ju varnosti so po teroristi~nih napadih v ZDA ponovno preverili vse varnost-

ne mehanizme in celoten sistem za{~ite (tudi pred vojnimi strupi in pred prevelikim

onesna`enjem okolja).

Pri izobra`evanju zaposlenih je bilo najve~ zanimanja za u~enje tujih jezikov.

2.4.3 Francija

Med novostmi v Nacionalni skup{~ini izpostavljajo zlasti uvajanje novih tehnologij –

oblikovanje notranjega informacijskega sistema in interneta, opremljanje slu`b in po-

slanskih pisarn z ra~unalni{ko opremo.

Med pomembnimi usmeritvami je razvoj nekaterih novih parlamentarnih funkcij. Po-

slanska zbornica vse ve~ pozornosti namenja svoji nadzorni funkciji nad izvr{ilno ob-

lastjo in pa seznanjanju dr`avljanov z vsebinami, ki so v procesih odlo~anja.

2.4.4 Nem~ija

Novosti so povezane z novo vlogo Bundestaga v procesih oblikovanja odlo~itev, ki jih

predstavniki nem{ke zvezne vlade zagovarjajo v procesih odlo~anja v EU.

Parlament se je z ustreznimi vsebinskimi in organizacijskimi ukrepi prilagodil znanstve-

no-tehnolo{kemu razvoju – z informacijsko/ra~unalni{ko podporo procesom

odlo~anja11, z izdelavo internetne predstavitve, z ustanovitvijo urada za tehnolo{ko

presojo (Office of Technology Assessment).

Zaposleni v slu`bah se vzporedno z uvajanjem novosti stalno usposabljajo in izo-

bra`ujejo – za uporabo sodobne ra~unalni{ke opreme in tehnologije, pridobivajo do-

datna znanja na strokovnih podro~jih, ki jih pokrivajo, u~ijo se tujih jezikov.

Na podro~ju varnosti so bili po 11.septembru uvedeni stro`ji postopki in dodatni ukre-

pi: stro`ji varnostni re`im na vhodu v parlament, v sodelovanju z berlinsko policijo

poostren nadzor okoli parlamenta. Vsi, razen poslancev in ~lanov zvezne in de`elnih
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vlad, morajo pri gibanju po parlamentarnih stavbah na vidnem mestu nositi identifika-

cijske kartice.

Parlament pa je kljub dolo~enemu tveganju {e vedno zelo odprt do javnosti - po preseli-

tvi v Berlin se je izredno pove~alo zanimanje za obiske parlamentarne stavbe, kar je ter-

jalo nekaj dodatnih ukrepov za varnostno preverjanje na vhodih.

2.4.5 Italija

Po uveljavitvi maastrichtske pogodbe je tudi italijanski parlament dejavno vstopil v pro-

ces oblikovanja odlo~itev, ki jih italijanska vlada zagovarja pri odlo~anju v EU. Odnosi

oziroma razmerja med vlado in parlamentom so se in se {e spreminjajo. Ve~ja vloga par-

lamenta je posledi~no terjala tudi prilagoditve v administraciji (ve~ je potrebnega

na~rtovanja, usklajevanja in nadzora).

Parlament je precej spremenil svoje odnose z javnostmi – na internetu z ustrezno pred-

stavitvijo svojih dejavnosti, z organiziranjem razli~nih znanstvenih in kulturnih dogod-

kov, z dnevi odprtih vrat za razli~ne dru`bene skupine, {e posebej pa za mlade. Za jav-

nost je odprl tudi svojo knji`nico, ki pa jo je predhodno preselil v stavbo, ki ni sestavni

del parlamenta.

Po 11. septembru sicer niso bili uvedeni dodatni varnostni ukrepi, so pa ti postali

stro`ji.

2.4.6 Zdru`eno kraljestvo

Na institucionalnem podro~ju poslanska zbornica navaja stalno prilagajanje, povezano

s {iritvijo pristojnosti urejanja na nivoju EU, poudarja potrebne prilagoditve, ki so pove-

zane s procesi decentralizacije (prenosi dela pristojnosti npr. na parlamente [kotske,

Walesa, Na Visoko londonsko oblast), s pove~anjem pristojnosti organov izvr{ilne obla-

sti na nekaterih podro~jih itd.

Na podro~ju komunikacij so najpomembnej{e spremembe povezane z razvojem

ra~unalni{tva in elektronskega poslovanja, razvojem svetovnega spleta. Z nadaljnjim

razvojem informacijskega sistema se ukvarja poseben odbor – House of Commons In-

formation Committee. Poudarjajo pomen odprtosti do javnosti, ~im ve~je in enostavne

dostopnosti do parlamentarnih podatkov in informacij, ki jo zagotavljajo ne le prek po-

kritosti delovanja parlamenta z mediji, temve~ izredno {iroke ponudbe informacij na in-

ternetu. Parlament je odprt tudi za kulturne dogodke, prireja strokovne seminarje in ko-

lokvije, sprostil je mo`nost za obiske parlamentarnih stavb.
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Stalno spremljanje izzivov znanstveno tehnolo{kega razvoja izvaja prek urada za teh-

nolo{ko presojo, ki za poslance pripravlja strokovne analize o znanstvenih odkritjih in

tehnolo{kih dose`kih in njihovih u~inkih.

Na administrativni ravni je pozornost usmerjena v izvajanje pravil o varstvu zasebnosti,

ve~jo varnost pri delu, usmerjen je v odli~nost in visoke eti~ne standard, pa tudi v do-

sledno upo{tevanje gospodarnega ravnanja z davkopla~evalskimi sredstvi.

Na varnostnem podro~ju so le zaostrili nekatere varnostne ukrepe, saj je sistem varova-

nja `e pred 11.septembrom ustrezal dokaj visokim varnostnim standardom.

Na podro~ju izobra`evanja in usposabljanja je pozornost usmerjena v pridobivanje in

poglabljanje potrebnih znanj za delo s sodobno informacijsko tehnologijo, v pridobiva-

nje upravljalnih znanj, poglabljanja znanja v posameznih strokah.

2.4.7 Estonija

Parlament najve~ pozornosti namenja spremembam, povezanim s ~lanstvom v EU, in

novim aktivnostim parlamenta.

Veliko pozornosti namenjajo uporabi najsodobnej{e informacijske tehnologije. Iz-

bolj{ali so svojo internetno predstavitev in se {e bolj odprli javnosti. Od 1998.leta je na

internetu dostopen vpogled v zakonodajni postopek, od leto{njega poletja pa lahko

dr`avljani po{iljajo svoja mnenja in predloge k posameznim zakonskim predlogom

prek interaktivno zasnovane doma~e strani.

Uvedli so decentralizirano upravljanje vsebine predstavitve na internetu, kar jim omo-

go~a izredno visoko odzivnost in a`urnost. Uvajajo tudi ID kartico, ki bo omogo~ila

identifikacijo uporabnikov mre`e in uporabo elektronskega podpisa.

Prek interneta prena{ajo seje zbora.

Estonski parlament pogosto organizira razli~ne konference in seminarje ter kulturne

dogodke.

Po 11.septembru niso bili uvedeni dodatni varnostni ukrepi.

2.4.8 Poljska

Tudi v poljskem parlamentu kot glavni vir sprememb navajajo priprave na ~lanstvo v

EU in s tem povezane institucionalne prilagoditve (spremembe v zakonodajnem po-

stopku, ki so zagotovile ve~jo u~inkovitost in racionalnost in pospe{ile prilagajanje

poljske zakonodaje; ve~ja u~inkovitost in bolj{e delo pri pripravi zakonskih predlogov

– vsebinsko in proceduralno; izbolj{anje v koordinaciji dela med vlado in parlamen-

tom; bolj{i pretok informacij in dokumentacije.
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V parlamentu je za~el delovati Center za evropsko dokumentacijo in informacije, ki pri-

dobiva podatke iz EU institucij za poslance, senatorje, zaposlene v obeh zborih in za

vlado in njene uradnike.

V parlamentu so veliko pozornosti namenili izobra`evanju zaposlenih in tudi

poslancev.

2.4.9 Slova{ka

Prilagoditve potrebam vklju~evanja Slova{ke v EU in spremenjeni vlogi tudi zakonodaj-

nega telesa so najbolj zna~ilne spremembe v zadnjem obdobju.

V teko~em mandatu so pri~eli uresni~evati projekt «Odprt parlament«, za~el je delovati

nov oddelek za odnose z mediji in javnostmi, deluje center za obiske parlamenta in in-

formiranje javnosti.

Uvedeno je bilo elektronsko glasovanje.

Na podro~ju varnosti so bile v parlamentu name{~ene moderne varnostne naprave,

okrepljeni so bile tudi kadrovsko.

Parlamentarni uslu`benci so se udele`ili razli~nih oblik usposabljanja za nove naloge v

povezavi s pristopom k EU.

2.4.10 Norve{ka

V norve{kem parlamentu pozornost namenjajo ra~unalni{ki oziroma informacijski

podpori, {e zlasti internetu in vsebinam, ki jih ima parlament na internetni strani, saj gre

za najbolj neposreden in stalen stik z dr`avljani. Poro~ila odborov in sprejete odlo~itve

nemudoma objavljajo na doma~i strani.

Njihov cilj pri uvajanju informacijske podpore odlo~anju je zagotoviti tak{no delovanje

parlamenta, ki bo potekalo prakti~no brez papirja.

Po 11.septembru so v parlamentu izbolj{ali varnostne mehanizme in poostrili kontrolo

obiskovalcev parlamenta.

III. ZAKLJU^EK

Prikaz ureditev po dr`avah ka`e, da so razmerja med politi~nimi organi parlamentov in

parlamentarnimi slu`bami praviloma tak{na, da omogo~ajo strokovnost dela, relativno

avtonomnost in zadovoljivo raven politi~ne nepristranskosti slu`b, ki morajo zagotav-

ljati strokovno in tehni~no – administrativno podporo za nemoteno delo politi~nih or-
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ganov, parlamenta kot celote in tudi posameznih poslancev. Parlamentarni uslu`benci

imajo status javnih/dr`avnih uslu`bencev (izjeme so redke), parlamenti pa samostojno

urejajo njihov status, ~eprav pri tem praviloma sledijo zakonodaji in ureditvi, ki velja za

javno/dr`avno upravo.

Zaposleni v parlamentarnih slu`bah posve~ajo zelo veliko skrb stalnemu usposabljanju

in izpopolnjevanju, zelo pomembno pa je, da skrbno spremljajo delo parlamenta in

tudi predvidijo, kaj vse bo potrebno za nemoteno delo predstavni{ko-zakonodajnega

telesa. Pokazalo se je tudi, da morajo zaposleni v parlamentih razpolagati z dolo~enim

naborom znanja, ki ga ni mogo~e pridobiti v drugih institucijah, zato je dokaj pogosto

prisotna majhna fluktuacija kadrov in pa dokaj redko dotok kadrov iz drugih institucij

ali celo iz privatnega sektorja. Med najbolj pomembnimi znanji je poznavanje zakono-

dajnega postopka, zakonodajnih tehnik in pa poznavanje procedure – poslovni{kih

pravil, ki v sami osnovi zagotavljajo, da se odlo~itve sprejemajo po demokrati~nih

postopkih.

Zna~ilnost vseh parlamentov je, da je obseg dela velik in ga je te`ko natan~no na~rtova-

ti. Z informatizacijo zakonodajnega postopka, z delitvijo dela med plenumom in delov-

nimi telesi, z izbolj{ano komunikacijo z izvr{ilno vejo oblasti je mogo~e v dolo~eni meri

vplivati na program dela in dinamiko v posameznih obdobjih. Pomemben korak v iz-

bolj{anju dela pa bi predstavljala bolje pripravljena in domi{ljena zakonodaja, ki jo vla-

de po{iljajo v zakonodajni postopek. Dobro pripravljena zakonodaja in prikazane

pri~akovane posledice sprejetih re{itev za dru`bo kot celoto in njene posamezne seg-

mente lahko na dolgi rok zmanj{a obseg potrebnega zakonodajnega dela, kar bi omo-

go~ilo parlamentom ve~jo osredoto~enost na nekatere druge funkcije, ki postajajo vse

bolj pomembne.

Na seminarju so predstavniki parlamentarnih slu`b poudarili, da razmi{ljajo tudi o ne-

katerih novih, morda bolj u~inkovitih, na~inih opravljanja nalog za parlamente. Nekate-

ri so pri tem izpostavili oddajo zlasti tehni~nih opravil zunanjim izvajalcev. Izpostavili

so, da sicer zunanje institucije, ki so strokovno bolj usposobljene za tak{na opravila,

lahko zelo dobro opravljajo delo, se pa pogosto poka`ejo problemi pri vsakodnevnem

izvajanju dejavnosti, ker so zahteve delovnega ritma in s tem urnika v parlamentih zelo

druga~ne od drugih institucij. To nemalokrat povzro~a te`ave, ki se jih z okrepljeno ko-

munikacijo re{uje, a ne zagotavlja vedno najbolj u~inkovitih re{itev brez intenzivnega

vklju~evanja parlamentarnih slu`b (npr.: izku{nje nem{kega Bundestaga po preselitvi v

Berlin, ko so dolo~ena opravila v zvezi z vzdr`evanjem in upravljanjem parlamentarnih

stavb oddali privatnemu sektorju v izvajanje).

74



Bolj{e izku{nje imajo parlamenti pri sodelovanju z zunanjimi eksperti, ko gre za prido-

bivanje ekspertiz (npr. v zvezi s tehnolo{ko presojo) in opravljanje nekaterih raziskav,

za katere slu`be niso usposobljene.

Na seminarju je bil poudarjen pomen sodelovanja med nacionalnimi parlamenti, izme-

njava izku{enj in poznavanje drug drugega. Predstavljen je bil tudi projekt IPEX, katere-

ga namen je, poleg poglobitve sodelovanja in izmenjave izku{enj med nacionalnimi

parlamenti in njihovimi administracijami, tudi in predvsem olaj{ati ter vsebinsko oboga-

titi strokovno podporo, ki jo parlamentarne slu`be nudijo oz. jo bodo v prihodnje nudi-

le parlamentom pri uresni~evanju njihove vloge sodelovanja v procesih odlo~anja o

evropskih zadevah pri uveljavljanju na~ela subsidiarnosti in proporcionalnosti (vzpo-

stavljanje mre`e IPEX). Predsedniki parlamentov so se dogovorili, da se na doma~ih

straneh parlamentov vzpostavi poseben menu s povezavami (linki), kjer bi bilo vsake-

mu omogo~en hiter dostop do odlo~itev posameznega parlamenta v zvezi z dokumen-

ti, ki so v procesu odlo~anja v institucijah EU. Dogovorjene so standardne vsebine, ki

zajemajo:

• ustavne, zakonske in poslovni{ke dolo~be o odlo~anju o EU zadevah,

• organe, pristojne za odlo~anje o EU zadevah (plenum, odbori za evropske zadeve,

mati~na delovna telesa),

• EU dokumenti (z pojasnjevalnimi memorandumi vlad, zapisniki itd.),

• nacionalna zakonodaja, s katero so se EU akti uskladili,

• drugi pomembni dokumenti in linki.

Pri uveljavljanju projekta IPEX se je kot pomemben problem pokazala uporaba raz-

li~nih nacionalnih jezikov. Zaenkrat so se odlo~ili, da je osnovna struktura IPEX zapisa-

na v angle{kem jeziku in vzporedno v nacionalnem jeziku, linki pa so praviloma v na-

cionalnem jeziku. Pokazalo se je tudi, da je nujno dolo~iti osebo, ki bo nacionalni dopi-

snik v mre`i IPEX.

Projekt vodi {vedski parlament oziroma generalni sekretar Riksdaga.

VIRI
- Seminar on Parliamentary Administration and Legislative Cooperation; zbornik odgovorov posameznih

parlamentov za seminar v Rimu, dostopen v svetovnem spletu v pdf. formatu;
http://english.camera.it/ pod menujem Service to the Public \ Initiatives and events \ Exhibitions - con-
certs - meetings - lectures \ Seminar on Parliamentary Administrations and Legislative Cooperation;
Rim, oktober 2003, zajeto 4.11.2003.
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PARLAMENTARNI POSTOPEK OBRAVNAVE

ZAKLJU^NEGA RA^UNA PRORA^UNA*

I. UVOD

Raziskovalni sektor je prejel naro~ilo, da pripravi primerjalni prikaz obravnave in spre-

jemanja zaklju~nega ra~una dr`avnega prora~una na delovnih telesih in plenarnih za-

sedanjih parlamentov nekaterih dr`av ~lanic Evropske unije. Naro~nika je predvsem

zanimal postopek obravnave zaklju~nega ra~una dr`avnega prora~una, razmerje med

parlamentom in vrhovno revizijsko institucijo ter razmerje med parlamentom in vlado

pri obravnavi revizijskih poro~il o pravilnosti poslovanja dr`ave oziroma izvr{evanju

dr`avnega prora~una.

Logi~na posledica demokrati~nega principa, v katerem suverenost pripada ljudstvu, je

da vrhovna revizijska institucija poro~a organu, ki je predstavnik ljudstva – parlamentu.

V tradicionalni organizaciji parlamentarne demokracije je imela vladajo~a ve~ina maj-

hen interes za kritiko vlade. [ele izku{enost in zrelost politi~nega sistema (je) vodi(la)

do razumevanja, da je tudi za vladajo~o ve~ino koristno, ~e je mo`no skupaj s predstav-

niki opozicije ugotavljati in odpravljati napake in slabosti, ugotovljene v procesu revizi-

je. Vrhovna revizijska institucija ima torej ve~jo vlogo, ~e je nadzorna vloga parlamenta

bolj poudarjena. (Netherlands Court of Audit, 2002)

V nadaljevanju naloge je najprej prikazana pozitivnopravna ureditev v Republiki Slove-

niji na podro~ju sprejemanja zaklju~nega ra~una dr`avnega prora~una, status ra~un-

skega sodi{~a pa je le ne kratko opredeljen. Osrednji del naloge predstavlja primerjalni

pregled po posameznih dr`avah: Avstrija, Danska, Finska, Irska, Nem~ija, Nizozemska,

[vedska in Zdru`eno kraljestvo. V zaklju~ku smo posku{ali poudariti nekatere zna~il-

nosti obravnavanega podro~ja, ki so pomembne in uporabne, z vidika obravnave te te-

matike v nacionalnih parlamentih in njihovih delovnih telesih.
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II. POZITIVNOPRAVNA UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

V 96. ~lenu Zakona o javnih financah je opredeljena vsebina zaklju~nega ra~una prora-

~una. Zaklju~ni ra~un prora~una je akt dr`ave oziroma ob~ine, v katerem so prikazani

predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki dr`ave

oziroma ob~ine za preteklo leto. Pri sestavi zaklju~nega ra~una se upo{teva ~lenitev, ki

je predpisana za sestavo prora~una.

V naslednjem ~lenu je predpisana priprava in sprejem zaklju~nega ra~una prora~una.

Neposredni uporabnik pripravi zaklju~ni ra~un svojega finan~nega na~rta in letno po-

ro~ilo za preteklo leto in ga predlo`i ministrstvu, pristojnemu za finance, do 28. februar-

ja teko~ega leta. Ministrstvo, pristojno za finance, pripravi predlog zaklju~nega ra~una

dr`avnega prora~una in ga predlo`i ra~unskemu sodi{~u do 31. marca teko~ega leta.

Ministrstvo, pristojno za finance, predlo`i vladi predlog zaklju~nega ra~una dr`avnega

prora~una skupaj z dokon~nim poro~ilom ra~unskega sodi{~a v tridesetih dneh po

predlo`itvi dokon~nega poro~ila ra~unskega sodi{~a. Vlada nato dolo~i predlog za-

klju~nega ra~una dr`avnega prora~una in ga skupaj z dokon~nim poro~ilom ra~unske-

ga sodi{~a najkasneje do 1. oktobra teko~ega leta predlo`i dr`avnemu zboru v sprejem.

Poslovnik dr`avnega zbora v 167. in 168. ~lenu dolo~a postopek za sprejem zaklju~ne-

ga ra~una dr`avnega prora~una. Predlog zaklju~nega ra~una dr`avnega prora~una za

preteklo leto predlo`i vlada dr`avnemu zboru v sprejem skupaj z dokon~nim poro~i-

lom ra~unskega sodi{~a najkasneje do 1. oktobra teko~ega leta. Predsednik dr`avnega

zbora po{lje predlog zaklju~nega ra~una dr`avnega prora~una mati~nemu delovnemu

telesu in poslancem najkasneje 15 dni pred sejo, na kateri bo dr`avni zbor obravnaval

zaklju~ni ra~un dr`avnega prora~una. Pred za~etkom razprave o zaklju~nem ra~unu

poda najprej obrazlo`itev predstavnik vlade, potem pa poda poro~ilo predstavnik ma-

ti~nega delovnega telesa. Razprava o zaklju~nem ra~unu dr`avnega prora~una se lahko

deli na splo{no razpravo in razpravo o njegovih delih. Dr`avni zbor glasuje o za-

klju~nem ra~unu dr`avnega prora~una v celoti.

V 150. ~lenu Ustave Republike Slovenije je opredeljen status ra~unskega sodi{~a in nje-

gove pristojnosti. Ra~unsko sodi{~e je najvi{ji organ kontrole dr`avnih ra~unov, dr`av-

nega prora~una in celotne javne porabe. V 151. ~lenu je dolo~eno, da ~lane ra~unskega

sodi{~a imenuje dr`avni zbor.
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V 1. to~ki 4. odstavka 25. ~lena Zakona o ra~unskem sodi{~u je dolo~eno, da mora ra-

~unsko sodi{~e vsako leto revidirati pravilnost izvr{itve dr`avnega prora~una (pravil-

nost poslovanja dr`ave).

III. PRIMERJALNI PREGLED PO DR@AVAH

3.1 Avstrija

Zvezni ustavni zakon v 121. ~lenu dolo~a, da ra~unsko sodi{~e (Rechnungshof) sestavi

zvezni zaklju~ni ra~un in ga predlo`i poslanski zbornici zveznega parlamenta (Nationa-

lrat). Zvezni zakon o upravljanju zveznega prora~una pa v 98. ~lenu dolo~a, da je zvez-

ni zaklju~ni ra~un potrebno raz~leniti na tekstualni in {tevil~ni del. Raz~lenjevanje iz-

datkov in prihodkov zveze, ki vplivajo na prora~un po kriterijih narodnogospodarske-

ga celovitega obra~una, lahko ra~unsko sodi{~e prilo`i kot prilogo.

Ra~unsko sodi{~e lahko, s ciljem pojasnjevanja navedenih zaklju~nih ra~unov, predlo`i

tudi dodatne preglede.

Na podlagi 79. ~lena poslovnika Nationalrata predstavi zvezni zaklju~ni ra~un ra~unsko

sodi{~e. Ra~unsko sodi{~e predstavi Nationalratu tudi svoje aktivnosti za preteklo leto

do 31. decembra.

Predsednik Nationalrata predlo`i poro~ila ra~unskega sodi{~a v predhodno obravnavo

stalnemu odboru, ustanovljenemu za ta namen in sicer je to odbor za javne finance

(Rechnungshofausschuß). Odbor za~ne predhodno obravnavo poro~il ra~unskega so-

di{~a v {estih tednih po prejemu poro~il. ^as razprave posameznega razpravljalca na

odboru ne sme biti dalj{i od desetih minut. ^asovni okvir razprave se dolo~i na za~etku

seje. Predhodni obravnavi na odboru sledi razprava in glasovanje v skladu s splo{nimi

dolo~bami postopka na plenarnem zasedanju Nationalrata. Na seji, na kateri odbor za

javne finance razpravlja o poro~ilih ra~unskega sodi{~a, je prisoten tudi predsednik Na-

tionalrata, pa tudi predstavniki revidiranega organa, ki se lahko zasli{ijo kot pri~e.

Pri obravnavi zveznega zaklju~nega ra~una vsebuje poro~ilo odbora predlog zakona, v

primeru, da je poro~ilo odbora v zvezi z zveznim zaklju~nim ra~unom ugodno. Tak{en
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predlog zakona nato obravnava Nationalrat v drugi obravnavi, v skladu z dolo~bo 70.

~lena poslovnika Nationalrata.1

Na podlagi 32 e. ~lena poslovnika odbor za javne finance ustanovi stalni pododbor, v

katerem ima vsaka politi~na stranka iz tk.im. »glavnega odbora«, vsaj enega predstavni-

ka. Nationalrat lahko na predlog petih ~lanov odredi, da pododbor razi{~e dolo~eno

zadevo v zvezi z upravljanjem javnih sredstev. Alternativno lahko da tak{en predlog ~e-

trtina poslancev Nationalrata, pod pogojem, da predlagane zadeve ne obravnava `e ra-

~unsko sodi{~e.

V skladu z 20. ~lenom poslovnika ima predsednik ra~unskega sodi{~a pravico prisos-

tvovati zasedanjem Nationalrata, njegovih odborov in pododborov, ko obravnavajo

poro~ila ra~unskega sodi{~a, zvezni zaklju~ni ra~un in predloge v zvezi z izvajanjem

posebnih preiskav upravljanja s prora~unskim denarjem.

Predsednika ra~unskega sodi{~a lahko spremljajo osebe zaposlene na ra~unskem so-

di{~u. Predsednik ra~unskega sodi{~a ima pravico razpravljati na zasedanjih Nationa-

lrata, odborov in pododborov, ko se obravnavajo zgoraj navedene zadeve. Nationalrat,

njegovi odbori in pododbori lahko zahtevajo prisotnost predsednika ra~unskega so-

di{~a na svojih sejah.

Ra~unsko sodi{~e

Ra~unsko sodi{~e je organ Nationalrata in mu je neposredno podrejen. Na podlagi 121.

do 126d. ~lena zveznega ustavnega zakona je ra~unsko sodi{~e pristojno za izvajanje fi-

nan~nega nadzora nad vsemi ekonomskimi aktivnostmi zvezne vlade. Ra~unsko so-

di{~e revidira tudi ustanove, sklade in institucije, ki jih upravljajo agencije zvezne vlade

in podjetja, v katerih ima vlada sama ali skupaj z dr`avnimi dru`bami najmanj 50% de-

le`, ali katere upravlja zvezna vlada sama ali skupaj z zgoraj omenjenimi dru`bami. Ra-

~unsko sodi{~e ima pravico pregledovati tudi finan~no poslovanje: javnih gospodar-

skih dru`b, katerih delovanje financira zvezna vlada, institucij socialnega zavarovanja,

Avstrijske radijske in televizijske dru`be (Österreichischer Rundfunk) in ostalih dru`b,

dolo~enih z zakonom.
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Glavna povezava med ra~unskim sodi{~em in parlamentarnim postopkom je redno po-

ro~anje ra~unskega sodi{~a o ugotovitvah revizij. Ra~unsko sodi{~e mora predlo`iti let-

no poro~ilo Nationalratu vsako leto do 31. decembra.

Na zvezni ravni ra~unsko sodi{~e tesno sodeluje z odborom za javne finance v Nationa-

lratu. Odbor ima 25 ~lanov (in 25 nadomestnih ~lanov), ki pripadajo vladnim in opozi-

cijskim strankam. Po tradiciji pripada predsedni{ko mesto v tem odboru ~lanu iz opozi-

cijske stranke. V primeru, da je potrebna bolj poglobljena razprava o poro~ilu ra~un-

skega sodi{~a, se lahko ustanovijo tudi posebni pododbori.

^eprav spada obravnavanje poro~il ra~unskega sodi{~a v pristojnost odbora za javne fi-

nance, pa o zveznem zaklju~nem ra~unu razpravljajo na odboru za prora~un.

Predsednik ra~unskega sodi{~a lahko neposredno komunicira z Nationalratom in nje-

govimi delovnimi telesi in lahko kot svetovalec zvezne vlade sodeluje v zadevah v zvezi

z revizijo in javnimi financami, pri snovanju zaklju~nih ra~unov, glede udele`be ra~un-

skega sodi{~a pri upravljanju z javnim dolgom in kadrovskimi zadevami ra~unskega so-

di{~a.

Finan~na revizija, ki jo opravlja ra~unsko sodi{~e, vklju~uje pripravo zveznih finan~nih

poro~il, predlo`itev teh poro~il Nationalratu v obravnavo, revizijo poro~il in predlo`i-

tev poro~il o reviziji. Zvezna ministrstva so dol`na objaviti {tevilke v centraliziranem

prora~unskem informacijskem sistemu in izvr{iti popravke vnosov takoj, ko so mini-

strstvu znani, vendar lahko po poteku roka za vnos podatkov popravljene {tevilke odo-

bri samo ra~unsko sodi{~e.

Med ostale naloge ra~unskega sodi{~a spada tudi priprava zveznega zaklju~nega ra~u-

na in njegova predlo`itev Nationalratu. Pripravi ga na podlagi podatkov, ki jih dobi iz

ra~unalni{kih podatkovnih baz ministrstva za finance. Pri tem preverja pravilnost posa-

meznih vnosov v letnih poro~ilih posameznih uporabnikov in ocenjuje, ali so bila pra-

vilno uporabljena ra~unovodska pravila. Na podlagi tega sestavi osnutek zveznih za-

klju~nih ra~unov (poro~il) in jih predlo`i ministrstvu za finance, ki lahko v treh tednih

poda pripombe na ta osnutek. Nato ra~unsko sodi{~e predlo`i zvezne zaklju~ne ra~une

skupaj s pripombami ministrstva (tistimi spremembami, ki jih ra~unsko sodi{~e ni mo-

glo vklju~iti v zaklju~ni ra~un) Nationalratu. Ra~unsko sodi{~e predlo`i tudi poro~ilo o

zveznem javnem dolgu. ^eprav ne gre za formalno potrditev ra~unov, njihova predlo-

`itev dejansko pomeni potrditev.
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Ra~unsko sodi{~e navadno samo dolo~i svoj delovni program, vendar pa lahko poseb-

ne revizije zahtevajo tudi Nationalrat, zvezna vlada ali zvezni minister. Dvajset ~lanov

Nationalrata lahko samostojno zahteva pregled dolo~ene aktivnosti zvezne vlade. Po-

ro~ila o tak{nih revizijah se predlo`ijo tistim, ki so jih zahtevali, in niso vklju~ena v red-

no letno poro~ilo ra~unskega sodi{~a. [tevilo teh posebnih revizij je omejeno na tri, ~e

jih zahtevajo ~lani Nationalrata. Ni pa omejitve njihovega {tevila, ~e jih zahtevajo Natio-

narat (ve~ina glasov ~lanov), zvezna vlada ali zvezni minister. [tevilo posebnih poro~il

o revizijah je v zadnjih letih mo~no naraslo. Podro~ja revizije v letih od 1997 do 2000 se

nana{ajo na: javna naro~ila, pogodbena naro~ila, gradnja vzhodne avtoceste, finan~no

poslovanje zavarovalnic zdravstvenega zavarovanja, projekt `elezni{kega predora ~ez

Semmering ter financiranje politi~nih strank in parlamentarnih poslanskih skupin.

3.2 Danska

Postopek sprejemanja zaklju~nega ra~una dr`avnega prora~una in polo`aj ra~unskega

sodi{~a je pravno urejen `e na ustavnem nivoju, v 47. ~lenu danske ustave (revizija jav-

nih ra~unov), ki dolo~a naslednje:

• javni ra~uni morajo biti predlo`eni parlamentu najkasneje v {estih mesecih po kon~a-

nem finan~nem letu,

• parlament izbere {tevilo revizorjev. Ti revizorji pregledajo letne javne ra~une in po-

gledajo, ~e so primerno vklju~eni vsi prihodki dr`ave in niso bili pla~ani stro{ki, ki

niso bili predvideni v finan~nem zakonu ali drugem zakonu o dodelitvi sredstev. Re-

vizorji imajo pravico zahtevati vse potrebne informacije in imeti dostop do vseh po-

trebnih dokumentov. Pravila, ki dolo~ajo {tevilo revizorjev in njihove dol`nosti, se

dolo~ijo z zakonom,

• javni ra~uni skupaj s poro~ilom revizorja se predlo`ijo v odlo~anje parlamentu.

Posebnost danske ureditve je, da ima poleg ra~unskega sodi{~a pomembno vlogo pri

revidiranju javnih ra~unov tudi odbor za javne finance, ki deluje v danskem parlamentu

(Folketing) in ga je potrebno razlikovati od odbora za finance, ki je stalni parlamentarni

odbor.

Odbor za javne finance je neodvisen organ, ki ga sestavlja {est ~lanov. ^lane imenuje

parlament na predlog politi~nih strank zastopanih v parlamentu. Politi~ne stranke lah-

ko predlagajo tako ~lane parlamenta – poslance kot tudi ne~lane parlamenta. ^lani od-

bora so imenovani vsake {tiri leta (ne glede na parlamentarne volitve) in jih ni mogo~e

razre{iti pred potekom {tiriletnega mandata. ^lani odbora dobivajo za svoje delo nagra-
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do, ki je enaka polovici pla~e poslanca. Po osmih letih opravljanja funkcije na odboru

za javne finance pa pridobijo tudi pravico do pokojnine. Odbor ima lastno strokovno

slu`bo in deluje v okviru sredstev posebnega prora~una, ki ga odobri vodstvo

parlamenta.

Aktivnosti odbora v zvezi z revizijo so osredoto~ene na ocenjevanje finan~nega uprav-

ljanja ministrstev in institucij, ki delujejo v okviru prora~unskih sredstev. V okviru tega

odbor za javne finance preverja pravilno in u~inkovito uporabo javnih sredstev in oce-

njuje ali so v praksi pravilno in u~inkovito uporabljena ekonomska na~ela. Odbor tudi

preu~uje in preiskuje ali so ministrstva pravilno izpolnila obveznosti glede obve{~anja

parlamenta v zvezi z javnimi ra~uni in sredstvi.

Na podlagi revizijskih ugotovitev odbor sam ne more sankcionirati posameznega mini-

strstva ali javne institucije. Vendar pa odbor o svojih ugotovitvah obve{~a neposredno

parlament in sicer v lo~enih poro~ilih ali pa kot del letnega poro~ila o javnih financah.

O vsakr{nih kasnej{ih politi~nih posledicah za vpletenega ministra, ki bi lahko bile po-

sledica ugotovitev odbora za javne finance, razpravlja parlament na plenarnem zaseda-

nju. Prav tako odbor ne predlaga ali priporo~a nobenih re{itev glede odkritih nepravil-

nosti in pomanjkljivosti administrativnega poslovanja.

^eprav so ~lani odbora za javne finance predstavniki razli~nih politi~nih opcij, pa od-

bor pripisuje velik pomen soglasju pri sprejemanju odlo~itev. Te`a njegovih poro~il na-

menjenih parlamentu, ministrom in javnosti je mo~no odvisna od medsebojnega so-

glasja (poudariti je potrebno, da zakon ne zavezuje ~lane odbora, da sprejmejo odlo~i-

tev soglasno).

Revizijska mnenja odbora se vedno posredujejo neposredno odgovornemu ministru.

Za zagotovitev transparentnosti njihovega dela se revizijska poro~ila javno objavijo.

Del aktivnosti odbora za javne finance predstavljajo tudi letni pregledi (nadzor) podjetij

in ustanov, ki se v celoti ali deloma financirajo iz prora~unskih sredstev. Na podlagi za-

kona ima odbor pravico do dostopa do vseh pomembnih dokumentov, poro~il in ra~u-

novodskih gradiv v procesu revidiranja. Na podlagi revizije teh podjetij in ustanov od-

bor pripravi poro~ilo in ga posreduje parlamentu.

Ve~ino revidiranja porabe javnih sredstev pa opravi ra~unsko sodi{~e (National Audit

Office of Denmark) pod vodstvom vrhovnega revizorja (Auditor General), ki je prav
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tako kot odbor za javne finance neodvisen organ v okviru parlamenta. Vrhovni revizor

samostojno dolo~i okvir svojih aktivnosti. Samo odbor za javne finance lahko daje vr-

hovnemu revizorju navodila, pri katerem organu naj le-ta opravi revizijo. Vrhovni revi-

zor pa lahko svoja revizijska poro~ila predlo`i le odboru za javne finance.

Vrhovnega revizorja imenuje vodstvo parlamenta na predlog odbora za javne finance.

Vrhovni revizor je pri svojem delu neodvisen. Sredstva za njegovo delovanje odobri

parlament.

Revizorsko delo na~eloma vklju~uje vsa podro~ja, kjer so uporabljajo javna sredstva, to

je ministrstva in organi v sestavi, zasebna podjetja, ki dobivajo dr`avne pomo~i in

dru`be z omejeno odgovornostjo, kjer ima vlada odlo~ilno mo~. Revidiranje vklju~uje

vse vrste javnih sredstev kot so: dr`avne pomo~i, dr`avna posojila, subvencije, lastni{ki

dele`i in poro{tva. Niti odbor za javne finance niti vrhovni revizor pa nimata dostopa do

ra~unov lokalnih oblasti.

Revizija, ki jo opravlja vrhovni revizor, se nana{a tako na finan~no revizijo kot na revizi-

jo poslovanja. Pri ocenjevanju finan~nega poslovanja preverja ra~unovodske postopke

in skladnost ra~unov s prora~unskimi postavkami. Pri reviziji poslovanja pa ocenjuje ali

je ekonomsko upravljanje u~inkovito, pravilno in uspe{no.

Aktivnosti vrhovnega revizorja lahko razdelimo v tri sklope:

• teko~e finan~ne revizije in revizije poslovanja. Ugotovitve se predstavijo v poro~ilu o

reviziji javnih financ za posamezno leto,

• posebne revizije, ki jih opravlja na podlagi navodil odbora za javne finance. Predhod-

no odbor zaprosi vrhovnega revizorja, da pripravi predhodni memorandum o sporni

zadevi,

• revizije javnih institucij, ki jih izbere vrhovni revizor sam.

Rezultate revizij predstavi vrhovni revizor v posebnih lo~enih revizijskih poro~ilih (v

povpre~ju jih je 16 do 20 na leto). Poro~ila revizor predlo`i odboru za javne finance, po-

tem ko je predhodno zasli{al in se posvetoval s pristojnim ministrstvom ali institucijo,

na katere se revizija nana{a.
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Razmerje med odborom za javne finance, ministrstvi in vrhovnim revizorjem

Odbor za javne finance razpravlja o letnem in drugih poro~ilih, ki mu jih predlo`i vr-

hovni revizor. Poro~ila pregleduje enkrat mese~no na seji, na kateri praviloma sprejme

mnenja in sklepe. Ti sklepi se prilo`ijo poro~ilu vrhovnega revizorja, ki se nato predlo`i

parlamentu, pristojnemu ministru in javnim medijem.

Pristojni minister ima {tiri mesece ~asa, da odgovori na poro~ilo. V odgovoru mora na-

vesti na~rt in ukrepe, s katerimi namerava izpolniti navodila odbora za javne finance.

V roku enega meseca mora vrhovni revizor podati pripombe na ministrov odgovor od-

boru za javne finance. Vrhovni revizor oceni na~rt in ukrepe, ki jih je predlagal minister

za izbolj{anje stanja na podro~ju upravljanja z javnimi sredstvi.

Na naslednjem sestanku odbora za javne finance odbor {e enkrat razpravlja o zadevi,

tedaj tudi na podlagi ministrovega odgovora in pripomb vrhovnega revizorja. ^e odbor

nima pripomb na predlo`ene dokumente, zaklju~i z zadevo in jo posreduje parlamen-

tu. ^e pa se to ne zgodi, odbor lahko nalo`i vrhovnemu revizorju, da opravi nadaljnje

preiskave.

Vsa poro~ila vrhovnega revizorja se vklju~ijo v poro~ilo odbora za javne finance, to je

tk.im. kon~no poro~ilo odbora za javne finance za posamezno leto. To poro~ilo obrav-

nava odbor za finance danskega parlamenta2, ki ga nato predlo`i parlamentu za

kon~no potrditev ra~unov.

3.3 Finska

Med pristojnosti odbora za finance finskega parlamenta spada tudi obravnavanje letne-

ga poro~ila vlade o javnih financah in letnega poro~ila dr`avnih revizorjev, na podlagi

katerega odbor pripravi svoje poro~ilo. Poro~ilo predlo`i parlamentu. Vlada mora od-

govoriti na to poro~ilo.

Nadzor nad delovanjem dr`avne administracije in pravilnost in zakonitost uporabe jav-

nih sredstev nadzorujejo posebni parlamentarni revizorji (Parliamentary State Audi-

tors). Nadzor lahko opravljajo tudi v podjetjih, v katerih je dr`ava ve~inska lastnica. Par-
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lamentarne revizorje izvoli parlament izmed svojih ~lanov. Za parlamentarne revizorje

je izvoljenih pet ~lanov, ki delujejo samostojno ter imajo za svoje delovanje zagotovlje-

na posebna finan~na sredstva in strokovno pomo~.

Revidiranec je dol`an predlo`iti revizorjem vso dokumentacijo, ki jo le-ti zahtevajo.

Parlamentarni revizorji so dol`ni predlo`iti letno poro~ilo predsedniku parlamenta v

novembru. Po zaklju~eni razpravi na plenarnem zasedanju se poro~ilo posreduje od-

boru za finance v podrobnej{o obravnavo. Odbor sestavi svoje poro~ilo, ki se posredu-

je parlamentu na plenarnem zasedanju. Parlament sprejme parlamentarno poro~ilo in

ga po{lje vladi v izvr{itev. Vlada mora poslati odgovor na parlamentarno poro~ilo, na-

vesti pa mora tudi aktivnosti, ki jih namerava za~eti v skladu z navodili in priporo~ili

parlamenta. Odgovor vlade obravnava odbor za finance, vladni dokument pa kon~no

odobri parlament na plenarnem zasedanju.

V finski pravni ureditvi parlament formalno ne potrjuje zaklju~nega ra~una dr`avnega

prora~una.

Parlamentarni revizorji v letnem poro~ilu predstavijo ugotovitve in priporo~ila, ki teme-

ljijo na njihovih ugotovitvah. Letno poro~ilo sestavljajo: splo{ni del, kjer je predstavljen

obra~un financ in »ad hoc« revizij in »ministrski« del, kjer so predstavljene revizije fi-

nan~nega poslovanja posameznih ministrstev.

Sistem zunanjega nadzora

Sistem zunanjega nadzora dr`avnega prora~una in vlade je opredeljen v finski ustavi.

Vrhovna revizijska institucija (State Audit Office) ima status neodvisne agencije in ne

sodi ve~ v okvir ministrstva za finance kot pred spremembo ustave v letu 2000.

Vrhovna revizijska institucija revidira:

• ministrski svet in ministrstva,

• dr`avne agencije,

• javna podjetja in podjetja v ve~inski lasti dr`ave,

• dr`avne pomo~i namenjene lokalnim skupnostim, podjetjem in drugim

organizacijam,

• sredstva namenjena za Evropsko unijo.

Revizijsko delo obsega finan~no revizijo in revizijo poslovanja.
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3.4 Irska

V 28. ~lenu irske ustave je dolo~eno, da vlada pripravi zaklju~ni ra~un prihodkov in iz-

datkov dr`avnega prora~una za vsako prora~unsko leto in ga predstavi predstavni{ke-

mu domu (Dail Eireann) irskega parlamenta (Oireachtas).

Odbor za javne finance predstavni{kega doma nadzoruje porabo prora~unskih sred-

stev in obravnava poro~ila vrhovnega revizorja (Comptroller and Auditor General) o

ekonomski u~inkovitosti, u~inkovitosti obra~unskih sistemov, postopkov in prakse ter

druga poro~ila, ki jih predlo`i vrhovni revizor v skladu z zakonom.

Odbor za javne finance za~ne obravnavati ra~une in poro~ila vrhovnega revizorja takoj,

ko so le-ti predlo`eni predstavni{kemu domu. Odbor lahko vabi na sejo pri~e, zahteva

dolo~ene dokumente in zapisnike. Vsako poro~ilo, ki ga sprejme odbor, se predlo`i

parlamentu.

Vrhovni revizor

Vrhovni revizor, njegove pristojnosti, imenovanje, poro~anje in odgovornosti so opre-

deljeni v irski ustavi.

Organiziranost in delovanje vrhovnega revizorja so opredeljeni z zakonom in sicer je to

zakon o vrhovnem revizorju (Comptroller and Auditor General (Amendment) Act) iz

leta 1993.

Glavna naloga vrhovnega revizorja je, da kot neodvisen organ ugotavlja, ali so javna

sredstva uporabljena v skladu z zakonom in ali se z javnimi sredstvi uspe{no upravlja

ter nato o svojih ugotovitvah poro~a predstavni{kemu domu irskega parlamenta.

Vrhovni revizor vsako leto revidira ra~une za preteklo prora~unsko leto, ki jih pripravi-

jo posamezna ministrstva. Pri revidiranju se upo{teva ali so zajeti vsi prihodki in odhod-

ki in imajo podlago v ustrezni dokumentaciji in ali je posamezno ministrstvo dodeljena

sredstva uporabilo v skladu z nameni, ki jih je opredelil parlament, ter ali je izvr{evanje

prora~una potekalo v skladu z danimi pooblastili.

^e revizor pri revidiranju ugotovi nepravilnosti pri izvr{evanju prora~una, se najprej

obrne na pristojnega revizorja (accounting officer) na posameznem ministrstvu. V pri-
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meru, da ni zadovoljen z njegovim odgovorom, se obrne neposredno na pristojnega

ministra in nato minister odlo~i, kako bo utemeljil dolo~ene postavke. Lahko pa vrhov-

ni revizor, ~e meni, da je to potrebno, pripravi poro~ilo in ga predlo`i predstavni{kemu

domu.

Vrhovni revizor zaklju~nemu ra~unu prilo`i mnenje, v katerem poda svoje ugotovitve o

tem, ali zaklju~ni ra~un pravilno predstavlja prihodke in odhodke posameznega mini-

strstva in opozarja na primere, v katerih ministrstvo ni pravilno uporabilo prora~unskih

sredstev, ki mu jih je namenil parlament.

Zaklju~ni ra~un je potrebno predlo`iti vrhovnemu revizorju pred 1. aprilom v letu, ki

sledi prora~unskemu letu, na katerega se ra~un nana{a. Revidiran zaklju~ni ra~un pa je

potrebno nato predlo`iti parlamentu najkasneje do 30. septembra istega leta.

Razmerje med parlamentom in vrhovnim revizorjem

Vrhovni revizor predlo`i parlamentu letno poro~ilo ter ob~asna poro~ila na podlagi za-

kona. Ta poro~ila predstavljajo osnovo za parlamentarni nadzor nad izvr{evanjem pro-

ra~una. Odbor predstavni{kega doma, ki je pristojen za ta nadzor, je odbor za javne fi-

nance. Odbor sestavlja 12 ~lanov, predsednik pa po tradiciji prihaja iz vrst opozicije.

Odbor se pri obravnavi revizijskih poro~il ne spu{~a v ocenjevanje gospodarske oziro-

ma finan~ne politike vlade oziroma ciljev te politike.

Poro~ila vrhovnega revizorja, ki jih predlo`i parlamentu, lahko razvrstimo na ve~

kategorij:

• prvo kategorijo predstavljajo poro~ila, ki se sestavljajo enkrat letno in se predlo`ijo

neposredno parlamentu. Najpomembnej{e med njimi je letno poro~ilo o revidiranju

zaklju~nega ra~una posameznih ministrstev,

• drugo kategorijo predstavljajo poro~ila, ki se predlo`ijo posameznim ministrom, da

jih predstavijo obema domovoma parlamenta. Tak{na poro~ila se na primer nana{ajo

na izdatke regionalnih zdravstvenih uradov in vrsto neprofitnih dr`avnih agencij,

• tretjo kategorijo poro~il predstavljajo poro~ila o revidirancih, ki jih dolo~i sam revizor

in se nana{ajo na revizijo uspe{nosti poslovanja neprofitnih organizacij (value for

money audit). Ta poro~ila se predlo`ijo pristojnemu ministru, ki jih mora v roku treh

mesecev predlo`iti parlamentu. Odbor za javne finance lahko razpravlja o poro~ilih

na javni seji, zasli{uje predstojnike revidiranih organizacij in predstavi poro~ilo

parlamentu,
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• ~etrto kategorijo predstavljajo posebna poro~ila, ki predstavljajo poro~ila o ugotovi-

tvah, do katerih pride revizor pri revidiranju in nadzoru porabe javnih sredstev. Tak-

{na poro~ila so najprej predlo`ena ministrom, nato parlamentu in nazadnje o njih raz-

pravlja odbor za javne finance.

Vrhovni revizor je mo~no povezan z odborom za javne finance in je »stalna pri~a« na nje-

govih zasedanjih. Ne glede na to pa sta oba organa samostojna, tako pravno, kot tudi v

praksi. Poslovnik parlamenta dolo~a, da lahko odbor za javne finance, ne glede na sa-

mostojnost vrhovnega revizorja, predlaga le-temu dolo~ene revizijske aktivnosti. Vr-

hovni revizor ima absolutno diskrecijsko pravico, da te predloge sprejme ali zavrne.

Odbor za javne finance o svojih ugotovitvah obve{~a parlament, o ukrepih pa do-

kon~no odlo~a vlada. Ministrstvo za finance obve{~a odbor za javne finance o aktivno-

stih vlade, ki jih je za~ela izvr{evati kot odgovor na njegova poro~ila.

3.5 Nem~ija

Odbor za prora~un spodnjega doma nem{kega zveznega parlamenta (Bundestag) igra

pomembno vlogo pri oblikovanju zveznega prora~una. ^eprav poslovnik Bundestaga

ne vsebuje dolo~ila glede predsedovanja temu odboru, po tradiciji predsedni{ko mesto

pripade ~lanu opozicijske stranke.

V okviru odbora za prora~un deluje tudi pododbor za javne finance, katerega primarna

naloga je parlamentarni nadzor nad izvajanjem prora~una in finan~nega poslovanja dr-

`ave. Pododbor pri svojem delu tesno sodeluje z ra~unskim sodi{~em

(Bundesrechnungshof).

V skladu z zveznim zakonom o prora~unu, se zaklju~ni ra~un prora~una pripravi tako,

da se realizirani prihodki in izdatki primerjajo s prora~unskimi postavkami. Zvezni mi-

nister za finance predlo`i vsako leto obema domovoma parlamenta (Bundestag in Bun-

desrat) zaklju~ni ra~un za preteklo prora~unsko leto, ki se pripravi na podlagi za-

klju~nih ra~unov prora~unskih uporabnikov. Zaklju~ni ra~un revidira ra~unsko so-

di{~e, ki o rezultatih revizije poro~a parlamentu prihodnjo jesen (na primer rezultati v

letu 1999 se nana{ajo na prora~unsko leto 1998, katere mora potrditi Bundestag). Ra-

~unsko sodi{~e poro~a neposredno Bundestagu, Bundesratu in zvezni vladi. Bunde-

stag preveri vse postavke, vklju~no s pripombami Bundesrata in odlo~i o potrebnih
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ukrepih. Posamezne postavke se lahko vrnejo ra~unskemu sodi{~u v nadaljnje

pojasnilo.

Ra~unsko sodi{~e

Ra~unsko sodi{~e je neodvisen organ, katerega status opredeljuje ustava.

Ra~unsko sodi{~e revidira ra~une in preverja izvr{evanje prora~una in zakonitost fi-

nan~nega poslovanja uporabnikov javnih sredstev, javnih podjetij ter trgovinskih in in-

dustrijskih zadrug, katerih lastnica oziroma ~lanica je zvezna vlada.

Ra~unsko sodi{~e lahko preverja finan~no poslovanje zasebnih gospodarskih subjek-

tov, ki prejemajo dr`avne pomo~i ali poro{tva dr`ave, ter tistih, ki jih upravlja zvezna

vlada ali oseba imenovana s strani zvezne vlade.

Zvezni zakon o prora~unu daje ra~unskemu sodi{~u pristojnost, da samo odlo~i, katere

ra~une bo revidiralo za pripravo mnenja o zaklju~nem ra~unu prora~una.

Zakon o ra~unskem sodi{~u (1985) dolo~a, da ra~unsko sodi{~e sodeluje z obema do-

movoma nem{kega parlamenta in z zvezno vlado. Ra~unsko sodi{~e se ne spu{~a v

preu~evanje posameznih poslovnih usmeritev in strategij, ampak lahko preverja, ~e so

dose`eni cilji teh usmeritev oziroma strategij.

Primarna obveznost ra~unskega sodi{~a je nadzor finan~nega poslovanja dr`ave. Re-

zultate tega pregleda posreduje ministrstvom in vladi. Kon~ni zaklju~ki ra~unskega so-

di{~a pa se, podprti s podrobno analizo dolo~enih pomembnej{ih primerov, predlo`ijo

spodnjemu domu parlamenta. Poro~ila se predlo`ijo njegovemu odboru za prora~un in

pododboru za javne finance ter v dolo~enih primerih tudi drugim odborom. Vsa poro-

~ila niso takoj dostopna vsakemu ~lanu spodnjega doma ter javnosti, kar odra`a ve~jo

pripravljenost ra~unskega sodi{~a za sodelovanje z vlado. Ra~unsko sodi{~e obve{~a

vlado in parlament o na~inih, s katerimi bi lahko izbolj{ali upravljanje javnih sredstev,

ne poudarja pa toliko primerov slabega upravljanja. Poro~ila, ki kritizirajo delo vlade na

podro~ju javnih financ, izda ra~unsko sodi{~e samo, ~e vlada `e prej ne upo{teva nje-

govih priporo~il.

Letno poro~ilo ra~unskega sodi{~a igra pomembno vlogo v procesu potrjevanja ra~u-

nov zvezne vlade. Poro~ilo se predlo`i parlamentu drugo jesen, ki sledi koncu prora-

~unskega leta. Poro~ilo vsebuje podrobnosti posameznih primerov, zadeve, kjer so po-

trebni nadaljnji ukrepi in primere, kjer ra~unsko sodi{~e ni zadovoljno z odgovorom
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posameznega ministrstva na njegove ugotovitve. Odgovor ministrstva je vklju~en kot

priloga k letnemu poro~ilu.

Letno poro~ilo ra~unskega sodi{~a obravnava parlamentarni pododbor za javne finan-

ce. Kadar je potrebno, se razprave udele`ujejo tudi predstavniki ra~unskega sodi{~a in

pristojnega ministrstva. Pododbor za javne finance posreduje svoje predloge in komen-

tarje Odboru za prora~un, ki predlaga parlamentu, da potrdi zaklju~ni ra~un.

3.6 Nizozemska

Ustavni polo`aj ra~unskega sodi{~a in zaklju~ni ra~un dr`avnega prora~una3

Odgovornost ra~unskega sodi{~a – splo{ne zbornice revizorjev (Alemene Rekenka-

mer) za pregled zaklju~nega ra~una dr`avnega prora~una je na ustavnem nivoju ureje-

na v 76. ~lenu, ki se glasi: »Splo{na zbornica revizorjev je odgovorna za pregled dr`av-

nih prihodkov in odhodkov.«

Polo`aj splo{ne zbornice revizorjev je urejen v 78. in 79. ~lenu ustave, ki dolo~ata, da so

~lani splo{ne zbornice revizorjev imenovani do`ivljenjsko na podlagi kralji~inega de-

kreta iz seznama treh oseb, ki jih dolo~i poslanska zbornica (Twede Kamer). Njihov

mandat preneha z odstopom ali dosego starosti, ki se dolo~i z zakonom, ali na podlagi

odlo~itve vrhovnega sodi{~a (v primerih, ki so dolo~eni z zakonom). Z zakonom se do-

lo~a tudi pravni polo`aj teh revizorjev ter organizacija, sestava in pristojnosti splo{ne

zbornice revizorjev.

Po nizozemski pravni ureditvi je splo{na zbornica revizorjev tako imenovani »visoki dr-

`avni svet«, med katere spadata {e oba domova parlamenta, svet dr`ave4 in nacionalni

ombudsman. Zna~ilnost »visokega dr`avnega sveta« je, da je neodvisen od vlade in ima

svoj pravni status, dol`nosti in pristojnosti dolo~ene z zakonom. (Netherland Court of

Audit, 2002)

Splo{na zbornica revizorjev je odgovorna za naknadno preverjanje vladne politike.

Tako sta vlada in predstavni{ki dom parlamenta njegovi glavni »poslovni stranki«. Parla-

mentu zagotavlja zgo{~eno, relevantno informacijo o tem, kako delujejo ministrstva.5
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Zakon o dr`avnih (vladnih) ra~unih (poro~ilih)6

V Zakonu o dr`avnih (vladnih) ra~unih (poro~ilih) (De Comptabilteitsweet) je podrob-

neje opredeljen status in tudi pristojnosti splo{ne zbornice revizorjev (v ~lenih 39-63). V

~lenih 51-56 je predpisana revizija zakonitosti poslovanja. Tako 51. ~len dolo~a, da

splo{na zbornica revizorjev pregleduje med drugim tudi letna finan~na poro~ila mini-

strstev. V 57. ~lenu je predpisana revizija u~inkovitosti opravljanja zadev tako imenova-

ne »osrednje vlade«7

Sprejetje ra~unov »osrednje vlade« je urejeno v ~lenih 64-69 zakona. Do 1. marca vsake-

ga leta mora ministrstvo za finance predlo`iti svetu dr`ave za~asne zaklju~ne ra~une

(poro~ila). Do 1. maja vsakega leta morajo posamezna ministrstva poslati ministrstvu za

finance finan~na poro~ila skupaj z ustreznimi revizorskimi poro~ili za prej{nje prora-

~unsko leto. Ministrstvo za finance po{lje to gradivo skupaj z morebitnimi komentarji v

pregled splo{ni zbornici revizorjev do 1. junija. Splo{na zbornica revizorjev po{lje vsa

finan~na poro~ila skupaj s poro~ili o svojem pregledu ministrstvu za finance najkasneje

do 1. septembra. 8

Potem ko splo{na zbornica revizorjev pregleda finan~na poro~ila, ministrstvo za finan-

ce sestavi ra~une »osrednje vlade« in jih ponovno po{lje v odobritev splo{ni zbornici re-

vizorjev. Po odobritvi so ti ra~uni poslani poslanski zbornici parlamenta, skupaj z more-

bitnimi komentarji splo{ne zbornice revizorjev.

Na podlagi 32.~lena zakona, je ministrstvo za finance poobla{~eno za pripravo podza-

konskih aktov, med drugim tudi tistih, ki se nana{ajo na dol`nosti finan~nih in ekonom-

skih oddelkov posameznih ministrstev, ter polo`aj in vlogo oddelkov notranje revizije

na ministrstvih.

Drugi podatki, povezani z nadzorom pravilnosti poslovanja in sprejemanjem

zaklju~nega ra~una9

Na Nizozemskem ima vsako ministrstvo svoj revizijski oddelek in revizijski odbor, ki sta

notranji instituciji. Splo{na zbornica revizorjev preiskuje njihovo delo in se odlo~a ali se

lahko zanese na njihovo delo. Pri tem ji je v pomo~ dejstvo, da je nekatero osebje splo-

{ne zbornice revizorjev tudi fizi~no locirano znotraj ministrstev.
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8 ^e Splo{na zbornica revizorjev svojega pregleda ne kon~a do navedenega datuma, o tem obvesti ministrstvo

za finance.

9 Povzeto po ostalih gradivih, predvsem po Netherland Court of Audit, 2002.



Splo{na zbornica revizorjev opravlja tudi dodatne preiskave. Po pregledu dela dr`av-

nih organov izda 24 letnih poro~il o finan~nih izkazih posameznih prora~unov (ministr-

stev, posebnih prora~unov in skladov). Mnenje splo{ne zbornice revizorjev v teh poro-

~ilih se nana{a tako na resni~nost in po{tenost finan~nih izkazov, kot tudi na zakonitost

porabe sredstev - primerjavo dejanskega stanja s sprejetim prora~unom in drugimi

pravnimi akti.

V svojem poro~ilu o »osrednji vladi« kot celoti splo{na zbornica revizorjev presoja fi-

nan~ne izkaze »osrednje vlade«. Po izdaji poro~ila s strani splo{ne zbornice revizorjev in

sprejetju zaklju~nih ra~unov (Final Budgets Act) parlament razre{i ministre njihove od-

govornosti glede finan~nega upravljanja z javnimi sredstvi v preteklem letu. O poro~ilu

splo{ne zbornice revizorjev lahko razpravljajo vsa delovna telesa parlamenta, ~eprav se

gradivo obi~ajno obravnava le na odboru za dr`avne izdatke.

Po letu 2000 je bila splo{na zbornica revizorjev zapro{ena, da parlamentu zagotovi svo-

jo oceno ra~unov prej{njega finan~nega leta `e tretjo sredo v maju, namesto po polet-

nih po~itnicah. Prednost tega roka je v tem, da lahko predstavni{ki dom razpravlja o re-

zultatih revizije pred tretjim torkom v septembru, torej pred datumom, ko vlada parla-

mentu predstavi letni prora~un za naslednje leto. Tako se lahko o na~rtih vlade tretji to-

rek v septembru razpravlja ob upo{tevanju ugotovitev glede poslovanja v preteklem

letu. To omogo~a, da parlament u~inkoviteje opravlja svojo nadzorno vlogo.

Vsako leto in sicer tretjo sredo v mesecu maju (na tako imenovani »Kralji~in dan«) mini-

ster za finance v predstavni{kem domu predstavi letna poro~ila vseh ministrstev, splo-

{ni revizor pa analizo teh poro~il (ali so bila finan~na sredstva uporabljena zakonito in

u~inkovito). V naslednjih tednih se v predstavni{kem domu razpravlja o letnih

poro~ilih.

Predstavni{ki dom redno uporablja poro~ila splo{ne zbornice revizorjev pri poslanskih

vpra{anjih ministrom. Oba domova lahko zahtevata dolo~ena opravila od splo{ne

zbornice revizorjev, kon~ni na~rt dela pa izdeluje splo{na zbornica revizorjev sama, ker

je neodvisna pri dolo~itvi programa svojega dela, z eno izjemo - da mora vsako leto

obravnavati dr`avne (vladne) ra~une (poro~ila).

Splo{na zbornica revizorjev in odbor za javne odhodke predstavni{kega doma sodelu-

jeta tudi tako, da se sre~ata pribli`no trikrat letno in razpravljata o vpra{anjih, ki so v

skupnem interesu. Odbor se posvetuje s splo{no zbornico revizorjev tudi v primerih,
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kadar daje priporo~ila. O razmerju med predstavni{kim domom parlamenta in splo{no

zbornico revizorjev se pogosto razpravlja tudi v svetu dr`ave. Poro~ila splo{ne zborni-

ce revizorjev namre~ prejema tudi ta svet in so javna.

3.7 [vedska

Parlament (Riksdag) formalno ne sprejme nobenega akta v zvezi z zaklju~nim ra~unom

prora~una, ki ga predlo`i vlada. Vendar to ne pomeni, da parlament nima sredstev in

na~inov kako kritizirati uporabo javnih sredstev s strani vlade. Skrajnje sredstvo parla-

menta je, da izre~e nezaupanje vsakemu posameznemu ministru ali premieru in po-

sredno celi vladi. Mogo~e so tudi kazenske sankcije za zlorabo javnih sredstev, vendar

pa to `e spada v pristojnost sodne veje oblasti.

Parlament na podlagi zakona o prora~unu obravnava letno finan~no poro~ilo vlade, ta-

koj ko je to mogo~e, vendar najkasneje devet mesecev po koncu prora~unskega leta.

Poro~ilo vsebuje izkaz uspeha, bilanco stanja in ra~un financiranja.

Vrhovna revizijska institucija na [vedskem je vladna revizijska institucija (Riksrevisions-

verket). Njene pristojnosti in vloga niso dolo~ene s posebnim revizijskim zakonom, am-

pak s podzakonskim aktom. Podrejena je ministrstvu za finance, poro~a pa vladi. Revi-

zijska institucija revidira: dr`avne institucije, vklju~no z regionalnimi in lokalnimi pisar-

nami, javna podjetja, kot je na primer dr`avna `eleznica, dr`avne pomo~i podjetjem in

vladnim organom, podjetja v lasti dr`ave, kot je na primer Telia ({vedsko podjetje za te-

lekomunikacije). Riksrevisionsverket pa ne revidira finan~nega poslovanja parlamenta,

vlade in ministrstev. To nalogo opravljajo parlamentarni revizorji (Riksdagens Reviso-

rer), ki je organ, ki deluje v okviru parlamenta. Njegove ~lane izvoli Riksdag izmed svo-

jih ~lanov. Sestava tega organa odra`a sestavo celega parlamenta. Naloga parlamentar-

nih revizorjev je, da nadzirajo aktivnosti dr`ave. Njihovo delo je osredoto~eno pred-

vsem na splo{nej{e zadeve, ne pa toliko na podrobnej{e revidiranje. Ocenjujejo pred-

vsem delo javnih organov, pa tudi pravilnost odlo~itev in smernic, predlaganih s strani

vlade.

Parlamentarni revizorji sami odlo~ijo, koga bodo ocenjevali, pobude pa lahko dajejo

tudi delovna telesa parlamenta in v~asih predstavniki javnosti.

Parlamentarni revizorji v svojih poro~ilih predstavijo tudi priporo~ila za izbolj{anje me-

tod in obstoje~e ureditve. Poro~ila se posredujejo revidirancu, ki lahko poda pripombe

na to poro~ilo. Te pripombe se lahko vklju~ijo v besedilo poro~ila.
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O kon~nem poro~ilu nato razpravljajo parlamentarni revizorji ter nato posredujejo

predlog Riksdagu in v~asih vladi. Pristojno delovno telo obravnava poro~ilo, sprejme

dolo~ene odlo~itve ter jih posreduje parlamentu na plenarnem zasedanju.

3.8 Zdru`eno kraljestvo

Zadnja faza pri izvr{evanju prora~una je priprava zaklju~nega ra~una, ki predstavlja re-

vidirane zaklju~ne ra~une posameznih vladnih ministrstev. Revizijo opravljajo ~lani ra-

~unskega sodi{~a (National Audit Office), ki delajo pod vodstvom vrhovnega revizorja

(Comptroller and Auditor General), ki je uslu`benec spodnjega doma parlamenta

(House of Commons) in obenem predsednik ra~unskega sodi{~a. Ra~unsko sodi{~e

pripravi tudi poro~ilo o reviziji finan~nega poslovanja po posameznih podro~jih vlad-

nega delovanja. Nekatere od teh poro~il podrobno obravnava Odbor za javne finance

spodnjega doma (House of Commons Public Accounts Committee). Vsa poro~ila ra-

~unskega sodi{~a se predlo`ijo spodnjemu domu, ki jih lahko obravnava na ustreznih

odborih, vendar se to v praksi ne dogaja pogostokrat.

Odbor za javne finance nima posebnih pristojnosti, da bi lahko zahteval od vladnih mi-

nistrstev izvr{evanje priporo~il, ki jih je sprejel na podlagi svojih ugotovitev. Ne glede

na to pa imajo ugotovitve odbora lahko resne politi~ne posledice za kateregakoli mini-

stra oziroma vladnega funkcionarja.

Ra~unsko sodi{~e pripravlja revizijska poro~ila o izdatkih posameznih ministrstev in

vladnih institucij, ki jih v obliki zaklju~nega ra~una (Appropriation Accounts) letno

predstavi parlamentu. Vrhovni revizor lahko poda svoje mnenje na ta poro~ila. ^e se to

zgodi, potem odbor za javne finance obravnava ta mnenja in pripombe ter zasli{i revi-

zijskega uradnika za dolo~eno podro~je.

Zaklju~nega ra~una prora~una ni potrebno formalno potrjevati na seji spodnjega doma,

prav tako pa odbor za javne finance ni izrecno dol`an obravnavati nobenih revizijskih

poro~il. Odbor za javne finance sam odlo~i, katero od poro~il bo obravnaval, naj-

ve~krat se odlo~i na podlagi predlogov vrhovnega revizorja.

Zaklju~ni ra~un je navadno objavljen in predlo`en parlamentu kmalu po poletnih par-

lamentarnih po~itnicah (ponavadi v oktobru). Predlo`en je Odboru za javne finance v

obravnavo. Poro~ila o reviziji finan~nega poslovanja se posredujejo parlamentu skozi

vse leto (v povpre~ju jih je 40 na leto). Odbor za javne finance se pri svojem delu najve~

ukvarja ravno s temi poro~ili. Postopek na odboru se navadno za~ne z ustnim zasli{a-

njem revizijskega uradnika posameznega ministrstva (po navadi je to najvi{ji uradnik
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ministrstva ali predstojnik vladne agencije – senior officer) o poro~ilu vrhovnega revi-

zorja. Odbor za javne finance nato pripravi poro~ilo o svojih ugotovitvah in ga predlo`i

spodnjemu domu, ki enkrat na leto (ponavadi v jeseni) razpravlja o tem poro~ilu.

Zaklju~ni ra~uni morajo biti predlo`eni parlamentu ob koncu januarja v letu, ki sledi fi-

nan~nemu letu10, na katerega se nana{ajo (zaklju~ni ra~un za obrambno ministrstvo

mora biti predlo`en do 15. marca, ki sledi finan~nemu letu). V praksi so ta poro~ila pri-

pravljena hitreje.

Odbor za javne finance

Odbor sestavlja petnajst ~lanov, med njimi tudi finan~ni minister (Financial Secretary to

the Treasury), ki na~eloma ne prisostvuje sejam. Namen odbora za javne finance je, da

preverja, ~e so prora~unska sredstva, ki jih je odobril parlament, porabljena u~inkovito

v skladu z namenom, za katerega so bila odobrena. Po tradiciji je predsednik odbora

najstarej{i ~lan uradne opozicije, ponavadi je to biv{i minister. Odbor lahko preverja

vsa ministrstva, vladne agencije in javne nevladne organizacije. Nadzoruje tudi sistem

zdravstvenega varstva (National Health Service), srednje{olske in vi{je{olske institucije

in okoli 1700 drugih organov, ki dobivajo dr`avna sredstva. Delo odbora za javne finan-

ce temelji na sodelovanju z vrhovnim revizorjem na podlagi njegovih revizijskih poro-

~il. Odbor za javne finance se sestaja dvakrat na teden med plenarnimi zasedanji parla-

menta (pribli`no 45-krat na leto).

Revizijski uradniki (Accounting Officers)

Revizijske uradnike imenuje ministrstvo za finance za vsako ministrstvo posebej, pa

tudi za vladne agencije in za javne nevladne organizacije. Revizijski uradnik je osebno

odgovoren za zagotovitev pravilnega finan~nega poslovanja njegove institucije ter

pred odborom za javne finance utemeljuje upravljanje z javnimi sredstvi.

Zasli{anja pred odborom za javne finance

^e se odbor odlo~i, da bo na podlagi poro~ila vrhovnega revizorja zasli{al pristojnega

revizijskega uradnika, ga povabi na zasedanje odbora. Revizijski uradnik je zasli{an

skupaj z revizijskim uradnikom ministrstva za finance, najvi{jim uradnikom ministrstva

za finance, ki nastopa v imenu vlade o splo{nej{ih vpra{anjih, ki se nana{ajo na uprav-
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ljanje javnih sredstev. Vrhovni revizor u`iva status »stalne pri~e« (permanent witness) na

odboru za javne finance ter je sam ali njegov namestnik prisoten na vseh zasli{anjih.

Seje odbora so javne in jih lahko prena{ajo po televiziji ali po radiu. O vseh zasli{anjih

se sestavi magnetogram, ki je javno dostopen kot gradivo spodnjega doma.

Odbor po koncu zasli{anj pripravi poro~ilo, ki vsebuje {tevilne ugotovitve odbora ter

njegova priporo~ila in navodila. V poro~ilo je vklju~en tudi zapisnik zasli{anj. Od vlade

se pri~akuje, da odgovori na poro~ilo odbora v dveh mesecih.

O poro~ilih odbora enkrat na leto razpravlja spodnji dom parlamenta. Po tradiciji pred-

sednik odbora odpre razpravo in poda povzetke posameznih poro~il, ki jih je odbor

objavil v zadnjih dvanajstih mesecih. Finan~ni minister odgovori na navedbe predsed-

nika odbora za javne finance. Ta razprava je v bistvu zadnja faza v procesu sprejemanja,

izvr{evanja in revidiranja prora~una.

IV. ZAKLJU^EK

V demokrati~nih dr`avah je obi~ajno `e v ustavi zapisana pravna podlaga za ustanovi-

tev neodvisne (vrhovne) revizijske institucije, ki ustvarja povezavo med dol`nostjo mi-

nistrstev o predlo`itvi (letnih) poro~il (accountability) in parlamentarnim nadzorom

poslovanja (scrutiny) vlade. V nekaterih dr`avah je ta bli`je vladi (Finska do leta 2000,

[vedska) v drugih pa parlamentu (Avstrija, Zdru`eno kraljestvo), povsod pa je dokaj

neodvisna pri opravljanju svojega dela. Namen njenega obstoja je v (finan~nem) nadzo-

ru izvr{ilne oblasti in v poro~anju parlamentu.

Pravni polo`aj vrhovne revizijske institucije je v posameznih dr`avah razli~en11:

• nekatere vrhovne revizijske institucije so del izvr{ilne oblasti, a je ve~ina njihovega

dela usmerjenega k parlamentu ({vedski in biv{i finski sistem),

• veliko {tevilo vrhovnih revizijskih institucij je neodvisnih tako od parlamenta, kot

tudi od vlade. Ta model je prevladujo~ v Evropi. To dejstvo pa ne onemogo~a tega, da

je velika ve~ina njegovega dela usmerjenega k parlamentu.

V najve~ primerih so najpomembnej{a poro~ila vrhovne revizijske institucije namenje-

na parlamentu, kar se ka`e na naslednje na~ine:
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• »ve~ina vrhovnih revizijskih institucij letno poro~a parlamentu o izvr{evanju dr`avne-

ga prora~una,

• ve~ina vrhovnih revizijskih institucij daje posebna revizijska poro~ila parlamentu,

• v precej{njem {tevilu primerov ima parlament pravico prositi vrhovno revizijsko insti-

tucijo za izvedbo posebnih revizijskih nalog (npr. na Nizozemskem),

• v nekaterih primerih ima parlament neposredno in celo odlo~ilno vlogo pri na~rtova-

nju revizorskega dela. Za tiste vrhovne revizorske institucije, ki so nedvomno del pra-

vosodne veje oblasti, je pogosto stvar odbora, odgovornega za njeno delo, da formal-

no dolo~i na~rt njenega dela (tak{na praksa je v veljavi tudi v ZDA).« (Netherland

Court of Audit, 2002:5).

Nekatere vrhovne revizorske institucije imajo svoje pristojnosti {e dodatno mo~no na-

vezane na delo parlamenta in opravljajo {e druge aktivnosti, kot so na primer:

• »svetovanje pri pisanju osnutka prora~una (nem{ki in avstrijski primer), ter mnoge vr-

hovne revizijske institucije v srednji in vzhodni Evropi,

• svetovanje pri pripravi osnutkov zakonov (s podro~ja javnih financ),

• izpeljava predhodnih odobritev (pomembnih) prora~unskih postavk, povezanih z iz-

vr{evanjem prora~una (ta instrument je bil vpeljan v Belgiji in Italiji - katerih ureditev

v nalogi sicer ni prikazana - na zahtevo parlamenta).« (Netherland Court of Audit,

2002:5)

Po{iljanje poro~il parlamentu in razpravljanje o njih pa ni zadostno za zagotavljanje us-

treznih aktivnosti parlamenta na podro~ju javne revizije. Obstaja {e nekaj drugih pogo-

jev za uspe{no vlogo parlamenta, ki so tako pravne kot prakti~ne narave:

• »parlament mora imeti interes za revizorsko delo; po naravi ali definiciji stvari namre~

parlamenta revizorske zadeve ne zanimajo. Kako pove~ati zanimanje parlamenta za

revizijo? Na splo{no je revizija poslovanja (performance audit) mnogo bolj cenjena,

kot finan~na revizija (financial audit) in revizija zakonitosti. Bolj atraktivno je razprav-

ljati o u~inkovitosti vladne politike, kot o dolgo~asnih temah, ~e vlada upo{teva fi-

nan~ne zakone in podzakonske akte,

• parlament mora biti informiran pregledno, kar pomeni, da ne sme biti »poplavljen« s

podatki. Delo vrhovnega revizorja mora biti prikazano dovolj selektivno,

• parlament mora biti organiziran tako, da obravnava revizijsko delo vrhovnega revi-

zorja. Zelo majhen je u~inek, ~e mu le-ta samo po{ilja poro~ila, ni pa jasno definiran

prejemnik poro~il in postopek ravnanja z njimi,

• parlament mora definirati postopke po kon~ani reviziji, ne sme pa ponovno opravlja-

ti postopka revizije.« (Netherland Court of Audit, 2002:5-6)
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Iz gradiva Netherlands Court of Audit izhaja, da je v mnogih dr`avah vrhovna revizijska

institucija v javnosti precej popularna, saj jo ta zaznava kot skrbnico svojega interesa.

Njen odnos do vlade je vro~e-hladen. Njene preiskovalne aktivnosti so lahko za vlado

uporabne, obenem pa ji lahko pomenijo tudi dolo~eno gro`njo.

Kaj pa za parlament? Za tega ugotavljajo, da ima ponavadi vrhunsko revizorsko institu-

cijo za zaveznico, a le do dolo~ene stopnje. Parlamentarni pristop je po definiciji prag-

mati~en in politi~en, torej druga~en, kot pristop vrhovnega revizorja, ki je legalisti~en in

objektiven; dodatna te`ava je v tem, da parlament ponavadi i{~e hitre in jasne odgovo-

re, medtem, ko je vrhovna revizorska institucija manj osredoto~ena na hitrost in daje

predvsem uravnote`ene odgovore (ki niso ~rno-beli). Ta razlika je {e posebno prisotna

v sistemih, kjer ima vrhovna revizorska institucija sodne ali kvazi sodne pristojnosti.

Instrumenti parlamenta za nadzor vlade na podro~ju dela revizije javnih financ so

naslednji:

• »tradicionalni instrument parlamenta je sprejemanje zakonov, ~eprav je v mnogih de-

mokrati~nih dr`avah to orodje v veliki meri tudi v pristojnosti izvr{ilne oblasti. Parla-

ment lahko pomaga izbolj{ati delo revizorjev in njegove u~inke z razvojem pravnega

okvirja za javno zunanjo revizijo v povezavi z vrhovno revizijsko institucijo,

• pri obravnavi dr`avnega prora~una parlamenti v principu upo{tevajo revizorjeva pri-

poro~ila. Revizorska odkritja in priporo~ila so namre~ dokaj uporabno orodje v pro-

ra~unski razpravi,

• zaprosilo vrhovni dr`avni revizijski instituciji, da izvede dolo~ene posebne revizije na

zahtevo parlamenta (ali bolje re~eno parlamentarnih delovnih teles in posameznih

poslancev),

• ustanovitev posebnega parlamentarnega delovnega telesa, ki se ukvarja z revizijski-

mi poro~ili,

• drugi instrumenti za finan~ni nadzor vlade in javne uprave, vklju~no z javnimi razpra-

vami, zasli{anji, parlamentarnimi resolucijami o revizijskih poro~ilih, parlamentarni-

mi poro~ili ter glasovanjem o nezaupnici (posameznemu ~lanu vlade ali celotni vla-

di).« (Netherland Court of Audit, 2002:7)

Bistveni dejavniki za u~inkovit finan~ni nadzor parlamenta pa so poleg pravnega okvir-

ja tudi zgodovinski razvoj funkcije dr`avne revizije v posamezni dr`avi in tudi odlo~e-

nost nacionalnega parlamenta, da ima strate{ko vlogo na tem podro~ju.
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TRAJNI MANDAT SODNIKOV IN TO@ILCEV*

I. UVOD

Ureditev mandatov sodnikov in to`ilcev je dokaj obse`en pojem, ki zajema {irok spek-

ter dejavnosti in okoli{~in, kot so: imenovanje vseh rangov sodnikov na razli~nih

sodi{~ih, imenovanje vseh rangov to`ilcev, delovanje organov pravosodne uprave, vlo-

ga ministrstev, pristojnih za pravosodje, razvejana pravila za izvedbo disciplinskih po-

stopkov oziroma postopkov za ugotavljanje nesposobnosti za opravljanje funkcije, pa

vse do razli~nih mo`nosti prenehanja oziroma prekinitve mandata. Zato smo se v nalo-

gi, tudi glede na njen naslov (trajni mandat sodnikov in to`ilcev – primerjava po

dr`avah), prete`no omejili na nekatere najpomembnej{e okoli{~ine v zvezi s trajanjem

mandata in z njegovim prenehanjem.

Vsebina naloge predstavlja primerjalni pregled ureditev mandatov sodnikov in to`ilcev

v dr`avah ~lanicah Evropske unije in dr`avah pristopnicah.

Pri izdelavi naloge smo se predvsem oprli na podatke s svetovnega spleta, prou~ili pa

smo tudi strokovna gradiva, ki smo jih pridobili prek Informacijsko dokumentacijskega

centra Sveta Evrope v Ljubljani.

V prvem delu naloge so predstavljeni nekateri splo{ni podatki o mandatu sodnikov in

to`ilcev s poudarkom na mednarodnih dokumentih o neodvisnosti sodstva ter na gra-

divu Sveta Evrope o delu to`ilcev. Pri tem smo zgolj za ilustracijo navedli tudi podatke

za nekatere dr`ave, ki niso ~lanice Evropske unije in jih tudi ne moremo pri{tevati med

dr`ave pristopnice, vendar pa so podatki kljub temu zanimivi, saj gre za ureditve na

evropskem obmo~ju. Sledi pregled po posameznih dr`avah, v katerega smo vklju~ili

dosegljive podatke s podro~ja ureditve sodni{kega in to`ilskega mandata za: Avstrijo,

Belgijo, ^e{ko republiko, Estonijo, Finsko, Gr~ijo, Litvo, Mad`arsko, Poljsko, Portugal-

sko, Slova{ko, [panijo in Zvezno republiko Nem~ijo.
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II. SPLO[NO O MANDATU SODNIKOV IN TO@ILCEV

2.1 Mednarodni dokumetni o neodvisnosti sodstva

Eden poglavitnih pogojev za zagotovitev »vladavine prava« je nedvomno mo~na in

neodvisna sodna oblast. V dr`avi, kjer je zagotovljena vladavina prava, je sodna oblast

ena izmed treh vej oblasti, enakovredna zakonodajni in izvr{ni oblasti ter neodvisna od

njiju. Temeljno jamstvo neodvisnosti sodstva pa predstavlja predvsem koncept trajne

sodni{ke funkcije. (Basic rules for an independent judiciary, glej spletno stran)

V nadaljevanju na{tevamo najpomembnej{e mednarodne dokumente, ki obravnavajo

izbiro, imenovanja in polo`aj sodnikov, mutatis mutandis pa tudi to`ilcev. Ti dokumen-

ti so naslednji:

• Temeljna na~ela organizacije zdru`enih narodov o neodvisnosti sodstva (the United

Nations »Basic principles on the independence of the judiciary«), sprejeta leta 1985;

• Evropska sodni{ka listina (Judges' Charter in Europe), sprejeta 20. marca 1993 v Wies-

badnu v Nem~iji s strani Evropskega zdru`enja sodnikov, ki je regionalna skupina

mednarodnega sodni{kega zdru`enja;

• Priporo~ilo Odbora ministrov Sveta Evrope dr`avam ~lanicam o neodvisnosti, u~in-

kovitosti in vlogi sodnikov {t. r (94) 12 (Recommendation no. r (94) 12 of the Commit-

tee of Ministers of the Council of Europe to member states on the independence, effi-

ciency and role of judges), sprejeta 13. oktobra 1994;

• Evropska listina Sveta Evrope o zakonski ureditvi polo`aja sodnikov (European Char-

ter on the statute for judges), potrjena v Strasbourgu od 8-10. julija 1998;

• Univerzalna sodni{ka listina (Universal Charter of the judge), soglasno sprejeta no-

vembra 1999 v Taipeiu s strani Mednarodnega sodni{kega zdru`enja.

Iz teh mednarodnih dokumentov v~asih eksplicitno, v~asih pa prek interpretativnih

pravil izhaja, da naj bi imeli sodniki in dr`avni to`ilci trajni mandat oziroma tak{en man-

dat, s katerim ne bi bila ogro`ena njihova neodvisnost.

Praksa evropskih sistemov sodstva je, da imajo sodniki trajno funkcijo, in sicer do za-

konsko dolo~ene upokojitvene starosti. Tak{ni sistemi so najmanj problemati~ni, kar

zadeva vidik neodvisnosti sodnika. Nekateri kontinentalni pravni sistemi poznajo

preizkusno dobo za novoimenovane sodnike oziroma dobo, v kateri se ti sodniki nada-

lje izobra`ujejo.
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Tako tudi iz Evropske listine o zakonski ureditvi polo`aja sodnikov izhaja, da postopek

izbire sodnikov v nekaterih dr`avah predvideva dolo~eno preizkusno dobo, preden je

sodniku podeljen trajni mandat. Nekateri drugi pravni redi poznajo omejen sodni{ki

mandat, ki ga je mogo~e obnoviti. Odlo~itev o tem, da sodnik v takih sistemih ne prido-

bi trajnega mandata oziroma mu mandat ni ponovno podeljen, sme biti sprejeta samo s

strani neodvisnega organa1 ali na njegov predlog, priporo~ilo oziroma po njegovem

predhodnem mnenju. Obstoj preizkusne dobe ali omejen sodni{ki mandat je lahko

ko~ljiva okoli{~ina, ~e ne celo nevarna z vidika neodvisnosti in nepristranskosti sodni-

ka, ki je na preizku{nji in si `eli imenovanja v trajni sodni{ki mandat oziroma sodnika, ki

si `eli ponovnega imenovanja. (Ogrizek, 1999)

Tako tudi Posvetovalni svet Evropskih sodnikov (Conseil consultatif de juges eu-

ropéens - CCJE), ki je svetovalno telo Odbora ministrov (organ, ki sprejema odlo~itve v

Svetu Evrope) in pripravlja mnenja o splo{nih vpra{anjih neodvisnosti, nepristranskosti

in pristojnosti sodnikov, v svojem mnenju, {t. 1 iz leta 2001, ocenjuje in poudarja, da

mora imeti v primeru za~asnega in omejenega sodni{kega mandata organ, ki je pristo-

jen za imenovanje ali ponovno imenovanje sodnikov v trajni mandat, zelo pomembno

vlogo. CCJE tudi poudarja, da lahko v sistemih, kjer imajo omejen sodni{ki mandat, po-

novno imenovanje sodnika poteka samo po postopku, ki zagotavlja:

• da sodnika, ki `eli biti ponovno imenovan oziroma mu je podeljen trajni mandat,

predlaga poseben organ, ki je pristojen za imenovanje in

• da je odlo~itev o ponovnem imenovanju objektivna in temelji na zaslugah kandidata

(objectively and on merit), brez upo{tevanja politi~nih preferenc. (Glej Opinion of

Consultative Council of European Judges.

2.2 Splo{no o mandatu to`ilcev

Svet Evrope, Odbor za problematiko kriminala je 10. novembra 2000 izdal {tudijo, sin-

tezo odgovorov nekaterih evropskih dr`av na vpra{alnik v zvezi s statusom in vlogo

dr`avnih/javnih to`ilcev z naslovom »Status and role of Public Prosecution«. Nekaj po-

datkov, ki so zanimivi za pri~ujo~o nalogo, je navedenih v nadaljevanju.

Na vpra{anje, za koliko ~asa so imenovani to`ilci oziroma ali so lahko ponovno imeno-

vani, so dr`ave podale odgovore, na podlagi katerih bi jih lahko razporedili v tri

skupine:
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• dr`ave, v katerih so to`ilci imenovani za nedolo~en ~as (unspecified term): Belgija,

^e{ka republika, Danska, Estonija, Francija, Mad`arska, Latvija, Malta, Nizozemska,

Norve{ka, Poljska, Slovenija, [vedska in [kotska;

• dr`ave, v katerih so to`ilci imenovani za ~as `ivljenja (“for life”) oziroma za stalno: Av-

strija, Slova{ka, Finska, Irska, Italija, Portugalska, Romunija in [panija;

• dr`ave, v katerih so to`ilci imenovani za razli~na ~asovno omejena obdobja: Andora,

Tur~ija, Anglija, Wales in Severna Irska ter nekateri {vicarski kantoni.

Navedena {tudija posebej opozarja na primer Nizozemske, kjer so sodniki zmenovani

za ~as `ivljenja in jih lahko razre{i samo vrhovno sodi{~e (Hoge Raad) zaradi natan~no

dolo~enih razlogov, to`ilci pa so imenovani za nedolo~en ~as in jih lahko razre{i pravo-

sodni minister, in to pod enakimi pogoji, kot to velja za dr`avne uradnike.

Poleg tega je v {tudiji omenjeno, da je v nekaterih pravnih sistemih, kjer so to`ilci pona-

vadi imenovani za ~as `ivljenja (“for life”), za dolo~ene kategorije to`ilcev predvidena

izjema. V Italiji je nacionalni to`ilec za borbo proti mafiji imenovan za dolo~en ~as.

III. PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH

3.1 Avstrija

3.1.1 Sodni{ki mandat

V Avstriji imajo sodniki trajen mandat. V ustavi in sodni{kem zakonu namre~ ni nobenih

dolo~b o omejitvi mandata sodnikov, razen za primer upokojitve in nekaterih izrednih

okoli{~in.

V 86. in 87. ~lenu avstrijske ustave je dolo~eno, da se sestava in pristojnosti sodi{~

dolo~i z zveznim zakonom. Sodniki so pri izvr{evanju svoje funkcije neodvisni. Na

predlog zvezne vlade jih imenuje predsednik dr`ave ali pa po njegovem pooblastilu

pristojni zvezni minister. Zvezni vladi ali pristojnemu zveznemu ministru posreduje

predlog za imenovanje sodnika pristojno sodi{~e, v skladu z zakonom o organizaciji

sodi{~. ^e je na voljo dovolj kandidatov, mora predlog za imenovanje, ki ga prejme pri-

stojni zvezni minister in ga po{lje naprej vladi, vsebovati vsaj tri imena. ^e pa gre za po-

polnitev dveh ali ve~ih prostih sodni{kih mest, mora biti predlaganih vsaj dvakrat toliko

kandidatov, kolikor je prostih mest.
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Imenovanje sodnikov je podrobneje opredeljeno v zakonu o slu`benem razmerju sod-

nikov in sodni{kih pripravnikov iz leta 1961 (Richterdienstgesetz, glej spletno stran). V

zakonu je dolo~eno, da sodnik zasede prosto mesto po imenovanju. Za imenovanje

mora vlo`iti pro{njo, mnenje pa poda tudi personalni senat sodi{~a. Kandidat mora iz-

polnjevati dolo~ene pogoje. O imenovanju se izda poseben dekret.

Sodniki se za~asno upokojijo oziroma jim za~asno preneha sodni{ka funkcija ob izpol-

nitvi dolo~enih pogojev. ^e sodnik {e ni dopolnil 61 let in pol, se ga lahko za~asno upo-

koji oziroma mu za~asno preneha funkcija v primeru, ~e je bil zaradi bolezni odsoten z

dela dlje kot eno leto, ~e ne izpolnjuje ve~ pogojev za imenovanje ali pa ~e je za

dolo~eno ~asovno obdobje sklenil delovno razmerje z eno od zveznih de`el kot ~lan

neodvisnega upravnega senata. Sicer pa se za~asna upokojitev oziroma za~asno prene-

hanje sodni{ke funkcije izvr{i po uradni dol`nosti ali na pro{njo sodnika. Ko se izte~e

leto, v katerem sodnik dopolni 65 let, mora obvezno za stalno v pokoj.

V primeru, ko je sodnikova slu`bena ocena v dveh zaporednih letih negativna, ali pa ne

izpolnjuje ve~ pogojev za imenovanje za sodnika, je tudi sam pisno pozvan k temu, da

zaprosi za za~asno upokojitev oziroma za~asno prenehanje sodni{ke funkcije. ^e tega

ne stori, se izvede poseben postopek. Sodnika se lahko neprostovoljno za~asno upo-

koji oziroma se mu dolo~i prenehanje sodni{ke funkcije ali pa se ga za stalno upokoji.

3.1.2 To`ilski mandat

O delu in polo`aju dr`avnih to`ilcev v Avstriji govori Zvezni zakon o uradih dr`avnih

to`ilstev iz leta 1986 (Staatsanwaltsgesetz - glej spletno stran). Zakon med drugim

dolo~a, da je za dr`avnega to`ilca lahko imenovan samo, kdor izpolnjuje pogoje za

imenovanje, kot veljajo za sodnike po njihovem zakonu, in je vsaj eno leto opravljal

prakso kot sodnik na sodi{~u ali kot dr`avni to`ilec.

Avstrijski dr`avni to`ilci so imenovani za stalno. V zakonu sicer ni izrecne dolo~be o

imenovanju za stalno, vendar pa tudi ni dolo~eno, da bi v zvezi z mandatom obstajala

kaka posebna omejitev; da so v tej dr`avi to`ilci imenovani za stalno, pa izhaja tudi iz

zgoraj navedene {tudije Sveta Evrope. To`ilce imenuje predsednik republike, ni`je

stopnje to`ilcev pa pravosodni minister na predlog komisije, sestavljene iz predstavni-

kov to`ilskega stanu, ki pri dajanju predlogov upo{teva kvalifikacije kandidatov. Vsak
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kandidat, z izjemo okrajnega to`ilca (Bezirkanwalt)2, mora imeti enake kvalifikacije,

kot se zahtevajo za sodnika.

3.2 Belgija

V belgijskem sodnem zakoniku (Code judiciaire, glej spletno stran belgijskega pravo-

sodnega ministrstva) se nahajajo dolo~be, ki urejajo tako mandat sodnikov, kot tudi

to`ilcev. Med drugim je v navedenem zakoniku tudi dolo~eno, kdaj se morajo sodniki

in to`ilci upokojiti, in sicer se morajo upokojiti, ko dopolnijo 67 let, razen vrhovnih sod-

nikov, ki se upokojijo pri 70. letih. Upokojitev pa lahko nastopi tudi zaradi okoli{~in, ki

posamezniku prepre~ujejo izvr{evanje njegove funkcije.

V Belgiji obstajata dve vrsti sodnih funkcionarjev (magistrats): sodniki (magistrats de

siège) in to`ilci (magistrats au parquet).

3.2.1 Sodni{ki mandat

Kot je razvidno iz belgijske ustave, imenuje sodnike krona, in to za stalno (“for life”). V

ustavi je {e dolo~eno, da se sodnika ne sme razre{iti ali suspendirati, razen v primeru

predhodne sodne odlo~be. Za premestitev sodnika pa mora biti predhodno podano

njegovo soglasje.

Pri predlaganju imenovanja sodnikov igra pomembno vlogo, poleg pravosodnega mi-

nistrstva, tudi poseben organ - vrhovni pravosodni svet (Conseil Supérieur de la Justi-

ce), v katerem so tudi predstavniki civilne dru`be, ki jih imenuje belgijski senat.

3.2.2 To`ilski mandat

To`ilstvo se v tej dr`avi ozna~uje z izrazom ministère public, njegovi predstavniki pa

hkrati izvr{ujejo izvr{ilno funkcijo in funkcijo v pravosodju. Med drugim tudi zastopajo

obto`ne akte. V sodnem zakoniku sicer ni nobene dolo~be o vrsti mandata oziroma

mo`nih ~asovnih omejitvah, vendar pa iz zgoraj navedene {tudije Sveta Evrope izhaja,

da so to`ilci v tej dr`avi imenovani za stalno.
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Belgijske to`ilce imenuje kralj, in sicer v skladu z dolo~ilom 153. ~lena ustave. Imenova-

nje predlaga minister za pravosodje, to`ilci pa so imenovani za nedolo~en ~as. Poleg

splo{nih pogojev morajo opraviti {e sta`iranje v pravosodju.

3.3 ^e{ka republika

3.3.1 Sodni{ki mandat

Ustava ^e{ke republike v 93. ~lenu dolo~a, da sodnike imenuje predsednik republike.

Sodniki imajo trajen mandat.

Enako dolo~a tudi Zakon o sodi{~ih in sodnikih {t. 6/2003 iz leta 2003, ki poleg `e us-

tavno dolo~enih pogojev za imenovanje v sodni{ko funkcijo dolo~a {e druge pogoje in

postopke pri imenovanju sodnikov. Sodnike predlaga v imenovanje minister za

pravosodje.

3.3.2 To`ilski mandat

Ustava ^e{ke republike v drugem odstavku 80. ~lena dolo~a, da status in pristojnosti

dr`avnih to`ilcev ureja zakon.

Zakon o dr`avnem to`ilstvu {t. 8/2003 iz leta 2003 v 9. ~lenu dolo~a, da vrhovnega

dr`avnega to`ilca (Supreme Public Prosecutor) imenuje vlada na predlog ministra za

pravosodje, prav tako ga lahko vlada razre{i na predlog ministra za pravosodje.

V 10. ~lenu zakona je dolo~eno, da minister za pravosodje imenuje vi{je dr`avne to`ilce

na predlog vrhovnega dr`avnega to`ilca. Regionalne dr`avne to`ilce imenuje minister

za pravosodje na predlog vi{jega dr`avnega to`ilca, ki vodi vi{je dr`avno to`ilstvo, na

katerega obmo~ju kandidira regionalni dr`avni to`ilec. Okro`ne dr`avne to`ilce ime-

nuje minister za pravosodje na predlog vodje regionalnega dr`avnega to`ilstva, na

obmo~ju katerega kandidira okro`ni dr`avni to`ilec.

Dr`avni to`ilci so imenovani za nedolo~en ~as.

3.4 Estonija

3.4.1 Sodni{ki mandat

Estonska ustava v 147. ~lenu dolo~a, da imajo sodniki trajen mandat.

106



Postopek imenovanja sodnikov natan~neje dolo~a Zakon o sodi{~ih z dne 19. junija

2002. V 55. ~lenu zakona je dolo~eno, da sodnike sodi{~ prve stopnje in sodnike vi{jih

sodi{~ imenuje predsednik republike na predlog vrhovnega sodi{~a (Supreme Court en

banc). Vrhovno sodi{~e pred odlo~itvijo najprej obravnava mnenje sodi{~a, na katerem

naj bi sodni{ki kandidat delal. (Estonia Courts Act 2002, svetovni splet)

3.4.2 To`ilski mandat

Ustava dolo~a, da organizacijo dr`avnega to`ilstva ureja zakon.

Zakon o to`ilcih z 22. aprila 1998 dolo~a, da generalnega dr`avnega to`ilca imenuje vla-

da na predlog ministra za pravosodje in na podlagi mnenja odbora za pravne zadeve es-

tonskega parlamenta (Riigikogu) za obdobje petih let.

Vi{je okro`ne in vi{je okrajne to`ilce imenuje minister za pravosodje na predlog gene-

ralnega dr`avnega to`ilca za obdobje petih let.

Dr`avne to`ilce, okro`ne in okrajne to`ilce ter pomo~nike to`ilcev imenuje minister za

pravosodje na predlog posebnega organa, ki se ukvarja z javnim nate~ajem in ocenje-

vanjem to`ilcev. Imenovani so za nedolo~en ~as (unspecified term).

Generalni dr`avni to`ilec, vi{ji okro`ni to`ilci in vi{ji okrajni to`ilci so imenovani brez

javnega nate~aja. (Estonia Prosecutor's Office Act 2002, svetovni splet)

3.5 Finska

3.5.1 Sodni{ki mandat

Finska ustava v 102. ~lenu dolo~a, da sodnike imenuje predsednik dr`ave po postopku,

dolo~enem z zakonom. Naslednji ~len po vrsti govori o tem, da sodnika ni mogo~e

za~asno odstraniti s funkcije. Lahko pa se sodnika odstrani s funkcije, ~e je zoper njega

izdana sodba pristojnega sodi{~a. Brez privolitve se sodnika tudi ne more premestiti na

drugo sodi{~e, razen v primeru, ~e gre za reorganizacijo sodi{~a. Zakon dolo~a {tevilo

let, potrebnih za upokojitev, in pogoje, pod katerimi se ga lahko pred~asno upokoji (iz-

guba sposobnosti za opravljanje sodni{ke funkcije).

Finski sodniki se imenujejo za stalno (“for life”). Upokojiti se morajo, ko dopolnijo 70

let, prej pa se jih lahko razre{i samo v izjemnih primerih. (Spletna stran univerze v

Pittsburgu)
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3.5.2 To`ilski mandat

V 104. ~lenu ustave je dolo~eno, da to`ilstvo v dr`avi vodi generalni dr`avni to`ilec, ka-

terega imenuje predsednik dr`ave. Podrobnosti o delovanju to`ilstva so prepu{~ene

zakonu.

Na Finskem generalnega dr`avnega to`ilca imenuje predsednik republike na predlog

vlade, namestnike generalnega dr`avnega to`ilca pa na njegov predlog imenuje vlada.

Druge dr`avne to`ilce imenuje sam generalni dr`avni to`ilec.

Kot izhaja iz zgoraj omenjene {tudije Sveta Evrope, so dr`avni to`ilci na Finskem ime-

novani za stalno (“for life”).

3.6 Gr~ija

Gr{ka ustava dolo~a, da pravosodni fukcionarji, med katere se pri{tevajo tako sodniki

kot tudi to`ilci, u`ivajo funkcionalno in personalno neodvisnost. Za obe kategoriji

funkcionarjev je v 88. ~lenu ustave dolo~eno, da se imenujejo s predsedni{kim dekre-

tom skladno z zakonom in da so imenovani za stalno (“for life”).

S predsedni{kim dekretom se dolo~ijo tudi napredovanja, dodelitve na dolo~ena me-

sta, premestitve znotraj iste funkcije in premestitve v drugo funkcijo.3 Predhodno mora

o tem podati mnenje vrhovni sodni svet, v katerem so visoki predstavniki sodnikov in

to`ilcev. Pomembno vlogo pri teh postopkih ima tudi vlada.

Razre{i se jih lahko samo na podlagi sodbe sodi{~a, izdane na podlagi obto`be za kaz-

nivo dejanje ali pa zaradi huj{e kr{itve discipline, nadalje se jih lahko razre{i zaradi bo-

lezni, invalidnosti ali poklicne nesposobnosti, kar vse se dokazuje na na~in in po po-

stopku, kot je predpisan v zakonu.

Upokojitev je obvezna pri dopolnjenem 65. letu, za najvi{je pravosodne funkcionarje

pa pri dopolnjenem 67. letu starosti.

3.6.1 Sodni{ki mandat

Ustava dolo~a, da se z zakonom lahko dolo~i triletno obdobje pred imenovanjem za

redne sodnike, v katerem lahko kandidati opravljajo naloge rednih sodnikov.
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O statusu sodnikov (napredovanje in podobno) odlo~a vrhovni sodni svet (Supreme

Judicial Council), ki ga sestavljajo sodniki vrhovnega sodi{~a. (Spletna stran univerze v

Pittsburgu)

3.6.2 To`ilski mandat

Kot je razvidno iz gornjega besedila, imajo v Gr~iji to`ilci `e na ustavni ravni podoben

polo`aj kot sodniki in imajo trajen mandat.

3.7 Litva

3.7.1 Sodni{ki mandat

Ustava dolo~a, da sodnike in predsednike okro`nih, okrajnih in drugih specializiranih

sodi{~ imenuje predsednik republike na predlog sodnega sveta (Judicial Council). Sod-

nike in predsednike vi{jih sodi{~ imenuje predsednik republike po predhodni potrditvi

v parlamentu. Sodnike vrhovnega sodi{~a pa imenuje in razre{uje parlament na pred-

log predsednika republike.

Koncept trajnega sodni{kega mandata je – posredno – izra`en v ustavi, s tem ko ustava

na{teva razloge za odvzem sodni{ke funkcije:

• odpoved funkciji,

• potek mandata oziroma izpolnitev zakonsko dolo~ene starostne meje za upokojitev,

• zdravstveni razlogi,

• izvolitev v drugo funkcijo, ki ni zdru`ljiva s funkcijo sodnika,

• obstoj dvoma ali nezaupanje v opravljanje sodni{ke funkcije,

• pravnomo~nost odlo~be o njegovi obsodbi.

Zakon o sodi{~ih, ki je bil sprejet v letu 2002 dolo~a, da traja mandat sodnikov (z izjemo

sodnikov okro`nih sodi{~) do zakonsko opredeljene upokojitvene starosti 65 let.

Sodniki okro`nih sodi{~ (district courts) so najprej imenovani za obdobje petih let, da

se ugotovi, ali je posamezen sodnik primeren za opravljanje sodni{ke funkcije. Ne gle-

de na ostro razpravo o tem vpra{anju je dolo~ba o petletnem poskusnem obdobju osta-

la v novem zakonu o sodi{~ih. Ima pa ta dolo~ba pomembno varovalko, da je lahko po-

sameznik imenovan za obdobje petih let samo enkrat.4
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3.7.2 To`ilski mandat

Litvanska ustava dolo~a, da generalnega dr`avnega to`ilca imenuje predsednik repub-

like s privoljenjem parlamenta. Imenovanje in polo`aj dr`avnih to`ilcev pa ureja zakon.

Zakon o to`ilski slu`bi (Law on the Prosecutor's office) iz leta 1994 dolo~a, da to`ilce

imenuje generalni dr`avni to`ilec. To`ilci imajo status javnega uslu`benca. Imenovani

so za nedolo~en ~as. Kandidati za dr`avne to`ilce, ki nimajo prakti~nih izku{enj na po-

dro~ju pravosodja, imajo enoletno poskusno dobo (one-year probationary work

period).

3.8 Mad`arska

3.8.1 Sodni{ki mandat

Mad`arska ustava v 48. ~lenu dolo~a, da sodnike imenuje predsednik republike v skla-

du s pogoji, ki jih ureja zakon. Prav tako so lahko sodniki odpoklicani v skladu s po-

stopki, predpisanimi z zakonom. Sodnike imenuje predsednik republike na predlog

dr`avnega sodnega sveta (National Council of Justice). Prvo imenovanje je za dolo~en

~as in sicer je sodnik imenovan za obdobje treh let. Odlo~itev za imenovanje sodnika v

trajni mandat je odvisna od ocene sodnikovega dela v triletnem poskusnem obdobju.

Sodnika lahko odpokli~e le predsednik republike. Vsak sodnik lahko odstopi s funkcije

brez navedbe razlogov za odstop. Ostali razlogi za prenehanje funkcije so: zdravstvena

in poklicna nesposobnost, izpolnitev zakonsko dolo~ene starostne meje za upokojitev

in dokon~na disciplinska odlo~ba.

3.8.2 To`ilski mandat

Ustava v 53. ~lenu dolo~a, da dr`avne to`ilce imenuje generalni dr`avni to`ilec. Pogoje

za izvolitev in njihov status ureja zakon.
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Generalnega dr`avnega to`ilca izvoli parlament na predlog predsednika republike za

obdobje {estih let. Dr`avne to`ilce imenuje generalni dr`avni to`ilec na predlog vrhov-

nega to`ilca (Chief Prosecutor). Dr`avni to`ilci so imenovani za nedolo~en ~as.

3.9 Poljska

3.9.1 Sodni{ki mandat

Poljska ustava v 179. ~lenu dolo~a, da sodnike imenuje predsednik republike na pred-

log dr`avnega sveta za pravosodje (National Council of the Judiciary). Imenovani so za

nedolo~en ~as. V naslednjem ~lenu je dolo~eno, da sodnika ni mo`no odpoklicati. Od-

poklic, suspenz ali premestitev sodnika v nasprotju z njegovo voljo so mo`ni samo na

podlagi sodne odlo~be ali v primerih, dolo~enih z zakonom. Starostna meja, pri kateri

se sodnik upokoji, je dolo~ena z zakonom.

3.9.2 To`ilski mandat

Dr`avne to`ilce imenuje generalni dr`avni to`ilec. Generalnega dr`avnega to`ilca, ki je

obenem tudi minister v vladi, imenuje parlament na predlog predsednika republike.

Dr`avni to`ilci so imenovani za nedolo~en ~as. Status in pristojnosti dr`avnih to`ilcev

dolo~a zakon o dr`avnem to`ilstvu iz leta 1985 s kasnej{imi spremembami.

3.10 Portugalska

3.10.1Sodni{ki mandat

Tudi Portugalska ima status sodnikov dolo~en v ustavi. V njenem 215. ~lenu je

dolo~eno, da se za ureditev delovanja in polo`aja sodnikov sprejme poseben zakon. Za

drugostopne sodnike in za sodnike vrhovnega sodi{~a je zahtevano, da se jih izbira gle-

de na zasluge in prek razpisov. Mesta sodnikov vrhovnega sodi{~a morajo biti dostop-

na kandidatom iz pravosodja, to`ilcem in drugim zaslu`nim pravnikom, v skladu z

zakonom.

Sodniki imajo zagotovljen trajen mandat in se jih lahko premesti, suspendira, upokoji

ali odstrani s funkcije samo pod pogoji, dolo~enimi v zakonu. Za imenovanje, dodelje-

vanje, preme{~anje in napredovanje sodnikov na sodi{~ih splo{ne pristojnosti, pa tudi

za vodenje disciplinskih postopkov zoper njih, je pristojen vrhovni sodni svet (Superior

Council for the Judiciary), v skladu s posebnim zakonom.
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Vrhovni sodni svet ima poleg predsednika, ki je hkrati tudi predsednik vrhovnega

sodi{~a, {e 16 ~lanov, ki jih bodisi imenujeta predsednik republike in parlament ali pa

jih izvolijo sodniki izmed sebe.

3.10.2 To`ilski mandat

Na Portugalskem so to`ilci, kot izhaja iz {tudije Sveta Evrope (Status and role of Public

Prosecution), imenovani za stalno (“for life”).

V 219. ~lenu portugalske ustave je dolo~eno, da imajo to`ilci poseben status in so avto-

nomni, kot to dolo~a poseben zakon. To`ilci so hierarhi~no organizirani pravosodni

uslu`benci, ki se jih lahko preme{~a, suspendira, upokojuje ali razre{uje samo pod po-

goji, dolo~enimi v zakonu. Urad generalnega dr`avnega to`ilca ima pristojnost, da ime-

nuje, dodeljuje, preme{~a, skrbi za napredovanja in izvaja disciplinske postopke zoper

javne to`ilce. V njegovi sestavi se nahaja tudi vrhovni to`ilski organ (Superior Council

of the Public Prosecution Service), v katerem je del ~lanov imenovanih s strani parla-

menta, drugi del ~lanov pa izvolijo to`ilci izmed sebe.

Generalnega dr`avnega to`ilca za 6 let imenuje predsednik dr`ave na predlog predsed-

nika vlade. Ostali to`ilci so imenovani s strani krovnega telesa to`ilske organizacije; ~e

gre za imenovanje namestnika generalnega dr`avnega to`ilca oziroma za dr`avne

to`ilce, ki delujejo pri vrhovnem sodi{~u, mora generalni dr`avni to`ilec podati svoj

predlog.

Portugalski zakon o statusu dr`avnega to`ilstva iz leta 1998 (Act on Statute of the Public

Prosecution Service, glej spletno stran) podrobneje ureja delovanje to`ilstva in status

to`ilcev v tej dr`avi.

Vrhovni to`ilski organ ima po tem zakonu pristojnost, da imenuje, name{~a, napreduje,

razre{uje, ugotavlja strokovne zasluge, izvaja disciplinske postopke in izvaja druge ak-

tivnosti v zvezi s polo`ajem vseh dr`avnih to`ilcev, razen generalnega dr`avnega

to`ilca. Slednjemu pa predlaga v sprejem obvezujo~e direktive za delo dr`avnih

to`ilcev.

Prvo imenovanje v to`ilsko slu`bo se vedno izvede na mesto namestnika dr`avnega

to`ilca v okrajih ali po podro~jih. Naslednji korak v karieri pa predstavlja napredovanje

oziroma premestitev namestnika na mesto dr`avnega to`ilca. V primeru napredovanja
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imajo prednost kandidati z dalj{im sta`em, sicer pa mora biti za vsako prosto mesto iz-

veden razpis.

Razen v primeru disciplinske odgovornosti se to`ilcev oziroma pomo~nikov ne sme

preme{~ati pred pretekom enega leta od nastopa dol`nosti, ki jo opravljajo.

To`ilci lahko generalnega dr`avnega to`ilca zaprosijo za prostovoljno upokojitev. Ob-

staja pa tudi mo`nost upokojitve zaradi nesposobnosti opravljanja to`ilske funkcije in

suspenz zaradi storjenega kaznivega dejanja. To`ilcem lahko preneha funkcija tudi za-

radi storjenega kaznivega dejanja ali disciplinskega prestopka.

3.11 Slova{ka

3.11.1 Sodni{ki mandat

Slova{ka ustava v 145. ~lenu dolo~a, da predsednik republike imenuje in razre{uje sod-

nike na predlog sodnega sveta (Judiciary Council). Sodniki imajo trajen mandat.5 Usta-

va na{teva tudi splo{ne pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za sodni{ko funkcijo.

Vsak dr`avljan Slova{ke republike, ki je lahko izvoljen v parlament, je dopolnil trideset

let in ima univerzitetno izobrazbo pravne smeri, je lahko imenovan za sodnika. Ostale

pogoje za imenovanje, napredovanje ter imuniteto sodnikov ureja zakon.

3.11.2 To`ilski mandat

Slova{ka ustava v 150. ~lenu dolo~a, da generalnega dr`avnega to`ilca imenuje in od-

pokli~e predsednik republike na predlog slova{kega parlamenta. V 151. ~lenu pa je

dolo~eno, da imenovanje, odpoklic, pristojnosti in dol`nosti dr`avnih to`ilcev ter orga-

nizacijo dr`avnega to`ilstva ureja zakon.

Dr`avne to`ilce predlaga v imenovanje direktor oddelka splo{ne slu`be dr`avnega

to`ilstva (Director of the Department of the PP General Office). Imenuje pa jih general-

ni dr`avni to`ilec, potem ko opravijo poseben strokovni izpit.

To`ilci imajo trajen mandat.
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Generalni dr`avni to`ilec je imenovan za obdobje petih let in je lahko ponovno imeno-

van za najve~ dve zaporedni petletni obdobji.

3.12 [panija

3.12.1 Sodni{ki mandat

[panska ustava v 117. ~lenu dolo~a, da imajo sodniki trajen mandat. Lahko se jih raz-

re{i, suspendira, premesti ali upokoji samo na podlagi in ob upo{tevanju zakonskih

dolo~b.

@e v ustavi je opredeljeno delovanje generalnega sveta sodne oblasti (General Council

of the Judiciary), ki je pristojen za vpra{anja v zvezi s statusom sodnikov; med drugim

jih tudi imenuje. Poleg predsednika vrhovnega sodi{~a ima {e 20 ~lanov, ki jih za ob-

dobje petih let imenuje kralj.

Predsednika vrhovnega sodi{~a imenuje kralj na predlog generalnega sveta sodne ob-

lasti in na na~in, dolo~en z zakonom.

3.12.2 To`ilski mandat

V 124. ~lenu {panske ustave je opredeljena vloga dr`avnega to`ilstva. Med drugim je

dolo~eno, da se status javnih to`ilcev dolo~i z zakonom. Generalnega dr`avnega

to`ilca pa za nedolo~en ~as imenuje kralj na predlog vlade in po posvetovanju z gene-

ralnim svetom sodne oblasti.

Kot izhaja iz {tudije Sveta Evrope (Status and role of Public Prosecution), so to`ilci v

[paniji imenovani za stalno (“for life”). Gre za tri na~ine imenovanja. Prvi na~in je ime-

novanje to`ilcev s strani vlade na predlog generalnega dr`avnega to`ilca in v skladu s

poro~ilom posebnega to`ilskega sveta. Enako je pri drugem na~inu, vendar pa je v tem

primeru osnovni kriterij {tevilo slu`benih let. Tretji na~in pa je imenovanje to`ilcev po

kon~anem usposabljanju skladno s posebnim predpisom pravosodnega ministra.

3.13 Zvezna republika Nem~ija

3.13.1 Sodni{ki mandat

V tej dr`avi so sodniki imenovani za nedolo~en ~as, torej v trajni mandat, taka ureditev

velja za ve~ino sodnikov, ne pa za vse, kot bo razvidno v nadaljevanju.
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V 97. ~lenu nem{ke ustave, ki govori o neodvisnosti sodnikov, je izrecno dolo~eno, da

se sodnike, imenovane za stalno na dolo~eno sodni{ko mesto, proti njihovi volji lahko

razre{i, za~asno ali stalno suspendira, prerazporedi na drugo mesto ali upokoji pred iz-

polnitvijo pogojev za upokojitev samo na podlagi sodne odlo~be in pod pogoji,

dolo~enimi v zakonu. Glede dolo~itve starostne meje za upokojitev ustava napotuje na

poseben zakon. ^e se spremeni struktura sodi{~, pa se sodnike lahko premesti na dru-

go sodi{~e ali jim za~asno preneha funkcija, vendar pa obdr`ijo polno pla~o.

V ZRN imenujejo sodnike na dva razli~na na~ina. V ve~ini zveznih de`el sodnike izbere,

imenuje in skrbi za njihovo napredovanje de`elni pravosodni minister. V drugih zvez-

nih de`elah in na zveznem nivoju pa sodnike izvoli poseben odbor za izvolitev sodni-

kov (Richterwahlausschuss), deloma ob sodelovanju sodnikov, vendar pa ne na zvez-

nem nivoju. Pri tem velja pripomniti, da v tej dr`avi ne poznajo sodnega sveta oziroma

podobne in{titucije, tako kot v {tevilnih drugih dr`avah. V ZRN je v teku pravosodna re-

forma, v kateri se krovna sodni{ka organizacija (Deutsche Richterbund) zavzema za us-

tanovitev take in{titucije, ki bi imela pomembno vlogo pri imenovanju sodnikov. (Glej

{tudijo mednarodne zveze sodnikov (IAJ) – podatki za ZRN, spletna stran)

Poleg ustavnih dolo~b je v zvezi s sodniki in njihovim polo`ajem vsekakor treba omeni-

ti tudi nem{ki zakon o sodnikih (Deutsches Richtergesetz – glej spletno stran) iz leta

1961, ki vsebuje tako dolo~be za zvezne kot tudi za de`elne sodnike.

V 8. ~lenu navedenega zakona je dolo~eno, da so sodniki lahko imenovani za sodnike

za ~as `ivljenja (auf Lebenszeit) oziroma za stalno, za dolo~en ~as (auf Zeit), s preizku-

sno dobo (auf Probe) ali za izvr{itev dolo~enih nalog (kraft Auftrags). Med pogoji za iz-

volitev je zlasti zanimivo ustrezno socialno stanje, ki ga mora imeti kandidat.

Za sodnika je lahko za stalno imenovan, kdor je opravljal slu`bo v sodni{ki slu`bi naj-

manj tri leta po pridobitvi potrdila o usposobljenosti. V to triletno obdobje se lahko

v{tevajo tudi nekatere druge zaposlitve (profesorji, notarji, odvetniki ipd.).

Imenovanje sodnika za dolo~en ~as je mo`no samo ob izpolnitvi nekaterih pogojev,

dolo~enih v zveznem zakonu, in samo za v zveznem zakonu posebej opredeljene

namene.

Kdor namerava kasneje postati sodnik, imenovan za stalno, ali pa dr`avni to`ilec, je lah-

ko imenovan kot sodnik s preizkusno dobo. Najkasneje pet let po takem imenovanju se

imenuje za sodnika ali dr`avnega to`ilca, v obeh primerih za stalno.
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Uradnik, zaposlen za nedolo~en ali za dolo~en ~as, se lahko imenuje za sodnika za

izvr{itev dolo~enih nalog, ~e namerava kasneje postati sodnik, imenovan za stalno. Pri

tem obdr`i svojo dosedanjo slu`bo, vklju~no s pla~o in preskrbo. ^uvati pa mora urad-

no tajnost in ne sme prejemati daril. Najkasneje dve leti po imenovanju je treba poseb-

nemu odboru za izvolitev sodnikov predlagati njegovo izvolitev. ^e odkloni izvolitev,

takemu sodniku preneha status sodnika za izvr{itev dolo~enih nalog. Sicer pa veljajo

zanj tiste dolo~be zakona, ki veljajo za sodnika s preizkusno dobo.

Sodnika s preizkusno dobo se lahko razre{i po preteku {estega, dvanajstega, osemnaj-

stega ali {tiriindvajsetega meseca od imenovanja. Po preteku tretjega ali ~etrtega leta od

imenovanja se ga lahko razre{i, ~e ni primeren za sodni{ko slu`bo ali pa ~e odbor za iz-

volitev sodnikov odkloni njegov prehod v slu`beno razmerje kot sodnik za stalno ali pa

kot sodnik za dolo~en ~as. Lahko pa se ga razre{i tudi v primeru takega obna{anja, ki bi

v imelo disciplinskem postopku zoper sodnike, imenovane za stalno, za posledico raz-

re{itev. Vsi navedeni primeri veljajo tudi za razre{itev sodnika, imenovanega za

izvr{itev dolo~en nalog.

Premestitev oziroma razre{itev sodnika, imenovanega za stalno ter sodnika, imenova-

nega za dolo~en ~as, se lahko izvede brez njune pisne privolitve v primerih, ko pride do

obto`be (skladno z ustavo), ko je izveden disciplinski postopek, ko obstajajo interesi

pravosodja ali pa ko se spremeni organizacija sodi{~a. Interesi pravosodja obstajajo, ka-

dar okoli{~ine izven okvira opravljanja sodnikove dejavnosti nujno zahtevajo premesti-

tev oziroma trajno ali za~asno upokojitev, saj bi sicer pri{lo do velike {kode za ugled

pravosodja.

Sodnika, imenovanega za stalno, in sodnika, imenovanega za dolo~en ~as, se brez pi-

sne privolitve lahko na podlagi pravnomo~ne sodne odlo~be upokoji iz razloga nespo-

sobnosti za opravljanje sodni{ke slu`be.

Sodniki, imenovani za stalno, se upokojijo s pretekom meseca, v katerem dopolnijo 65.

leto starosti; podalj{anje ni mogo~e. Na lastno zahtevo pa se lahko sodnika upokoji tudi

od dopolnitvi 63. leta starosti oziroma v primeru te`je invalidnosti ob dopolnitvi 60. leta

starosti.

V nem{kih zveznih de`elah so za odlo~anje o zadevah v zvezi z sodni{kim statusom

(disciplina, premestitve ipd) ustanovljena posebna dvostopenjska slu`bena sodi{~a

(Dienstgerichte).
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3.13.2 To`ilski mandat

Mandat to`ilcev v ZRN je nelo~ljivo povezan z mandatom sodnikov; za oba namre~ ve-

ljajo {tevilne skupne dolo~be. To`ilci so v tej dr`avi imenovani za stalno, pred tem pa

morajo opraviti preizkusno dobo na sodi{~u.

IV. ZAKLJU^EK

V prete`ni ve~ini prikazanih ureditev mandatov sodnikov in to`ilcev v dr`avah ~lanicah

EU in dr`avah pristopnicah je mandat sodnikov in to`ilcev trajen, z dolo~enimi majhni-

mi razlikami. Gre za zagotovitev neodvisnosti sodstva oziroma pravosodja v celoti, saj

tudi to`ilci dejansko predstavljajo njegov del. Obstajajo pa tudi nekatere izjeme od traj-

nega mandata.

Izmed opisanih dr`av ~lanic Evropske unije je treba omeniti primer ZRN, kjer poznajo

sodnika za dolo~en ~as in sodnika s preizkusno dobo, poleg tega pa {e sodnika za

izvr{itev dolo~enih nalog. Vendar pa je tudi v tej dr`avi prevladujo~e imenovanje sodni-

kov za stalno. Gr{ka ustava pa dolo~a, da se z zakonom lahko dolo~i triletno obdobje

pred imenovanjem za redne sodnike; tudi to obdobje je razumeti kot preizkusno dobo.

Sodnike lahko imenuje bodisi predsednik dr`ave oziroma po njegovem pooblastilu pri-

stojni minister (primer Avstrije), krona (Belgija), predsednik dr`ave (Finska, Gr~ija), ali

pa pristojen organ pravosodja (Portugalska, [panija). V ZRN imenujejo sodnike bodisi

zvezna vlada ali pa vlade zveznih de`el.

Tudi v opisanih dr`avah pristopnicah imajo sodniki trajen mandat, s tem da so sodniki v

Litvi in na Mad`arskem najprej imenovani za dolo~eno poskusno dobo, {ele nato pa so

imenovani v trajni mandat. Sodnike v vseh opisanih dr`avah pristopnicah imenuje

predsednik republike. Dr`ave pa se razlikujejo po tem, kdo predsedniku republike

predlaga sodnike v imenovanje. V Litvi, na Mad`arskem, Poljskem in Slova{kem je to

sodni svet, medtem ko je na ^e{kem to minister za pravosodje in v Estoniji vrhovno

sodi{~e. V Litvi velja {e posebna ureditev glede imenovanja vi{jih sodnikov in predsed-

nikov vi{jih sodi{~. Le-te sicer imenuje predsednik republike, vendar po predhodni po-

trditvi v parlamentu. Sodnike vrhovnega sodi{~a pa imenuje parlament na predlog

predsednika republike.
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V vseh opisanih dr`avah ~lanicah so to`ilci imenovani za nedolo~en ~as oziroma za

stalno. Generalni dr`avni to`ilci so na~eloma imenovani za dolo~eno obdobje.
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NOTARSKE IN ODVETNI[KE TARIFE*

I. UVOD

Naloga predstavlja odgovare na vpra{anja, kdo dolo~a vi{ino notarskih in odvetni{kih

tarif v treh primerljivih dr`avah Evropske unije in na kak{en na~in, ter kak{ni so pogoji,

ki so v posameznih dr`avah predpisani za opravljanje notarske dejavnosti.

Podatke za izdelavo te naloge smo prete`no pridobili prek svetovnega spleta, nekaj ko-

ristnih informacij smo povzeli iz doma~e strokovne literature, obrnili pa smo se tudi na

Ministrstvo za pravosodje.

V nalogi so prikazani podatki za Avstrijo, Francijo, Nem~ijo, Nizozemsko in Veliko Bri-

tanijo, deloma pa tudi za Belgijo, Irsko, Luksemburg, [panijo in [vedsko. Za te dr`ave

so namre~ na voljo dovolj kvalitetni javno dostopni viri pravnih informacij.

II. OPREDELITEV POJMOV IN UREDITEV V NA[I DR@AVI

2.1 Notariat in notarska tarifa

Notariat je po na{i ustavi javna slu`ba, ki jo ureja zakon. Namenjena je opravljanju raz-

li~nih pravnih storitev. Bistveno delovno podro~je notariata je sestavljanje notarskih li-

stin in svetovanje na tem podro~ju.

Podro~je notariata ureja Zakon o notariatu, ki v drugem odstavku 107. ~lena dolo~a, da

Notarska zbornica dolo~a tarifo o nagrajevanju notarjev v soglasju z ministrom, pristoj-

nim za pravosodje.

Pogoji za pridobitev polo`aja notarja pa so dolo~eni v 8. ~lenu citiranega zakona. Za no-

tarja je lahko imenovan dr`avljan Republike Slovenije, ki je poslovno sposoben in ima

splo{no zdravstveno zmo`nost, ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov

diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo

pravne fakultete in je opravil pravni{ki dr`avni izpit, ima pet let prakti~nih izku{enj kot
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diplomirani pravnik, od tega najmanj dve leti pri notarju in najmanj eno leto pri sodi{~u,

odvetniku ali javnem pravobranilcu, je vreden javnega zaupanja za opravljanje notaria-

ta, aktivno obvlada slovenski jezik, ima pa tudi opremo in prostore, ki so potrebni in

primerni za opravljanje notariata. V prvem odstavku 9. ~lena citiranega zakona je tudi

dolo~eno, da je z notariatom nezdru`ljivo opravljanje odvetni{tva ali katerekoli pla~ane

slu`be oziroma funkcije.

Vrednost to~ke za dolo~itev notarske tarife je 100 tolarjev.

2.2 Odvetni{ka tarifa

Odvetni{tvo kot del pravosodja je po ustavi samostojna in neodvisna slu`ba, ki jo ureja

zakon. Odvetnik je stranka v sodnih postopkih in zagotavlja razli~ne pravne storitve.

Osnova za dolo~anje odvetni{kih tarif je dolo~ena v Zakonu o odvetni{tvu, in sicer je v

njegovem 19. ~lenu dolo~eno, da odvetni{ko tarifa dolo~a Odvetni{ka zbornica Slove-

nije v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.

Vrednost to~ke za dolo~itev odvetni{ke tarife je 100 tolarjev.

III. NOTARSKA IN ODVETNI[KA TARIFA - PREGLED PO
DR@AVAH

3.1 Avstrija

V Avstriji se vi{ina notarske tarife dolo~a z Zakonom o notarski tarifi, vi{ina odvetni{ke

tarife pa z Zakonom o odvetni{ki tarifi.

3.1.1 Notariat in notarska tarifa

Temeljni predpis, ki v tej dr`avi pokriva podro~je notariata, je Zakon o notarskem redu

(Notariatsordnung – s polnim naslovom: Gesetz vom 25. Juli 1871 betreffend die

Einführung einer neuen Notariatsordnung),1 v katerem so dolo~eni tudi pogoji za to, da

nekdo postane notar. Po tem zakonu dolo~a {tevilo notarskih mest minister za pravo-

sodje po predhodnem mnenju notarske zbornice (Notariatskammer). Notarje imenuje

minister za pravosodje, ki tudi skrbi za izvajanje zakona. Poleg tega minister z uredbo
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ustanavlja nova notarska mesta oziroma jih, glede na spremenjene razmere, preme{~a.

Notarska zbornica pa objavlja razpise za prosta mesta notarjev. Notarski kandidat v Av-

striji ne ve natan~no, kje bo opravljal svoje delo; imenovanje poteka po strogem, nad-

zorovanem sistemu, pri katerem se upo{teva vrstni red, sposobnosti in druga vnaprej

dolo~ena merila.

Pogoji za pridobitev notarske funkcije so naslednji: kandidat mora biti polnoletni av-

strijski dr`avljan s »~astivrednim« `ivljenjem, ki ni prezadol`en, ima predpisano izobraz-

bo in je opravil notarski izpit; ima sedemletne delovne izku{nje in ni starej{i kot 64 let. V

sedemletne delovne izku{nje je vklju~eno tudi obvezno triletno sta`iranje na mestu no-

tarskega kandidata po opravljenem notarskem izpitu. Preostali ~as lahko pre`ivi tudi v

katerem drugem, izrecno na{tetem pravni{kem poklicu, pri ~emer so pravila za upo{te-

vanje teh obdobij {e podrobneje dolo~ena. ^e kandidat izpolnjuje vse predpisane po-

goje, razen dol`ine delovnih izku{enj, se lahko imenuje za notarja `e po {tirih letih de-

lovnih izku{enj, od katerih mora vsaj dve leti pre`iveti kot notarski kandidat; imenovan

pa je lahko pod pogojem, da v tistem trenutku ni primernej{ega kandidata za imenova-

nje za notarja. Izrecno je dolo~eno, da je z opravljanjem notarske funkcije izklju~eno

opravljanje odvetni{tva in drugih odpla~nih dejavnosti. Notarjem je prepovedano

opravljanje poslov, ki so v nasprotju s ~astjo in dostojanstvom notarske funkcije, ali pa

se zaradi njih omaje polno zaupanje v nepristranost notarjev in v verodostojnost listin,

ki jih izdajajo.

V Zakonu o notarski tarifi (Bundesgesetz vom 8. November 1973 über den Notariatstarif

(Notariatstarifgesetz – NTG) je dolo~eno, da imajo notarji na podlagi notarskega reda

pravico do pla~ila za svoje storitve. Notarji lahko glede na posebne okoli{~ine (te`av-

nost primera, delo pono~i in podobno) zahtevajo tudi pla~ilo, ki je vi{je kot po predpi-

sani tarifi, vendar pa skupni znesek izpla~anega zneska ne sme dvakratno oziroma za

polovico presegati zneska, ki bi bil odmerjen glede na dolo~eno tarifo. V nekaterih eno-

stavnih primerih se znesek za pla~ilo storitev po tarifi tudi zmanj{a. Vi{ina zneska po ta-

rifi se odmerja glede na vrednost predmeta, ki je povezan z opravo notarskih storitev.

Tarifa se ne odmerja v to~kah, tako kot pri nas, pa~ pa v absolutnih zneskih, in sicer gle-

de na odmerno osnovo (kar pomeni glede na razpon med dvema dolo~enima vredno-

stima). ^e pa se vrednost storitve ne da oceniti glede na predmet, se odmeri glede na

porabljeni ~as. Posebno poglavje zakona je tudi tarifni del. Minister za pravosodje je

poobla{~en, da z uredbo dolo~i dodatke k notarski tarifi, dolo~eni v tem zakonu, in si-

cer v primerih, ko je to potrebno zaradi spremenjenih gospodarskih razmer. To lahko

stori samo v soglasju z Glavnim odborom poslanske zbornice zveznega parlamenta.
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3.1.2 Odvetni{ka tarifa

V Avstriji poznajo odvetni{ko tarifo, po kateri se pla~ujejo posamezne odvetni{ke stori-

tve. V Zakonu o odvetni{ki tarifi (Bundesgesetz vom 22. Mai 1969 über den Rechtsan-

waltstarif) je med drugim dolo~eno, da dolo~itev tarife ne vpliva na svobodo pogajanja

in da lahko odvetnik zaradi posebnih okoli{~in uveljavi tudi vi{je pla~ilo, kot je

dolo~eno v tem zakonu. Tarifa se odmerja glede na vrednost spornega predmeta. V

dolo~eni meri se odmerjanje zneskov tarife oslanja na Zakon o izvajanju sodne oblasti

(Gesetz vom 1. August 1895, über die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zuständig-

keit der ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen (Jurisdictionsnorm)).

Zvezni minister za pravosodje je po tem zakonu poobla{~en, da z uredbo sestavi

obra~un izpla~il za preproste odvetni{ke storitve oziroma storitve, ki se ve~krat ponav-

ljajo (tarifa normalnih stro{kov) v nekaterih posebej dolo~enih sodnih postopkih. Po-

drobneje je to urejeno z Uredbo Zveznega ministrstva za pravosodje o tarifi normalnih

stro{kov (Verordnung des Bundesministers für Justiz über den Normalkostentarif) iz

leta 2001. Podobno kot za notarje lahko minister za pravosodje tudi za odvetnike z

uredbo dolo~i dodatke k odvetni{ki tarifi zaradi spremenjenih gospodarskih razmer.

Tarifa se ne odmerja v to~kah, pa~ pa v absolutnih zneskih, glede na odmerno osnovo

(podobno kot pri notarski tarifi). Pla~uje se za posamezna pravna dejanja. Poseben del

zakona predstavlja tudi sama tarifa.

3.2 Belgija

3.2.1 Notariat in notarska tarifa

Kot izhaja iz spletnih strani belgijske notarske zbornice, ureja v tej dr`avi podro~je nota-

riata zakon o notariatu. V tem zakonu je med drugim dolo~eno, da so notarji imenovani

za obdobje do dopolnjenega 67. leta starosti. Vsak notar mora prebivati na obmo~ju, ki

mu ga dolo~i kralj; v primeru kr{itev pravil ga kralj na predlog ministrstva za pravosodje

tudi razre{i in nadomesti z drugim notarjem.

V zakonu so nadalje dolo~eni podrobni pogoji za delo notarjev, vklju~no z obveznostjo

prisotnosti pri~ pri dolo~enih opravilih, ipd. Dolo~ena je tudi mo`nost tromese~nega

suspenza notarja zaradi nepravilnega delovanja.
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[tevilo notarjev, njihovo razporeditev in sede`e dolo~i kralj. V zakonu so tudi dolo~ena

pravila, na koliko prebivalcev mora priti po en notar. Kralj vsako leto dolo~i {tevilo mest

za notarske kandidate.

Za pridobitev potrdila o sta`iranju, ki je pogoj za imenovanje v notarskega kandidata,

mora zainteresirana oseba najmanj tri leta delati v eni ali ve~ih notarskih pisarnah. Ob-

stajajo pa tudi pravila za v{tevanje drugih obdobij slu`bovanja v obvezno triletno ob-

dobje dela v notarskih pisarnah. V zakonu so podrobnej{a pravila za ocenjevanje kan-

didatov. Obstajata dve komisiji za imenovanje, in sicer za nizozemski in francoski jezik.

Vsaka {teje po osem ~lanov. Imetnik potrdila o sta`iranju po{lje na ministrstvo za pra-

vosodje vlogo za imenovanje v notarsko funkcijo. Vsaka zainteresirana oseba mora pri

pristojni komisiji opraviti pisni in ustni izpit. Komisija po pregledu rezultatov sestavi do-

kon~no listo primernosti kandidatov in jo po{lje ministrstvu za pravosodje; kralj pa na

koncu imenuje kandidate za notarje. Vsakdo, ki `eli biti imenovan za notarja, mora biti

najprej notarski kandidat. Tudi notarje imenuje kralj.

Notarski honorarji so dolo~eni s kraljevim odlokom glede na vrsto akta.

3.2.2 Odvetni{ka tarifa

V Belgiji ni nobenih obvezujo~ih smernic za izra~un odvetni{kih stro{kov. Prepovedani

pa so sporazumi »quota litis«. To pomeni, da se stranka in odvetnik pred zaklju~kom po-

stopka sporazumeta o tem, da bo stranka odvetniku pla~ala del kon~nega rezultata, ne

glede na to, ali gre za denarni znesek ali neko drugo korist, ki jo bo prejela po kon~anju

zadeve. Navedena prepoved je skladna s Kodeksom odvetni{ke etike Sveta odvet-

ni{kih zbornic Evropske unije.

Nagrade odvetnikov morajo biti razumne. Belgijska odvetni{ka zbornica je sprejela po-

sebno priporo~ilo, po katerem se nagrade dolo~ajo glede na naslednje dejavnike: po-

membnost postopka, narava in obseg opravljenega dela, dose`eni rezultati, finan~ni

polo`aj in ugled stranke, pa tudi ugled, izku{nje in posebna strokovna znanja odvetni-

ka. Obmo~ne zbornice so sprejele dolo~ene tabele za izra~unavanje nagrad, ki pa so

namenjene samo za orientacijo in niso pravno obvezujo~e. V mednarodnih pravnih

razmerjih pa je v navadi izra~unavanje nagrad na urni osnovi.

^e se zdi stranki nagrada odvetnika previsoka, se lahko prito`i pri posebnem odboru

odvetni{ke zbornice, ki lahko nagrado zmanj{a in tudi uvede sankcije zaradi morebit-

124



nih kr{itev odvetni{kih pravil. Lahko pa stranka tudi to`i odvetnika pri arbitra`nem

sodi{~u ali neposredno pri rednem sodi{~u.

Pomembnej{e stranke (npr. ministrstva) se lahko dogovorijo za fiksno ceno odvet-

ni{kih storitev v dolo~enem ~asovnem obdobju (t.i. convention d'abonnement). Tak

dogovor pa mora biti predhodno potrjen s strani odvetni{ke zbornice.

3.3 Francija

3.3.1 Notariat in notarska tarifa

V Franciji je notarska tarifa dolo~ena z Dekretom predsednika vlade o dolo~itvi notar-

ske tarife (Décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires). De-

kret je sicer podzakonski akt, ki ga izda predsednik republike ali predsednik vlade in

ustreza na{i uredbi. (Glej spletne strani Legifrance)

V dekretu je med drugim dolo~eno, da notarju ne pripada pla~ilo, ~e naredi napake, za-

radi katerih so njegove storitve nekoristne. Izven okvira tarife notarjem ni dovoljeno

prejemati nikakr{nih denarnih sredstev. Dolo~eno je tudi, da se lahko notar in stranka

dogovorita za ni`je pla~ilo, kot je dolo~eno v tem aktu, in sicer pri vrednosti osnove za

pla~ilo, ki presega 800 000 €. ^e soglasja ni, lahko predlog za zni`anje pla~ila katerakoli

stranka predlo`i regionalnemu notarskemu svetu, ki odlo~a o njem, zoper odlo~bo pa

je mo`na tudi prito`ba, ki se lahko vlo`i pri predsedniku prizivnega sodi{~a.

Zneski pla~il za notarske storitve so proporcionalni ali fiksni. Proporcionalni zneski so

odvisni od vrednosti predmeta storitve, pove~ane za davke in takse, fiksni zneski pa so

dolo~eni ne glede na vi{ino predmeta storitve, pri ~emer se za posamezno storitev

pla~a vnaprej to~no dolo~eno {tevilo enot vrednosti. Enota vrednosti je dolo~ena na

3,28 €. Proporcionalni zneski pla~il so odvisni od koeficientov, ki so dolo~eni v tej tarifi,

ti pa se odmerjajo glede na osnove, ki so razvr{~ene v serije. Koeficient torej v bistvu

predstavlja dolo~en odstotek od vrednosti predmeta, ki se pla~a notarju za opravljeno

delo. Serije so dolo~ene v posebni tabeli z ozirom na vrsto posameznih notarskih opra-

vil. V posamezni seriji je dolo~eno, da so koeficienti za odmero taks med posameznimi

razponi vrednosti osnove dolo~eni v odstotkih od vrednosti, pri ~emer pa ob vi{jih

vrednostih osnove ta odstotek pada. Tako je v prvi seriji za zneske vrednosti predmeta

do 3050 € dolo~en koeficient v vi{ini 5 %, za zneske nad 16.770 € pa zna{a ta koeficient

samo {e 0,825 %. V nekaterih primerih, ko ni mogo~e dolo~iti razpona vrednosti, pa so
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koeficienti posebej dolo~eni v dekretu. Notarjem pripada tudi pla~ilo za posebne

stro{ke, ki so jih imeli pri opravljanju svojega dela.

Pogoji za imenovanje za notarja so dolo~eni v dekretu o izobra`evanju v notariatu in o

pogojih za dostop do funkcije notarja. (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la for-

mation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de no-

taire). Splo{ni pogoji za notarja so naslednji: da je dr`avljan Francije, da ima diplomo

pravne fakultete ali diplomo, ki se priznava kot enakovredna za opravljanje notarske

funkcije, ima spri~evalo o zmo`nosti za opravljanje notarske funkcije in potrdilo o za-

klju~ku sta`iranja ali vi{je notarsko spri~evalo (za diplomante prava, ki {e niso delali v

notariatu) oziroma potrdilo o opravljenem posebnem izpitu o preizkusu znanja (v pri-

meru notranjega napredovanja). Poleg tega kandidat ne sme biti obsojen za kazniva de-

janja, ki se nana{ajo na ~ast, po{tenost ali nravnost. V svoji dosedanji poklicni karieri ni

smel biti odpu{~en, odpoklican, odstavljen, disciplinsko preme{~en in podobno. Rav-

no tako ni smel bankrotirati. (Spletne strani Legisfrance in francoskega Vi{jega notar-

skega sveta).

V Franciji poznajo poseben center za izobra`evanje notarjev (Centre National d´Enseig-

nement Professionel Notarial), ki izvaja razli~na izobra`evanja za funkcijo notarja in or-

ganizira preizkuse znanja za notarske kandidate.

Uveljavljen je sistem posebnega triletnega notarskega izobra`evanja za diplomante

pravnih fakultet, pri ~emer sta drugo in tretje leto namenjeni sta`iranju. Obstajata dve

poti za pridobitev notarske diplome: t.i. »poklicna pot« in »univerzitetna pot«. V prvem

primeru kandidat opravi prvo leto izobra`evanja v okviru zgoraj navedenega centra, v

drugem primeru pa prvo leto notarskega izobra`evanja predstavlja specializacija, ki jo

iz notarskega prava opravi na fakulteti. Po obeh poteh, torej univerzitetni in poklicni,

kandidati pridobijo naziv “diplomirani notar”.

Za notarja je lahko imenovan tudi uradnik v statusu “prvega uradnika” (posebna hierar-

hija uradni{tva v Franciji), za katerega ni nujno, da je po izobrazbi pravnik, izpolnjevati

pa mora nekatere druge pogoje za imenovanje v to funkcijo. Gre za primer internega

napredovanja. Kandidat, ki ni pravnik, mora devet let delati v notariatu, od tega {est let

po pridobitvi naziva (spri~evala) “prvega uradnika”. Kandidatu, ki je po izobrazbi prav-

nik, pa zadostuje sedem let dela v notariatu, od tega {tiri leta po pridobitvi naziva

(spri~evala) “prvega uradnika”. Pred imenovanjem mora vsak tak kandidat opraviti po-

seben izpit, ki ga organizira center za izobra`evanje notarjev, na voljo pa mu je tudi fa-

kultativna dvoletna priprava v okviru sistema notarskega izobra`evanja.
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Poleg navedenih primerov se lahko za notarja imenujejo tudi pravniki, ki so dolo~en

~as opravljali nekatere druge dol`nosti (funkcionarji, profesorji, odvetniki ipd.). Izpol-

njevati morajo dva pogoja: najmanj eno leto morajo opravljati prakso v notariatu, poleg

tega pa morajo opraviti poseben izpit v organizaciji centra za izobra`evanje notarjev.

Pro{nja za imenovanje v funkcijo notarja se predlo`i Dr`avnemu to`ilcu, ta pa jo po pri-

dobitvi vseh ustreznih podatkov s strani Vrhovnega notarskega sveta predlo`i s svojim

obrazlo`enim mnenjem Ministrstvu za pravosodje, ki o imenovanju izda poseben

odlok.

3.3.2 Odvetni{ka tarifa

V Franciji odvetniki kot pripadniki svobodnega poklica svoja sredstva pridobivajo iz-

klju~no s honorarji, ki jim jih nakazujejo njihove stranke. Vi{ina honorarjev se dolo~a

svobodno in se o njej `e od samega za~etka lahko sklene poseben pisni sporazum med

odvetnikom in stranko. Najpomembnej{a na~ina za pla~ilo honorarja sta pav{alni na~in

in pla~ilo po urni postavki. Ta je lahko zelo razli~na, glede na {tevilne okoli{~ine posa-

meznega primera. Mo`no je povezati vi{ino honorarja s stopnjo uspe{nosti odvetnika.

Stranka se vedno lahko vnaprej pozanima o vi{ini honorarjev, ki ji bodo zara~unani. V

Franciji ne obstaja predpis, ki bi enotno urejal pla~ilo odvetni{kih storitev. Dr`avni od-

vetni{ki svet (Conseil national des barreaux), ki ustreza na{i odvetni{ki zbornici, je v

letu 1999 izdal sklep z normativnim zna~ajem, {t. 1999-001, ki je uvedel Usklajeni inter-

ni odvetni{ki pravilnik (Le Réglement Interieur Harmonisé (RIH) des Barreaux de Fran-

ce), v katerem pa niso specificirani zneski oziroma to~ke, ki bi slu`ili kot osnova za

dolo~anje odvetni{kega pla~ila. Gre zgolj za na~elne usmeritve. Pravilnik je deloma os-

novan na zakonu iz leta 1971 o reformi dolo~enih poklicev v pravosodju (Loi n°

71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et ju-

ridiques), ki pa ravno tako ne dolo~a tarife kot take. (Povzeto po spletni strani)

Pav{alne nagrade pla~ajo stranke same, zneski pla~il za posamezna dejanja pa se

pla~ujejo glede na na~elo uspeha v pravdi. Sodi{~e lahko tudi odredi, da stranka, ki je

izgubila pravdo, pla~a odvetniku nasprotne stranke del pav{alne nagrade, ki bi mu ga

morala sicer pla~ati nasprotna stranka. ^e pa ima stranka ni`je dohodke, lahko sodi{~e

na njeno pro{njo odlo~i, da njene stro{ke za odvetnika (brez pav{alne nagrade) povrne

dr`ava, kar se pogosto tudi zgodi.
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Obstaja tudi del odvetni{kih opravil, ki jih pla~a dr`ava, in sicer kot “pravna pomo~”

(Aide juridictionelle). S tem v zvezi se pripravlja reforma (predvideno je sprejetje po-

sebnega dekreta), ki bo omogo~ila, da bodo tudi v teh primerih odvetniki sorazmerno

bolje nagrajeni kot do sedaj. Po predvideni spremembi bo imel odvetnik, ki bo posvetil

polovico svojega ~asa pravni pomo~i, pravico do vi{je stopnjo urne postavke kot odvet-

nik, ki mu pravna pomo~ predstavlja samo neznaten del posla. Tako naj bi se vzpostavi-

la ve~ja enakopravnost med odvetniki. Predvidena je tudi krajevna diferenciacija vi{ine

nagrad glede na vi{je stro{ke v nekaterih mestih (Pariz). (Spletna stran Ministrstva za

pravosodje)

3.4 Irska

3.4.1 Odvetni{ka tarifa

Podobno kot v Veliki Britaniji, ki je nekoliko podrobneje predstavljena v nadaljevanju,

sta tudi na Irskem dve vrsti odvetnikov: navadni odvetniki (solicitorji) in sodni odvetni-

ki (barristerji). Stro{ki odvetni{kega dela na Irskem niso urejeni z zakonom ali kakim

drugim aktom. V tej dr`avi torej ni standardne lestvice za pla~ilo pravnih storitev, ven-

dar pa mora odvetnik (solicitor) zagotoviti oceno o tem, kak{ni stro{ki bodo nastali.

Stranka se s solicitorjem tudi dogovori o na~inu, po katerem bodo stro{ki obra~unani.

Ocena predvidenih stro{kov, ki jo stranki sporo~i solicitor, je tudi neke vrste omejitev

dolo~anja vi{ine pla~ila za pravne storitve. Druga omejitev pa je »Taxing master«, torej

oseba, pristojna za ocenjevanje vi{ine stro{kov; ponavadi gre za solicitorja, ki ga imenu-

je vlada. Na zahtevo sodi{~a ali stranke preizku{a zneske pla~il solicitorjem in

barristerjem.

Splo{na praksa na Irskem je, da stranka ob prvem obisku odvetnika vpra{a za ceno. ^e

je zaradi dolo~ene vrste postopka nemogo~e oceniti, koliko ~asa bo ta trajal, zaradi

~esar tudi ni mogo~e oceniti kon~nih stro{kov, mora odvetnik raz~leniti predvidene

stro{ke, vklju~no s stro{ki barristerja. Nagrada solicitorja, bolj znana kot nagrada za nas-

vete, ne vsebuje drugih stro{kov, kot so, denimo, stro{ki za pri~e in zneski sodnih taks.

Ker pa solicitor porabi ve~ ~asa na primeru, so zneski njegove nagrade pribli`no do

dvakrat ve~ji kot zneski nagrade za barristerja.
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Barristerja2 obi~ajno izbere kar strankin solicitor. Nagrada za barristerja se odmeri na

podlagi stro{kov prevzema primera, njegovega prou~evanja in prvega dneva na

sodi{~u (brief fee). Nadaljnji dnevi na sodi{~u se obra~unajo na osnovi posebnih dodat-

nih nagrad (refresher fee za vsak dodatni obravnavni dan). Vi{ina barristerjevih

stro{kov je zelo odvisna tudi od njegovega statusa v hierarhiji (junior ali senior coun-

sel), od njegovih izku{enj in pa od tega, pri katerem sodi{~u nastopa (spletna stran

Comhairle, Citizens Information).

Med barristerjem in stranko ponavadi ni pogodbenega odnosa. Obstaja pa povezanost

med solicitorjem in barristerjem; solicitor je odvisen od storitev, ki mu jih zagotavlja bar-

rister, ta pa je odvisen od pla~il, ki mu jih zagotavlja solicitor (ve~ glej spletne strani irske

organizacije solicitorjev).

Tako krovna organizacija solicitorjev (The Law Society) kot tudi krovna organizacija

barristerjev (The Bar Council) ne smeta izdajati konkretnih usmeritev za dolo~anje na-

grad, saj bi to omejevalo konkurenco. (Spletne strani organizacije potro{nikov)

Za dolo~ene primere je na Irskem predvidena tudi vrsta pav{alnega (enotnega) na~ina

pla~evanja odvetni{kih stro{kov (flat rate). Tako je pri prometu z nepremi~ninami na-

grada odvetnika obi~ajno med 1% in 1,5% vrednosti nepremi~nine (plus 21% davka na

dodano vrednost). Pri tem niso v{teti manipulativni in administrativni stro{ki

odvetnika.

Najbolj preprost na~in za izra~unavanje storitev odvetnikov je urna osnova (glej Simons

Country reports).

Kot je {e navedeno v irskih virih, izra~un nagrade za odvetnike (instruction fee) v tej

dr`avi ni »eksaktna znanost« in se ga je treba lotiti realisti~no. Sicer pa je izra~unavanje

nagrade na podlagi procentov (glede na kon~ni uspeh postopka) v dolo~eni meri

prepovedano.

3.5 Luksemburg

3.5.1 Notariat in notarska tarifa

V tej dr`avi notariat ureja zakon iz leta 1976. Notarje imenuje veliki vojvoda po na~elu

trajanja slu`benih let (ancienneté). Tudi napredovanja se ravnajo po tem na~elu. Za

imenovanje v funkcijo notarja je treba biti luksembur{ki dr`avljan, imeti licenciat prava,

poleg tega pa tudi diplomo notarskega kandidata ali certifikat o zaklju~ku sta`iranja.
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Dopolniti je treba 25 let starosti; notar sicer lahko opravlja svojo funkcijo do 72. leta

starosti.

[tevilo vseh notarjev je v tej dr`avi omejeno na 36. Notarska zbornica predstavlja ta po-

klic in skrbi za spo{tovanje pravil o dol`nostih notarskega poklica (notarske

deontologije).

Notar mora enakovredno svetovati vsem strankam. V bistvu je preventivni pravosodni

organ, namenjen razbremenjevanju sodi{~. Daje tudi nasvete, pri ~emer v~asih konku-

rira odvetnikom. Kot izhaja iz spletne strani notarske zbornice, je tarifa notarskih stori-

tev strogo dolo~ena s strani dr`ave. Prepovedano je zahtevati vi{je pla~ilo, kot ga

dolo~a tarifa, pa tudi priznavanje kakr{nihkoli popustov. Tarifa pomeni pla~ilo v

dolo~enih odstotkih od vrednosti predmeta v posameznem primeru pravne storitve.

(Spletne strani luksembour{ke notarske zbornice)

3.6 Nem~ija

3.6.1 Notariat in notarska tarifa

V Nem~iji poznajo tri vrste notariata: samostojni notariat (Nurnotariat), odvetni{ki nota-

riat (Anwaltsnotariat) in dr`avni notariat (Staatsnotariat). Odvetni{ki notariat poznajo

samo v nekaterih zveznih de`elah, zna~ilno zanj pa je, da notarskih storitev ne more

opravljati vsak odvetnik, pa~ pa samo tisti, ki izpolnjuje predpisane pogoje in mu obe-

nem dr`ava izda dovoljenje za opravljanje notarske dejavnosti.

Po nem{kem Zveznem notarskem redu (Bundesnotarordnung), ki je po svojem bistvu

zakon, je za notarja lahko imenovan samo nem{ki dr`avljan, ki izpolnjuje pogoje za

imenovanje za sodnika po Zakonu o sodnikih. Za notarja ne more biti imenovana ose-

ba, ki v ~asu od oddaje pro{nje za notarsko mesto dopolni 60 let starosti. Kandidate za

notarje se k vlo`itvi kandidatur povabi z razpisom. Po pravilu je za notarja imenovan

kandidat, ki je prej opravljal triletno pripravljalno slu`bo (Anwärterdienst) kot notarski

»prisednik«, in sicer na obmo~ju de`ele, v kateri bo opravljal notarsko funkcijo. Pred-

sednik notarske zbornice ga dodeli enemu izmed notarjev. Lahko pa se za notarja ime-

nuje tudi kandidat, ki je bodisi prej pet let opravljal odvetni{ki poklic ali pa ga opravlja

neprekinjeno najmanj tri leta, in sicer na obmo~ju, kjer bo opravljal notarsko funkcijo.

(Spletne strani nem{ke Notarske zbornice)

Pro{nja za imenovanje za notarja se zavrne, ~e vlagatelj ni dokazal, da je sklenil obvez-

no poklicno zavarovanje oziroma ~e ni vlo`il formalne za~asne obljube o pokritju us-

130



trezne vsote za pokritje zavarovanja. Po nem{ki ureditvi mora namre~ notar drugemu

povrniti {kodo, ki jo je povzro~il pri opravljanju svoje slu`be, bodisi naklepno ali iz ma-

lomarnosti. S tem v zvezi mora skleniti obvezno poklicno zavarovanje, in sicer za naj-

ni`jo zavarovalno vsoto 500 000 € za vsak {kodni primer.

Notarja imenuje de`elna pravosodna uprava po pridobitvi mnenja de`elne notarske

zbornice. Samo imenovanje se izvr{i z izro~itvijo listine o imenovanju.

Notar ob svojem delu ne sme opravljati tudi drugih odpla~nih dejavnosti (razen odvet-

ni{kega notarja).

Kar se ti~e notarske tarife, je treba omeniti Stro{kovni red (Kostenordnung).3 Gre za za-

kon, ki sicer ne velja samo za notarje, pa~ pa zajema vse stro{ke nepravdnega postopka.

Vrednost pla~ila notarskih storitev je dolo~ena glede na razpone vrednosti osnove za

obra~un (vrednost predmeta) v absolutnih zneskih. Za nekatera opravila pa je v zakonu

tudi `e dolo~en znesek vrednosti predmeta, bodisi kot samostojen znesek ali pa v

dolo~enem razponu. ^e se zneska vrednosti ne da dolo~iti oziroma ugotoviti po

dolo~bah tega zakona, se dolo~i po prostem preudarku, ~e pa gre za dolo~ene razpone

vrednosti, je treba ravnati po pravi~nem preudarku. V primeru, da ni prav nobene opor-

ne to~ke za dolo~itev zneska vrednosti predmeta, se {teje kot vrednost za odmero zne-

sek v vi{ini 3000 €. Lahko se dolo~i tudi ni`ji ali vi{ji znesek vrednosti predmeta, vendar

ne vi{ji kot 500 000 €.

Priloga zakona je tudi razpredelnica s podrobno navedbo stro{kov notarskih storitev.

Polna vrednost pla~ila pri vrednosti predmeta do 1000 € tako zna{a 10 €, kar je tudi naj-

manj{a mo`na vi{ina stro{kov, pri vrednosti predmeta med 990 000 € in 1 000 000 € pa

zna{a 1557 €. Dolo~ena so tudi pravila za povi{evanje teh stro{kov glede na vrednost.

Tako se, na primer, za zneske do 5000 € pla~uje za vsak za~eti znesek vrednosti pred-

meta v vi{ini do 1000 € dodatek v vi{ini 8 €. ^e napravimo izra~un in vzamemo kot vred-

nost predmeta storitve 4400 €, potem se za notarsko storitev pla~a znesek v vi{ini 42 €.

To pomeni, da znesku 10 € kot najni`ji vrednosti stro{kov (ki pokriva vrednost do

1000 €) pri{tejemo {e {tirikrat po 8 €, to pa znese 42 €.

V dolo~enih primerih, ki so navedeni v zakonu (opravljanje storitev za dr`avne organe,

nekatera podjetja, cerkve, pri ~emer predmet odmere ni povezan s pridobitno dejav-
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nostjo), se lahko vrednost notarskih stro{kov zni`a za dolo~en odstotek, in sicer v okvi-

ru omejitev, dolo~enih v zakonu.

3.6.2 Odvetni{ka tarifa

V Nem~iji velja za odvetni{ko delo na~elo uspeha v pravdi. Odvetniki v tej dr`avi ne

zara~unavajo posameznih postavk, pa~ pa se jim prizna pav{al za posamezna pravna

opravila, kot so: vlo`itev to`be, glavna obravnava (ne glede na {tevilo prelo`itev),

vlo`itev prito`be ipd.

V tej dr`avi je uveljavljen Stro{kovni red za odvetnike (Bundesgebührenordnung für

Rechtsanwälte), ki je po svoji naravi zakon. V njem je med drugim dolo~eno, da se za

odvetni{ko delo lahko po posebnem dogovoru pla~a tudi vi{ji honorar, kot je dolo~en v

tem zakonu, vendar pa mora stranka o tem napisati posebno izjavo. Pla~ilo za odvet-

ni{ko delo se odmerja po vrednosti predmeta, in sicer po citiranem zakonu, pa tudi po

nekaterih drugih zakonih (o pravdnem postopku). Vrednost predmeta po citiranem za-

konu se dolo~a po tabeli, ki je podobna tabeli za notarske storitve, deloma pa se za

dolo~anje te vrednosti smiselno tudi uporabljajo dolo~be zgoraj nevedenega Stro{kov-

nega reda, ki sicer velja za notarje. Polna nagrada za vrednost predmeta do 300 € zna{a

25 €, kar je tudi najmanj{a mo`na vi{ina nagrade, pri vrednosti predmeta med 470 000 €

in 500 000 € pa zna{a 2996 €. Dolo~ena so tudi pravila za povi{evanje teh stro{kov glede

na vrednost. Tako se, na primer, za zneske do 1500 € pla~uje za vsak za~eti znesek vred-

nosti predmeta v vi{ini do 300 € dodatek v vi{ini 20 €. ^e napravimo izra~un in vzame-

mo kot vrednost predmeta storitve 1100 €, potem se za notarsko storitev pla~a znesek v

vi{ini 85 €. To pomeni, da znesku 25 € kot najni`ji vrednosti nagrade (ki pokriva vred-

nost do 300 €) pri{tejemo {e trikrat po 20 €, to pa znese 85 €. (Spletne strani nem{kega

Ministrstva za pravosodje)

Poleg zneskov nagrade po tabeli pa se nagrada v zunajsodnih zadevah dolo~a {e glede

na okvirne vrednosti, ki so dolo~ene v zakonu; v teh primerih odvetnik dolo~i vi{ino

svoje nagrade, ki je ni`ja od predpisane, glede na vse relevantne okoli{~ine, {e zlasti pa

mora upo{tevati pomen zadeve, njen obseg in te`avnost, pa tudi premo`enjsko stanje

stranke. Treba je uporabiti na~elo pravi~nega preudarka.V zakonu pa so dolo~eni tudi

dele`i, ki v nekaterih primerih pripadajo odvetniku za posamezna opravila glede na

polno nagrado, ter razponi vrednosti nagrade, ki pripadajo odvetniku v primeru, ko ni

mogo~e izra~unati vrednosti spornega predmeta na drug na~in.
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V nadaljevanju pa posebej opozarjamo na tiste ~lene zakona, iz katerih je razviden

na~in obra~unavanja odvetni{kih stro{kov.

V bistvu je v Nem~iji enota za ozra~unavanje odvetni{kega dela ena desetina polne tari-

fe, dolo~ene v 11. ~lenu zakona. Ustrezno {tevilo enot se izpla~a v posameznih v zako-

nu navedenih primerih. Obstajajo pa tudi nekatere druge vrste nagrad. Tudi v Nem~iji

so sicer prepovedani quota litis sporazumi med stranko in odvetnikom.

V 13. ~lenu zakona je med drugim dolo~eno, da predstavljajo nagrade (Gebühren) po-

pla~ilo za celotno delo odvetnika, in to od naro~ila do kon~anja zadeve. V drugem od-

stavku istega ~lena je posebej dolo~eno, da lahko odvetnik zahteva popla~ilo nagrade v

isti zadevi samo enkrat. V sodnih zadevah pa lahko zahteva popla~ilo nagrade na vsaki

instanci posebej. Na `e nastale stro{ke nima nobenega vpliva dejstvo, da se zadeva

pred~asno kon~a oziroma da pooblastilo za opravo odvetni{kih storitev preneha pred

dokon~anjem zadeve. ^e se odvetnik pooblasti samo za opravo posameznih pravnih

dejanj, ne sme prejeti ve~jega zneska nagrade, kot bi ga prejel odvetnik, ki je poob-

la{~en za zadevo v celoti. V nadaljnjih ~lenih se nahajajo podrobnej{a pravila za

dolo~anje, kaj se {teje za delo na posamezni instanci.

Splo{na dolo~ila o odvetni{kih nagradah in izdatkih se nahajajo v 20. in naslednjih ~le-

nih. Tako je v 20. ~lenu zakona dolo~eno, da lahko odvetnik za ustni ali pisni nasvet ozi-

roma informacijo, ki nista povezana z drugimi aktivnostmi odvetnika, za katere se pla~a

nagrada, prejme nagrado v vrednosti od ene desetine do desetih desetin polne vredno-

sti nagrade (po tabeli). ^e gre za sploh prvo svetovanje stranki, potem znesek nagrade

ne sme presegati 180 €. Poseben dele` nagrade (polovica predpisanega zneska nagra-

de za vlo`itev pravnega sredstva) je predpisan tudi za primer, ko odvetnik, ki se prej {e

ni ukvarjal z zadevo, odsvetuje vlo`itev pravnega sredstva in ga tudi ne vlo`i. V 23.

~lenu pa je dolo~ena nagrada za poravnavanje (Vergleichsgebühr), in sicer v vi{ini pet-

najstih desetin, ki se pla~a za sodelovanju pri sklenitvi poravnave po civilnem zakoni-

ku. Nagrada odvetniku pripada tudi v primeru, ~e njegovo sodelovanje v poravnalnem

postopku ni bilo odlo~ilno za sklenitev poravnave. Nadalje je v 24. ~lenu dolo~ena na-

grada za re{evanje (Erledigungsgebühr). To pomeni, da je odvetnik upravi~en do polne

nagrade, ~e sodeluje pri uspe{nem izpodbijanju upravnega akta in je zadeva na ta na~in

za stranko deloma ali v celoti urejena.

V civilnih in podobnih zadevah so v skladu z 31. ~lenom zakona predpisane {tiri vrste

nagrad:

• postopkovna nagrada (Prozeßgebühr),

• obravnavna nagrada (Verhandlungsgebühr),

• dokazilna nagrada (Beweisgebühr) in
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• nagrada za razpravljanje (Erörterungsgebühr).

Postopkovna nagrada se pla~a za samo vodenje primera, vklju~no z informacijami.

Priznava se za vlo`itev to`be in odgovora na to`bo oziroma za obvestilo sodi{~u o za-

stopanju stranke. Pokriva tudi vse nadaljnje pisne vloge, naslovljene na sodi{~e med

pravdo. Obravnavna nagrada se pla~a za ustne obravnave. Dokazilna nagrada se pla~a

za zastopanje v dokaznem postopku in za zasli{evanje strank Nagrada za razpravljanje

pa se pla~a za pretresanje zadeve, tudi v okviru poskusa za mirno re{itev zadeve. Kar se

ti~e, na primer, obravnavne nagrade, opisana ureditev pomeni, da stranka odvetniku

izpla~a enak znesek ne glede na {tevilo obravnav (skladno s tabelo, kot je podrobneje

opisano `e v prej{nji nalogi). Dodatne nagrade za vsak nov obravnavni dan so posebej

dolo~ene samo v kazenskem postopku ({esto poglavje zakona), v popostopku medna-

rodne pravne pomo~i v kazenskem postopku (deveto poglavje zakona) in v disciplin-

skem postopku (deseto poglavje zakona).

V nekaterih postopkih se uporabljata tudi Geschäftsgebühr (splo{na nagrada za delo iz-

ven sodi{~a, pri ~emer je mi{ljena priprava zadeve in pogovor s stranko) in pa Besprec-

hungsgebühr (nagrada za izvensodna pogajanja z nasprotno ali tretjo stranko).

V 32. ~lenu zakona je dolo~eno, v katerih primerih odvetniku pripada samo polovica

postopkovne nagrade. To se zgodi v primeru, ~e naro~ilo preneha `e pred vlo`itvijo

to`be oziroma druge vloge in v nekaterih podobnih primerih.

V 33. ~lenu je dolo~eno, da odvetnik v nepravdnih postopkih prejme samo polovico

obravnavne nagrade, vendar z nekaterimi izjemami.

V 34. ~lenu je dolo~eno, da odvetnik ne prejme dokazilne nagrade (Beweisgebühr), ~e

je dokazni postopek iz~rpan s predlo`itvijo dokazov sodi{~u. Za to nagrado mora biti

torej s strani sodi{~a sprejet dokazni sklep ali pa morajo biti dokazi sprejeti in vrednote-

ni na drug podoben na~in.

V 53. ~lenu je dolo~eno, da prejme odvetnik, ki ga je stranka pooblastila samo za zasto-

panje na ustni obravnavi, poleg obravnavne nagrade (Verhandlungsgebühr) oziroma

nagrade za razpravljanje (Erörterunsgebühr) {e polovico postopkovne nagrade (Pro-

zeßgebühr). ^e pa se na ustni obravnavi izvajajo tudi dokazi, prejme odvetnik {e doka-

zilno nagrado.

V 54. ~lenu je dolo~eno, da prejme odvetnik, ~igar aktivnost je omejena samo na zasto-

panje v dokaznem postopku, pet desetin postopkovne in pet desetin dokazilne

nagrade.

Na razli~nih mestih v zakonu so navedeni tudi primeri, ko odvetniku pripada to~no

dolo~en dele` polne nagrade, na primer pet desetin polne nagrade (fünf zehntel der

vollen Gebühr) v civilnem prito`benem postopku (61. ~len); v tem primeru je tudi po-

sebej dolo~eno, da dobi odvetnik znesek nagrade samo enkrat.
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V 67. ~lenu (arbitra`ni postopek) je dolo~eno, da odvetnik prejme obravnavno nagrado

tudi v primeru, ~e je odlo~ba izdana brez ustne obravnave.

Opozarjamo tudi, da je pav{alni na~in odmerjanja nagrade odvetnikom med drugim na-

veden v petem odstavku 5. ~lena, kjer je dolo~eno, da se v izvensodnih zadevah lahko

odvetnik s stranko dogovori za pav{alno nagrado ali pa nagrado glede na ~as, pri ~emer

pa je ta nagrada v obeh primerih ni`ja kot zakonski stro{ki.

Na spletni strani nem{ke odvetni{ke zbornice je mo~ najti tudi bro{uro – navodilo o

izra~unavanju odvetni{kih stro{kov. Kot je izrecno navedeno v tej bro{uri, lahko odvet-

nik med postopkom na sodi{~u prejme najmanj eno ter najve~ {tiri polne nagrade. Med

drugim je v bro{uri omenjena mo`nost posebnega zavarovanja za pravno pomo~, kar

pomeni povrnitev stro{kov pravdanja. Obstaja pa tudi gradivo o odvetni{kih tarifah v

ZRN v angle{kem jeziku.

3.7 Nizozemska

Na Nizozemskem ni nobenega monopola nad dajanjem pravnih nasvetov. Poleg odvet-

nikov lahko torej pravne nasvete dajejo tudi dav~ni svetovalci, notarji in drugi pravniki.

(Simons Country Reports)

3.7.1 Notariat in notarska tarifa

V tej dr`avi je notar, tako kot drugod po svetu, pravnik, ki prvenstveno deluje na po-

dro~ju nepremi~nin, podjetij, oporok in zapu{~in. Podro~je notariata pokriva zakon o

notariatu, ki je dostopen samo v nizozemskem jeziku. Iz tega zakona med drugim izha-

ja, da je za notarja lahko imenovan samo, kdor ima polnopravno nizozemsko dr`av-

ljanstvo, je star najmanj 25 let in najve~ 65 let ter je kandidat za notarja. Kandidat za no-

tarja pa je tisti, ki najmanj tri leta dela kot pripravnik v eni od notarskih pisarn. Kandidat

za notarja opravi poseben izpit, v nekaterih posebej dolo~enih primerih pa izpit za no-

tarja lahko posameznik opravlja tudi, ~e ni opravljal pripravni{tva v notarski pisarni.

Vsak notar mora na za~etku opravljanja svoje funkcije podati slovesno prisego.

Iz podatkov na spletni strani nizozemske notarske zbornice pa je mogo~e razbrati tudi

nekatere splo{ne podatke o notarjih in njihovem delu. Tako kot sodnik, je tudi notar

imenovan s strani krone, in sicer “za celo `ivljenje” (“for life”), kar pomeni, da mu je za-

gotovljena ~astna razre{itev, ko dopolni 65. let. Stalnost njegove funkcije je namenjena

ohranjanju neodvisnosti, ki jo potrebuje pri svojem delu. Notar je iznad strank in je ne-
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pristranski. ^e se, denimo, prena{a nepremi~nina, potem mora delovati tako v korist

prodajalca kot tudi kupca. ^uvati mora poklicno mol~e~nost, kar pomeni, da lahko,

tako kot odvetnik, na sodi{~u odkloni pri~anje o dolo~eni zadevi. Sicer pa originalne

notarske listine slu`ijo kot neizpodbitni dokaz opravljenega dejanja.

Nizozemsko ministrstvo za pravosodje na svojih spletnih straneh navaja nekatera pravi-

la za dolo~anje nagrad za delo notarjev. Tako je dolo~eno, da se je od leta 1999, ko je bil

sprejet zakon o notariatu, postopoma spro{~alo dolo~anje cen notarskih storitev na po-

dro~ju trgovanja z nepremi~ninami; od 1.4.2003 pa se cene storitev na tem podro~ju

dolo~ajo popolnoma prosto. Do tega datuma so bile odvisne od minimalnih in maksi-

malnih zneskov tarif, ki sta jih dolo~ila minister za pravosodje in minister za ekonomske

zadeve v soglasju s poslansko zbornico (Tweede Kamer); to pomeni, da je moral notar

dolo~iti znesek nagrade v predpisanem okviru. V dru`inskih zadevah (oporoke,

poro~ne pogodbe) pa cene odvetni{kih storitev tudi sedaj {e niso proste, pa~ pa obsta-

jajo najvi{je dovoljene tarife. Samo za osebe, ki imajo premo`enje v vrednosti 226.980 €,

ne veljajo najvi{je dovoljene tarife.

3.7.2 Odvetni{ka tarifa

V tej dr`avi obstaja enoten izraz za odvetnika, in sicer Advocaat. Ni nobenih natan~nih

pravil glede pla~il za pravne storitve. Odvetni{ko zdru`enje je pripravilo samo razmerja

za izra~unavanje nagrad. Odvetniki se lahko s strankami dogovorijo za kakr{nokoli

ceno pravnih storitev. Prepovedani pa so sporazumi »quota litis«.

Pravila za dolo~anje odvetni{kih nagrad se nahajajo na spletni strani nizozemske odvet-

ni{ke zbornice. Pravila so samo v nizozemskem jeziku.

Za izra~un nagrade za samo odvetni{ko delo se lahko, v odsotnosti natan~no predpisa-

nih pravil (tarif), uporabljajo razli~ne metode. Prva metoda je izra~un nagrade na podla-

gi urne tarife. [tevilo ur dela se pomno`i z zneskom urne tarife. Urno tarifo dolo~ajo

same odvetni{ke pisarne, in sicer tudi za dalj{e ~asovno obdobje (npr. eno leto). Ta

na~in je precej raz{irjen. Drugi na~in je ravno tako izra~un na podlagi urne tarife, ven-

dar v odvisnosti od premo`enjskega stanja stranke. Tretji na~in pa je tudi izra~un na

podlagi urne tarife, vendar pa je znesek nagrade odvisen od rezultata. V tem primeru se

odvetnik s stranko dogovori za dve tarifi; osnovno za primer, ~e primer ne bo uspe{no

zaklju~en, in vi{jo, ~e bo primer uspe{no zaklju~en. Poleg tega poznajo v tej dr`avi si-

stem pla~ila po procentih od vrednosti, ki padajo z nara{~anjem vrednosti predmeta

storitve in torej zna{ajo od 15% za najni`je vrednosti do 3% za najvi{je. Obstajajo pa {e
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nekateri drugi, nekateri tudi kombinirani, sistemi za obra~unavanje odvetni{kih

nagrad.

Posamezna odvetni{ka pisarna lahko dolo~i bodisi fiksno ali pa razli~no urno tarifo; to

je odvisno od ve~ih faktorjev, kot so: izku{nje in specializiranost odvetnikov, nujnost in

pomembnost (vrednost) postopka in podobno. Normalno je, da imajo mlaj{i odvetniki

ni`je urne tarife kot njihovi starej{i kolegi. Odvetnik in stranka se lahko dogovorita za

fiksno pla~ilo, pa tudi za pla~ilo na obroke. Stranki se spla~a pogajati za vi{ino urne tari-

fe, saj je od tega odvisna kon~na vi{ina stro{kov. Tudi v prito`benem postopku se od-

vetnikovi stro{ki obra~unavajo na urni osnovi. Skupne stro{ke odvetni{kega dela lahko

pove~a neposredno izvajanje dokazov (npr. zasli{evanje pri~ in izvedencev). (Simons

Country Reports)

3.8 [panija

3.8.1 Odvetni{ka tarifa

[panski odvetniki so lahko pla~ani v fiksnih zneskih, glede na ~as ter po urah. V [paniji

ni enotne pravne osnove za izra~un odvetni{kih tarif in se vi{ina honorarja dolo~i v pro-

stem dogovoru med odvetnikom in stranko. Zgolj za orientacijo lahko odvetni{ke orga-

nizacije po pokrajinah (Colegios de Abogados) predlagajo zneske nagrad, ki pa se po-

tem uporabljajo skladno z dejanskimi okoli{~inami posameznega primera. Minimalni

zneski nagrad so predlagani v odvisnosti od vrste, obse`nosti in zahtevnosti postopka,

pa tudi od vrednosti spora. Izpod teh zneskov naj odvetniki ne bi ra~unali svojih stori-

tev, lahko pa se dolo~ijo vi{je vrednosti nagrad. V sodnih zadevah se izra~un stro{kov

odvetni{kega dela ravna po vrednosti predmeta, v izvensodnih zadevah pa se nagrade

~esto ob~unavajo glede na urno delo V [paniji je izrecno prepovedan sporazum »quota

litis« med odvetnikom in stranko. (Spletne strani {panske odvetni{ke zbornice)

3.9 [vedska

3.9.1 Odvetni{ka tarifa

V tej dr`avi je odvetni{ka zbornica sprejela kodeks ravnanja (Code of Conduct), v kate-

rem so, med drugim, tudi pravila za dolo~anje pla~ila za odvetni{ke storitve. Poleg dru-

gih dolo~b kodeksa velja posebej opozoriti na dolo~bo, da morajo biti odvetni{ke na-

grade »razumne«. Stranka z odvetnikom lahko na lastno zahtevo sklene poseben dogo-
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vor o stro{kih, vendar {ele takrat, ko slednji lahko z zadostno mero gotovosti oceni

koli~ino potrebnega dela. (Spletne strani odvetni{ke zbornice)

[vedska sicer ne pozna uradnih tarif za odvetni{ke storitve. Vi{ina urne postavke

pla~ila je predmet prostega pogajanja med odvetnikom in stranko. Odvetni{ka zborni-

ca sicer izdaja smernice, ki pa niso obvezne. Tarifa je v veljavi edinole v primerih pravne

pomo~i, zagotovljene s strani dr`ave. Prepovedani so sporazumi »quota litis«.

Vi{ina odvetni{ke nagrade na [vedskem je odvisna predvsem od obse`nosti primera,

potrebnega znanja in rezultatov. Ve~ina {vedskih odvetnikov je pla~anih na uro, pri

~emer zna{a vi{ina nagrade med 1000 in 2000 {vedskih kron na uro. V kompleksnej{ih

primerih je lahko vi{ina urne nagrade znatno vi{ja. ^e stranka ni zadovoljna z vi{ino od-

vetnikove nagrade, lahko od sodi{~a zahteva njeno oceno ali pa spro`i arbitra`ni posto-

pek pred odvetni{ko zbornico. Odvetnik se v arbitra`nem postopku ne more prito`iti.

(Simons Country Reports)

3.10 Zdru`eno kraljestvo

V tej dr`avi na splo{no poznajo naslednje glavne oblike pravni{kega poklica: sodnike,

dve vrsti odvetnikov, notarje in profesorje.4

3.10.1 Notariat in notarska tarifa

Vloga notarjev v britanskem pravnem sistemu je precej bolj omejena kot v mnogih kon-

tinentalnih pravnih sistemih. Veliko notarjev je hkrati tudi odvetnikov (solicitorjev). (Si-

mons Country Reports)

Pogoje za opravljanje notarske funkcije dolo~a poseben javni urad, imenovan Faculty

Office of the Archbishop of Canterbury oziroma na kratko Faculty office. Kot `e samo

ime pove, je povezan s Canterburyjskim nad{kofom, kar ka`e na mo~an vpliv tradicije.

Predstojnik urada (Master of the Faculties) ima skladno z zakonom o sodi{~ih in prav-

nih storitvah iz leta 1990 pravico, da sprejema normativne akte za reguliranje tega po-

dro~ja v Veliki Britaniji. Vsi notarji morajo biti za dostop do notarske funkcije imenovani

s strani tega urada in potem lahko opravljajo svojo funkcijo po vsej Angliji in Walesu. Iz

57. ~lena navedenega zakona {e izhaja, da po novem ni ve~ teritorialnih omejitev glede
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imenovanja notarjev in da tudi ni ve~ potrebno, da bi posameznik pred imenovanjem

za notarja opravljal pripravni{tvo (apprenticeship).

V aktu, imenovanem Notaries' Practice Rules 1989, je med drugim dolo~eno, da notar

ne sme prejemati navodil za svoje delo in ne sme storiti ni~esar takega, kar bi ogrozilo

njegovo neodvisnost ali celovitost, svobodno izbiro notarja, delo v prid stranke, ugled

funkcije, standarde dela ter zaupanje v notarske akte. V Veliki Britaniji je notar lahko za-

poslen pri drugem delodajalcu (recimo solicitorju) vendar pa ne sme zanj opravljati no-

tarskih storitev; lahko pa notarske storitve opravlja za njegove (torej solicitorjeve) stran-

ke. Izrecno je dovoljeno, da notar lahko opravlja tudi druge poklice, med drugim tudi

delo solicitorja. Notarji za~etniki so nadzirani s strani starej{ih kolegov, za kar slednjim

pripada tudi posebno pla~ilo. Obstajajo pa tudi nekatere dodatne obveznosti izo-

bra`evanja v ~asu obdobja opravljanja dela pod nadzorstvom.

Noben notar se ne sme izdajati za notarja oziroma opravljati notarskih opravil, ~e nima

potrdila o praksi (Practising Certificate).

V aktu Notaries (Qualification) Rules 1998 s spremembami je med drugim dolo~eno, da

mora biti notar star najmanj 21 let, podati mora prisego, izpolnjevati pa mora {e nekate-

re druge pogoje.

Posebej pa velja omeniti {e pravila za opravljanje notarske prakse iz leta 2001 (Notaries

Practice Rules 2001). Med drugim je v teh pravilih dolo~eno, da mora notar paziti na to,

da ni konflikta interesov. Ne sme favorizirati interesa ene stranke. Za dve stranki ne sme

delati hkrati, razen ~e sta v to obe pisno privolili in ~e je prepri~an, da med njima ni

konflikta interesov. Notar lahko reklamira svoje delo v sredstvih javnega obve{~anja.

Poleg notarske dejavnosti lahko opravlja tudi druge posle, vendar pa mora stranke opo-

zoriti, da v tem primeru ne veljajo pravila za notarsko delo in da torej niso notarsko

za{~itene. Kar se ti~e nagrade, jo mora notar zara~unati stranki vnaprej, pojasniti pa

mora tudi podlage za njeno zara~unavanje. Obstajajo {e nekatera posebna pravila za

hranjenje dokumentov.

Notar je obvezan, da zara~unava primerno nagrado za svoje delo. Ni fiksno dolo~ene

tarife za notarsko delo, notarsko stanovsko zdru`enje (Notaries Society) pa priporo~a

minimalni znesek v vi{ini 50 funtov. Svoje nagrade notar ne sme deliti z nikomer, razen

z drugim notarjem ali pa s solicitorjem, s katerim je v partnerstvu (tudi sam kot solicitor).

(Spletne strani notarskega zdru`enja)
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Na koncu velja omeniti {e posebne cerkvene notarje (Ecclesiastical Notaries), ki lahko

opravljajo notarsko funkcijo samo za cerkvene potrebe, poleg tega pa obstaja posebna

vrsta notarjev, ki delujejo samo v Londonu in se imenujejo Scrivener Notaries ter pripa-

dajo posebnemu zdru`enju The Society of Scrivener Notaries. Zanje veljajo posebna

pravila.

3.10.2 Odvetni{ka tarifa

V Veliki Britaniji (pa tudi na Irskem) je odvetni{ki poklic lo~en na dve funkciji: na na-

vadnega odvetnika (solicitorja) in sodnega odvetnika (barristerja). Razlika med obema

funkcijama je v naslednjem: solicitor ima bolj splo{na znanja in deluje neposredno s

stranko, barrister pa mora vedno delovati posredno prek solicitorja. Oba sicer dajeta

pravne nasvete. Solicitor svetuje stranki, kateri barrister bo primeren za obravnavanje

njene zadeve. Barristerji so ve~inoma specialisti za posamezna podro~ja in nastopajo

pred vi{jimi sodi{~i, solicitorji pa na~eloma ne; na ni`jih sodi{~ih lahko zastopata oba.

Solicitorjev je dovolj po celi de`eli in skupaj predstavljajo 90% vseh odvetnikov, do~im

je od vseh barristerjev kar 70% v Londonu, kjer imajo sede` vi{ja sodi{~a. Vsak barrister

mora delovati za svoj ra~un, do~im solicitor lahko ustanavlja dru`abni{tvo. Bili so tudi

predlogi za zdru`itev obeh funkcij, ki pa so bili zavrnjeni. Pri solicitorskih firmah je lah-

ko zaposleno precej{nje {tevilo osebja in imajo veliko partnerjev, do~im za barristerje

skrbi zbornica, v katero so vklju~eni; dodatnega osebja ne smejo zaposlovati. Opisani

sistem velja za Anglijo in Wales, kajti na [kotskem je ureditev nekoliko druga~na. (Smith

& Bailey, 1991)

Lord kancler (Lord Chancellor) kot vodja pravosodnega resorja v Veliki Britaniji5 ima

pooblastilo, da skupaj z nekaterimi drugimi visokimi pravosodnimi funkcionarji izdaja

odredbe o nagrajevanju (remuneration orders), ki se izvr{ujejo v obliki zakonskih in-

strumentov (statutory instruments).6 Pred izdajo takih odredb se posvetuje z obema

krovnima stanovskima organizacijama (General Council of the Bar in Law Society). Gre

za na~elne dolo~be o nagrajevanju in ne za tarifo kot tako; dolo~anje nagrad je predmet

dogovarjanja med odvetnikom in stranko.
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Kot primer naj navedeno zakonski instrument o odredbi o nagrajevanju odvetnikov v

nespornih zadevah iz leta 1994 (The Solicitors' (Non-Contentious Business) Remunera-

tion Order 1994). Dolo~eno je, da naj bo znesek solicitorjeve nagrade “po{ten in razu-

men tako za odvetnika kot tudi za stranko”, pri ~emer je treba upo{tevati razli~ne oko-

li{~ine, kot so: zapletenost in ob{irnost zadeve, stopnjo solicitorjeve usposobljenosti,

porabljeni ~as ipd.

V tej dr`avi torej ni nobenega zakona ali drugega predpisa, ki bi podrobno urejal

dolo~anje odvetni{kih nagrad. Na spletni strani krovne organizacije britanskih solicitor-

jev The Law Society pa so navedena pravila za odnose s strankami, ki vklju~ujejo tudi

pla~ilo nagrad. Ponavadi se solicitorjeva nagrada odmerja na urni osnovi in nima nepo-

sredne zveze z vrednostjo predmeta. Nekateri odvetniki se dogovorijo za fiksno nagra-

do za posamezna opravila, ponavadi v nespornih zadevah. ^e je v spornih zadevah (ki

se obravnavajo na sodi{~u) zahtevana nagrada po mnenju stranke previsoka, o zadevi

odlo~i za to pristojni sodni uradnik. ^e pa je po mnenju stranke vi{ina nagrade previso-

ka v nespornem postopku, o prito`bi odlo~i krovna organizacija solicitorjev (Law So-

ciety). Prito`be zoper vi{ino stro{kov za solicitorje pa so redke. (Simons Country

Reports)

V nekaterih primerih (npr. v lo~itvenih postopkih) lahko odvetniki zara~unavajo tudi

pav{alne stro{ke (kot nekak{en “paket”). Sicer pa so zneski nagrade, ki jih zara~unava-

jo odvetniki, zelo razli~ni: od 50 pa do 250 funtov na uro. Za sodne odvetnike se v teh

postopkih predvideva ocenjena vrednost nagrade okoli 300 funtov (plus davek) za

vsak dan zastopanja na sodi{~u.

3.10.3 Pogojna nagrada

Po novej{i ureditvi v Veliki Britaniji je v nekaterih primerih mo`en med solicitorjem in

stranko pisni dogovor o pogojni nagradi (“conditional fee agreement”, tudi: “no win, no

fee agreement”). To je mo`no v vseh postopkih, razen v kazenskem in v nekaterih po-

stopkih s podro~ja dru`inskega prava. Zlasti je uporaben v primeru nesre~ in telesnih

po{kodb. V bistvu gre za to, da stranka pla~a odvetnikove storitve samo v primeru zma-

ge. Zaradi rizika se potem vi{ina pla~ila odvetniku v primeru zmage povi{a, vendar pa

mora te povi{ane stro{ke v ve~ini povrniti nasprotna stranka, ki je zadevo izgubila. Bolj

ko je zadeva tvegana, ve~ji znesek dodatne nagrade si izgovori odvetnik. ^e stranka za-

devo izgubi, mora ponavadi pla~ati stro{ke odvetnika nasprotni stranki. Za ta primer pa

lahko sklene posebno zavarovanje. V primeru zmage mora nasprotna stranka zmago-

valcu povrniti tudi vi{ino zavarovalnih premij. Zmagovalec torej lahko pla~a svojemu
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odvetniku samo del pove~ane nagrade (»success fee«), ki sicer nikoli ne sme presegati

25% prisojenega oziroma dogovorjenega nadomestila, pa tudi ne 100% osnovnega ur-

nega pla~ila solicitorja. Vse to pomeni tudi pove~ano mo`nost za ponudbo nasprotnika

za mirno izvensodno re{itev spora. Tudi precej barristerjev deluje na podoben na~in.

@e od prej pa je v veljavi pravilo o nagradah glede na uspeh oziroma o nepredvidenih

nagradah (»contingency fees«), ki v grobem pomeni pla~ilo glede na uspeh. Razlika v

primerjavi s »conditional fees« je v tem, da je vi{ina odvetni{ke nagrade neposredno po-

vezana (v procentih) s koli~ino prejetega denarja v zadevi; ~e stranka izgubi, pa odvet-

nik ne dobi ni~esar. Ta na~in je preprostej{i, uporablja pa se lahko samo v nespornih

primerih in v nekaterih posebej dolo~enih spornih primerih. Barristerjem pa je tak

na~in izpla~evanja nagrad prepovedan. (Spletne strani Law society)

Oba opisana na~ina sta britanska posebnost.

3.10.4 Posebej o barristerjih

O odnosih med solicitorji in sodnimi odvetniki (barristerji) je ve~ napisano v dokumen-

tu krovnega organa za barristerje, Odvetni{kega sveta (The General Council of the Bar,

tudi Bar Council) iz leta 1998 (glej spletne strani The Terms of work on…). Iz drugih do-

kumentov na sorodnih spletnih straneh izhaja, da se solicitorji v imenu strank z barri-

sterji pogajajo tudi o vi{ini nagrade. Sicer pa je solicitor osebno odgovoren za pla~ilo

barristerjevih stro{kov (razen ~e gre za javno financirane stro{ke), in to neodvisno od

tega, ali mu je stranka pla~ala za te stro{ke ali ne. O pla~ilu stro{kov skleneta oba odvet-

nika pisni sporazum.

Kar se barristerjev ti~e, je v njihovih pravilih dolo~eno, da ne obstaja kaka posebna les-

tvica za dolo~itev nagrad za opravljeno delo. Na splo{no zara~unavajo zneske nagrade

glede na izku{enost, pa tudi glede na zapletenost in trajanje zadeve, ki jo obravnavajo.

O vi{ini nagrade so mo`na pogajanja, pri ~emer je pomembna vloga solicitorjev. Barri-

sterji niso dol`ni prevzeti dela, dokler ni dogovorjena primerna cena za njihove stori-

tve, lahko pa zahtevajo tudi pla~ilo vnaprej. ^e pride med solicitorjem in barristerjem

do spora glede izpla~ila nagrade, ki ga ne moreta razre{iti sama, odlo~a o zadevi (Joint

Tribunal) skupni tribunal obeh stanovskih zdru`enj (Bar Council in Law Society).

(Spletna stran The Bar Council)
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Za delo izven sodi{~a se barristerjem ponavadi pla~a delo po urni postavki. Ko pa na-

stopajo pred sodi{~em, se jim priznava pav{alna nagrada (lump-sum), imenovan tudi

»brief fee«, ki se pla~a za pripravo in prvi dan na sodi{~u. Za vsak nadaljnji dan na

sodi{~u pa se jim priznava dodatna nagrada, imenovana »refresher fee«.7

IV. ZAKLJU^EK

Po nekaterih ocenah (npr. Kozole, 2000) k hitrej{emu re{evanju sporov na sodi{~ih

prispevajo tudi stro{ki, odmerjeni v pav{alnem znesku glede na posamezno zadevo, ne

pa tarifa, pri kateri je odvetnikom dolo~eno pla~ilo za vsako opravljeno dejanje, ne gle-

de na {tevilo ponovitev posameznih pravnih dejanj. Raznolika ureditev na podro~ju

pravdnih stro{kov ka`e te`njo, da naj bi tudi sama odmera stro{kov vplivala na hitrost

postopkov. Zagovorniki pav{alnih nagrad zatrjujejo, da ta na~in prisili odvetnike, da ne

zavla~ujejo postopkov ter da posku{ajo vsa dejstva in dokaze sodi{~u predlo`iti ~im-

prej, da le-to lahko hitro in kvalitetno re{i zadevo. Civilni postopki v razli~nih dr`avah

so si precej podobni, vendar pa imajo posebnosti, zna~ilne za posamezne dr`ave.

Skupno prizadevanje vseh dr`av je v tem, da `elijo postopke ~imbolj pospe{iti ter jih

narediti ~imbolj u~inkovite. Z razli~nimi ureditvami posku{ajo dr`ave dose~i, da bi od-

vetniki ~imprej, ~e ne `e na prvem naroku, pa vsaj do zaklju~ka glavne obravnave, na-

vedli vsa dejstva in predlagali vse dokaze v posamezni zadevi.

Iz naloge izhaja, da sta notarska in odvetni{ka tarifa zakonsko urejeni v Avstriji in

Nem~iji, v Franciji pa je notarska tarifa dolo~ena z dekretom predsednika vlade (ki us-

treza na{i uredbi), ne obstaja pa poseben predpis, ki bi enotno urejal pla~ilo odvet-

ni{kih storitev, zato je dolo~itev nagrade stvar svobodnega dogovarjanja med odvetni-

kom in stranko. V Nem~iji je uveljavljen nekoliko zapleten sistem dolo~anja tarif za od-

vetni{ko delo, katerega bistvo je, da se v ve~ini postopkov ve~ istovrstnih pravnih de-

janj ne pla~uje posebej, pa~ pa gre za dolo~eno {tevilo oziroma za dolo~ene dele`e v

zakonu navedenih tarif.

V Avstriji in Nem~iji so pogoji za imenovanje notarjev dolo~eni v zakonu, v Franciji pa

so dolo~eni z dekretom. Med pogoji za imenovanje v notarsko funkcijo je povsod nave-

deno dr`avljanstvo, dolo~ene razlike pa so glede dolo~b o usposobljenosti za opravlja-

nje notarske funkcije. Francija ima s tem v zvezi nekoliko podrobnej{o ureditev. V tej
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dr`avi je prisoten sistem notarskega izobra`evanja oziroma usposabljanja. V Nem~iji pa

se pogoji za imenovanje za notarja deloma pokrivajo s pogoji za izvolitev v sodni{ko

funkcijo. Za imenovanje v funkcija notarja so v vseh obravnavanih dr`avah natan~no

dolo~ene tudi dosedanje delovne izku{nje, pri ~emer mora vsak kandidat dolo~eno ob-

dobje pre`iveti tudi na praksi v notariatu, razen v Nem~iji, kjer je za notarja lahko pod

dolo~enimi pogoji imenovan tudi odvetnik. V tej dr`avi poznajo na lokalni ravni tudi t.i.

»odvetni{ki notariat«, torej opravljanje obeh funkcij naenkrat. V Franciji lahko postane

notar tudi oseba, ki ni diplomant pravne fakultete, in sicer na podlagi delovnih izku{enj

v notariatu. Povsod pa je zahtevana za imenovanje v notarsko funkcijo osebnostna pri-

mernost oziroma nekaznovanost.

V Avstriji, Franciji in Nem~iji notarje imenuje pravosodna oblast, pri ~emer igra pomem-

bno vlogo tudi stanovska organizacija. V Avstriji in Nem~iji so to notarske zbornice, v

Franciji pa Vrhovni notarski svet.

Odvetni{ke nagrade so v ve~ini primerov predmet prostega dogovarjanja med odvetni-

ki in strankami. Odvetni{ke zbornice izdajajo samo okvine smernice in v njih prete`no

priporo~ajo, naj bo vi{ina nagrad razumna.

Tudi pri notarskih nagradah je ponekod (npr. na Nizozemskem) prisoten trend

zmanj{evanja dr`avne regulacije, torej se tudi pri notarjih v nekaterih primerih uveljav-

lja svobodni na~in dolo~anja nagrad. Tudi britanski notarji nimajo predpisanih tarif za

opravljanje svojih storitev. Glede pogojev za imenovanje v funkcijo notarja in na~inov

njihovega delovanja obstajajo podobnosti pri posameznih dr`avah, z izjemo Velike Bri-

tanije, kjer je vloga notarja druga~na (manj{a) kot v drugih evropskih dr`avah.

Britanski in irski pravni sistem imata nekatere posebnosti, saj poznajo v obeh dr`avah

dve vrsti odvetnikov, ki sta medsebojno soodvisni in ima vsaka od njiju svojo funkcijo.

Britanski sistem tudi dovoljuje v nekaterih drugih dr`avah `e odpravljeno mo`nost spo-

razumov »quota litis« med odvetnikom in stranko. Gre namre~ za primere, ko se stranka

pred kon~anjem zadeve obve`e, da bo odvetniku izro~ila dolo~ena sredstva (v kateri-

koli obliki) glede na uspeh zadeve.
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DAN PARLAMENTARNIH VOLITEV V DR@AVAH EU*

I. UVOD

V kratkem primerjalnem pregledu o poteku parlamentarnih volitev v dr`avah ~lanicah

Evropske unije smo poizku{ali odgovoriti na naslednja vpra{anja:

• na kateri dan potekajo parlamentarne volitve,

• ali je dan volitev dela prost dan,

• ali trajajo volitve ve~ kot en dan.

Odgovore smo pridobili iz volilne zakonodaje, ki je predstavljena v zborniku »Volilna

zakonodaja«, informacij iz spletnih strani in s pomo~jo telefonskih informacij nekaterih

tujih veleposlani{tev pri nas.

II. DAN GLASOVANJA V DR@AVAH ^LANICAH EVROPSKE UNIJE

V dr`avah ~lanicah Evropske unije potekajo parlamentarne volitve prete`no na nedeljo

ali drug dela prost dan. So pa tudi izjeme.

V nadaljevanju predstavljamo ureditev v dr`avah, kjer potekajo parlamentarne volitve v

nedeljo ali drug dela prost dan (na primer praznik) in ureditev v dr`avah, kjer potekajo

volitve med tednom. Posebej smo navedli tudi primer dr`ave, kjer potekajo parlamen-

tarne volitve ve~ kot en dan.

2.1 Ureditev v dr`avah, kjer potekajo parlamentarne volitve v
nedeljo ali drug prazni~en dan

V Avstriji potekajo parlamentarne volitve v nedeljo ali drug dela prost dan. ^e pa nasto-

pijo okoli{~ine, ki prepre~ujejo za~etek, nadaljevanje ali zaklju~ek volitev, lahko organ,

pristojen za volitve, volitve podalj{a ali prelo`i na naslednji dan. (Ustavni sistem Repub-

like Avstrije, 2000)

V Franciji so volitve v nedeljo in trajajo en dan.
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V Nem~iji dolo~i dan volitev zvezni predsednik. Zakon dolo~a, da mora biti dan volitev

na nedeljo ali zakonsko dolo~en praznik. (Volilna zakonodaja, 1996)

Splo{ne volitve v [vedski parlament potekajo tretjo nedeljo v septembru. (Odgovor iz

{vedskega parlamenta)

Po podatkih {tudije ECPRD-ja smo po dnevih (zadnjih) volitev, ki jih {tudija navaja za

posamezno dr`avo ~lanico, ugotovili, da potekajo parlamentarne volitve na dan nede-

lje tudi v dr`avah, ki jih nismo posebej navedli: Belgija, Finska, Gr~ija, Luksemburg,

Portugalska, [panija.

2.2 Ureditev v dr`avah, kjer potekajo parlamentarne volitve na
delovni dan

Na Danskem potekajo parlamentarne volitve obi~ajno ob torkih, v zadnjih treh prime-

rih pa so bile volitve izvedene v sredo - na primer volitve 11.3.1998. Volitve potekajo en

dan. Dan volitev ni dela prost dan.

Na Irskem dan parlamentarnih volitev ni to~no dolo~en. V praksi pa potekajo parla-

mentarne volitve vedno med tednom, na primer v ~etrtek ali petek - na primer volitve

6.6.1997 so bile v petek. Dan volitev je obi~ajen delovni dan.

Na Nizozemskem potekajo parlamentarne volitve ob sredah - na primer volitve

6.5.1998 - in trajajo en dan. Dan volitev ni dela prost dan.

V Veliki Britaniji potekajo parlamentarne volitve obi~ajno ob ~etrtkih - na primer volitve

1.5.1997.

Volitve trajajo en dan. Dan volitev ni dela prost dan.

2.3 Primer dr`ave, kjer potekajo volitve ve~ kot en dan

Iz italijanskega volilnega zakona izhaja, da (lahko) potekajo volitve ve~ kot en dan. V

46. ~lenu zakona je namre~ dolo~eno, da na dan, ki je dolo~en za volitve, predsednik

ob 6.30 nadaljuje z volilnimi opravili in zatem razglasi za~etek volitev. Volitve trajajo do

22.00 ure. Naslednji dan pa predsednik ob 7.uri ponovno zbere volilni odbor, preveri

nedotaknjenost varnostnih pe~atov in ponovno razglasi za~etek volitev, ki potekajo do

14. ure. (Volilna zakonodaja, 1996)
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Po dodatnih (telefonskih) informacijah potekajo volitve v nedeljo in del ponedeljka.

Ponedeljek v tem primeru ni dela prost dan.

III. ZAKLJU^EK

V ve~ini dr`av ~lanic Evropske unije potekajo volitve na nedeljo ali na drug dela prost

dan – praznik. Izjeme predstavljajo dr`ave: Danska, Irska, Nizozemska in Velika Britani-

ja, kjer potekajo volitve med tednom.

Klju~ne ugotovitve primerjalnega pregleda prikazujemo v tabeli {t. 3.1.

Tabela 3.1: Dan glasovanja parlamentarnih volitev v dr`avah ~lanicah

Evropske unije

DAN GLASOVANJA DELA PROST DAN

AVSTRIJA Nedelja ali dela prost dan -

BELGIJA Nedelja* -

DANSKA Torek ali sreda Ne

FINSKA Nedelja* -

FRANCIJA Nedelja -

NEM^IJA Nedelja ali praznik -

GR^IJA Nedelja* -

IRSKA Med tednom npr. petek Ne

ITALIJA Nedelja/ponedeljek -

LUKSEMBURG Nedelja* -

NIZOZEMSKA Sreda Ne

PORTUGALSKA Nedelja* -

[PANIJA Nedelja* -

[VEDSKA Nedelja -

VELIKA BRITANIJA ^etrtek Ne

Opomba:

* Za navedene dr`ave je iz podatkov {tudije ECPRD mogo~e na osnovi datumov (zadnjih) parlamentar-
nih volitev sklepati, da volitve potekajo na nedeljo. Pri tem je treba upo{tevati, da {tudija tudi v primeru
Italije navaja le en datum (zadnjih) parlamentarnih volitev (nedelja).
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NA^IN IZVEDBE VOLITEV ZA DIASPORO*

I. UVOD

Volilna pravica je ena izmed klju~nih demokrati~nih in politi~nih pravic, s katero dr`av-

ljani vplivamo na izbor na{ih predstavnikov v parlamentu ali na drugih nivojih oblasti.

Iz tega vidika ima poseben pomen tudi glasovanje diaspore1, manj{in in posameznikov

iz tujine.

V Raziskovalnem sektorju Dr`avnega zbora Republike Slovenije smo pripravili primer-

jalni pregled, ki se nana{a na ureditev nacionalnih volitev za dr`avljane, ki ne `ivijo v

mati~ni dr`avi.

To tematiko smo prou~evali zlasti iz naslednjih vidikov:

• mo`nost volitev izven ozemlja mati~ne dr`ave,

• izvedba volitev (ali so volitve mogo~e le na konzularnih predstavni{tvih ali tudi na

drugih lokacijah; ali so na primer organizirana t.i. lete~a konzularna predstavni{tva,

kjer je mogo~e glasovanje; ali je mogo~e glasovati tudi v okviru kak{nih drugih insti-

tucij: na primer v dru{tvih - kulturnih dru{tvih ipd.),

• opis glasovnice (ali obstaja prazna glasovnica),

• roki za glasovanje.

Obravnavana tematika je zelo specifi~na, zato smo za pomo~ pri iskanju odgovorov za-

prosili tuja diplomatsko konzularna predstavni{tva pri nas: avstrijsko, dansko, italijan-

sko, izraelsko (ambasada na Dunaju), nem{ko in {vicarsko. Nekatere podatke pa smo

pridobili tudi iz strokovne literature.
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II. PRIMERJALNI PREGLED

2.1 Avstrija

Volitve za dr`avljane, ki prebivajo izven Avstrije, so od leta 1990 dalje urejene s spre-

membami zakona o postopku volitev.

Volilna pravica Avstrijcev je zagotovljena v 26. odstavku 6. ~lena ustave. Podrobneje so

to uredili {e posamezni zakoni:

• Zakon o volitvah v nacionalni parlament iz leta 1992 - v 60.~lenu,

• Zakon o volitvah zveznega predsednika iz leta 1971 - v 10. ~lenu,

• Zakon o volitvah v evropski parlament iz leta 1996 - v 46. ~lenu.

(Volilna zakonodaja, 1996: 9 – 75)

Avstrijci v tujini imajo pravico voliti na vseh treh vrstah izra`anja ljudske volje, razen:

• ~e so dopolnili 18 let {ele v istem letu, ko so volitve ali referendum,

• ~e so jih iz volilnega seznama izbrisali zaradi razsodbe sodi{~a,

• ~e so `e na seznamu enega izmed devetih de`elnih volilnih okrajev.

Vsakdo, ki `ivi v tujini, in `eli tam voliti, mora to sporo~iti ustreznemu predstavni{tvu v

tujini. Predstavni{tvo poskrbi za vpis te osebe v volilni seznam, izro~i ji volilne listke

-kartice, da se izvede postopek volitev. Zelo pomembna je identifikacija volivca, ki se jo

lahko izvaja z volilno pri~o. Volilna pri~a je lahko:

• vsak avstrijski dr`avljan, ki je vpisan na volilni seznam,

• vsak uslu`benec avstrijske ambasade oziroma konzulata,

• vsakdo, ki ima podoben status kot notar v Avstriji.

Volitve potekajo na diplomatskih misijah, konzulatih, ~astnih konzulatih in kjerkoli,

kjer je prisotna volilna pri~a. Primer: zakonski par iz Avstrije je na po~itnicah v Piranu in

s seboj imata volilne liste – karte. Izpolnita volilni listek in drug drugemu sta lahko volil-

ni pri~i. Volilna pri~a mora napisati svoje ime in priimek, {tevilko potnega lista, kraj iz-

daje in ~as veljavnosti potnega lista ter volilni okraj, kjer je vpisana v volilni imenik.

Ovojnico s to~nim naslovom oddata na po{ti ali pa jo odneseta do ambasade Republike

Avstrije in ta odda njuni glasovnici v njunem imenu z diplomatsko po{to.

Voli oziroma glasuje se lahko kadarkoli, pred ali po uradnih volitvah. Pomembno je, da

je pismo z volilno kartico oddano v pravi volilni okraj kamor mora prispeti do 12.00 ure

(opoldan), najkasneje osmi dan po uradnih volitvah v Avstriji. Tudi Avstrijci, ki so na
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poti v tujini - na dan uradnih volitev v Avstriji, lahko svojo volilno kartico oddajo v nji-

hovem predstavni{tvu v tujini oziroma po po{ti.

Elektronski na~in glasovanja {e preizku{ajo, imajo pa spletno stran, na kateri objavljajo

podatke o taki mo`nosti: www.e-voting.at.

2.2 Danska

Za Dansko smo pridobili podatke iz Veleposlani{tva Kraljevine Danske in s spletne stra-

ni danskega parlamenta - Folketinga, kjer je objavljena knji`ica o parlamentarnih voli-

tvah in volilnem sistemu na Danskem. (Elklit, Jørgen, 1994)

Danska ustava dolo~a {tiri pogoje za udele`bo na volitvah:

• dansko dr`avljanstvo,

• stalno bivali{~e na Danskem,

• starost 18 let na dan, ko so volitve na Danskem in

• sposobnost za volitve (npr. psihi~na sposobnost).

Vsi tisti, ki izpolnjujejo te pogoje, imajo pravico, da volijo poslance v parlament (Folke-

ting), v Evropski parlament, da sodelujejo na lokalnih volitvah in referendumih.

@e od leta 1970 je stalno prebivali{~e interpretirano tako, da tisti danski dr`avni

uslu`benci, ki delajo v tujini, {tudentje na {tudiju v tujini in ljudje na zdravljenju v tujini

izpolnjujejo pogoj o stalnem prebivali{~u, kajti njihovo bivanje v tujini ni stalno. Enaka

pravica velja tudi za soproge oziroma registrirane `ivljenjske sopotnice oziroma sopot-

nike zgoraj navedenih. Prav zahteva o stalnem prebivali{~u na Danskem ne omogo~a

oziroma ne dovoljuje vsem Dancem, ki `ivijo zunaj dr`ave, da bi imeli volilno pravico.

Volivec mora biti registriran v volilnem imeniku, ki ga izdela Ministrstvo za notranje za-

deve na osnovi splo{nega registra prebivalstva, ki je dolo~en v izvr{ilni odredbi iz leta

2001. (Executive Order No.306, Ministry of Interior)

Ta odredba tudi dolo~a, da Danci, ki so dr`avni uslu`benci (ambasade in konzularna

predstavni{tva), uslu`benci mednarodnih organizacij (dobrodelnih ustanov, mirovnih

misij, vojaki v tujini), niso zabele`eni kot osebe, ki so zapustile Dansko, pa ~eprav `ivijo

v tujini. Tam so zato, da opravljajo dolo~ene funkcije za dr`avo oziroma za paradr`avne

ustanove. Tako tolma~enje velja za navedene od 1.7.2000 dalje.
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Volitve in volilno pravico podrobneje urejajo {e naslednji zakoni:

• Zakon o volitvah v nacionalni parlament (Folketing) - pre~i{~eno besedilo iz leta

2001,

• Zakon o volitvah v de`elni zbor Landstig na Greenlandu in otokih Faroe iz leta 1988

in dopolnjenega leta 1993, ki dolo~a, da so upravi~enci le tisti, ki de facto bivajo tam,

• Zakon o volitvah v Evropski parlament - pre~i{~eno besedilo iz leta 2001 (ker je Kra-

ljevina Danska polnopravna ~lanica Evropske unije).

V tujini lahko oddajo Danci svoje glasove na ambasadah, konzulatih ali pri osebi, ki jo

dolo~i oziroma pooblasti Ministrstvo za notranje zadeve, ki je pristojno za sprejem gla-

sovnic. Volivec se mora identificirati z danskim potnim listom, osebno izkaznico,

dav~no izkaznico, vozni{kim izpitom ali kartico nacionalnega zdravstvenega zavarova-

nja. Po identifikaciji volivcu vro~ijo volilni material (glasovnico, poverilno pismo in

ovojnice). Posebna dolo~ila veljajo za glasovanje na ladjah, ki plujejo pod dansko zasta-

vo, in za plo{~adi na morju, ki so v ~asu volitev v tujih vodah. Na teh ladjah in plo{~adih

lahko volijo zaposleni in njihovi o`ji svojci. Kapitan ladje oziroma plo{~adi mora poskr-

beti, da ima volivec na razpolago primeren volilni material, ki mu ga pred~asno dostavi

danska ambasada.

^as oddaje glasovnic za volitve in referendume je omejen na najve~ tri mesece pred de-

janskim dnevom volitev oziroma referendumom. Za glasovanje po po{ti na Danskem

pa velja, da smejo biti glasovnice oddane na po{to najve~ tri tedne pred dejanskim datu-

mom volitev oziroma referendumom.

Glasovnica, ki je oddana po po{ti, mora vsebovati:

• glasovnico, ki je za volitve v Folketing sive barve in mora imeti tri stolpce. Glasovnica

za referendum pa mora imeti natiskano besedilo »da, ne« lo~eno s pokon~no tiskano

~rto;

• ovojnico - za posamezno glasovnico mora biti na razpolago neprosojna ovojnica in v

tak{ni velikosti, da se lahko vanjo vlo`i celotno glasovnico. Za volitve v Folketing so

ovojnice modre barve, za referendum pa rde~e barve. Na ovojnici mora biti natisnjen

naslov referenduma;

• poverilno pismo, ki ga izpolni in podpi{e volivec in oseba, ki je dolo~ena za postopek

volitev. Taka pisma v angle{kem, francoskem, {panskem, nem{kem jeziku so na razpo-

lago na ambasadah, na zahtevo jih je mogo~e dobiti na ministrstvu za zunanje zadeve.

• zunanje ovojnice - to so velike ovojnice, na katerih je z velikimi tiskanimi ~rkami na-

pisano, da je v tej ovojnici volilni material. Na njej je tudi prostor za to~en naslov volil-

nega okraja, kamor je treba odposlati glasovnico. Zunanje ovojnice so za Folketing
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rumeno rjave, za referendume pa so rde~e barve. ^e hkrati potekata dva referendu-

ma, je treba predpisati, da se glasovnice odpo{ljejo v lo~enih ovojnicah, prav tako

mora biti barva ovojnice razli~na - druga~na.

V navodilih o izvajanju volitev je posebej poudarjeno, da je treba pri izvedbi volitev za-

gotavljati zasebnost. ^e volivec, ki je glasoval, umre v ~asu, ko {e ni uradnega izida gla-

sovanja, je ambasada dol`na o tem obvestiti volilni okraj, v katerem je umrli volivec vpi-

san v volilni imenik.

2.3 Italija

Volilna pravica je zagotovljena `e v italijanski ustavi. Volilno pravico imajo polnoletni

dr`avljani in pomeni dr`avljansko dol`nost. Za poslanca je lahko izvoljen volivec, ki je

dopolnil 25 let (senator pa je lahko oseba z najmanj 40 –timi leti starosti).

Zakon natan~neje dolo~a, pod kak{nimi pogoji in na kak{en na~in lahko volilno pravi-

co uresni~ujejo italijanski dr`avljani, ki `ivijo v drugih dr`avah. Volitve italijanskih

dr`avljanov, ki `ivijo v tujini, ureja Zakon {t. 459 z dne 27.12.2001. Dr`avljani, ki imajo

volilno pravico pri volitvah poslancev, jo imajo tudi pri odlo~anju z referendumom.

Od 630 - ih poslancev se jih 12 izvoli v volilnih okro`jih, ki so oblikovana v prekomor-

skih de`elah.

Volilna okro`ja v prekomorskih de`elah – izven Italije, so razdeljena na naslednje pre-

komorske volilne cone:

• Evropa, vklju~no z Azijskim teritorijem Ruske federacije in Tur~ije,

• Ju`na Amerika,

• Severna in Srednja Amerika,

• Afrika, Azija, Oceanija in Antarktika.

V vsaki coni se izvoli po en poslanec in en senator, ostali sede`i pa se razdelijo propor-

cionalno glede na {tevilo italijanskih dr`avljanov v posamezni coni.2
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Diplomatska in konzularna predstavni{tva stalno obve{~ajo volivce o tem, kak{ni so

pogoji za volitve po po{ti in o uresni~evanju volilne pravice v mati~ni dr`avi, in sicer v

italijanskem jeziku in v jeziku dr`ave, v kateri `ivijo.3

Italijanski dr`avljani, ki `ivijo v tujini, lahko glasujejo po po{ti v skladu z dolo~ili zakona

{t. 459 (v nadaljevanju zakon). Lahko pa glasujejo tudi v mati~ni dr`avi, v volilni enoti,

kjer so registrirani. ^e glasujejo v Italiji, morajo o tem obvestiti konzularno predstav-

ni{tvo najkasneje do 31.12. v letu pred volitvami. V primeru pred~asnega razpusta par-

lamenta ali razpisa referenduma pa najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja. Mini-

strstvo za zunanje zadeve o tem obvesti ministrstvo za notranje zadeve, sporo~i imena

volivcev, ki `elijo voliti v Italiji. Najkasneje 30 dni pred volitvami Ministrstvo za notranje

zadeve obvesti ob~ine, kjer so ti volivci nazadnje imeli stalno prebivali{~e. Lokalna

skupnost – ob~ina sprejme ustrezne ukrepe, da se lahko uveljavi volilna pravica.

V 11. ~lenu zakona je dolo~eno, da mora biti glasovnica iz trdnega papirja, razli~ne bar-

ve za vsako voli{~e in za vsako volilno cono. Za to poskrbi ministrstvo za zunanje zade-

ve prek diplomatskih in konzulatrnih predstavni{tev.

Volivec izrazi svojo voljo tako, da ozna~i simbol liste, ki jo je izbral, v pravokotnik. Vsak

volivec ima pravico do dveh preferen~nih glasov v conah, kjer se glasuje o dveh ali ve~

kandidatih, v ostalih pa do enega preferen~nega glasu.

Ministrstvo za notranje zadeve mora ministrstvu za zunanje zadeve poslati najkasneje

26 dni pred dnevom glasovanja liste kandidatov in glasovnice. Najkasneje 18 dni pred

dnevom volitev v Italiji konzularne pisarne po{ljejo tistim dr`avljanom, ki ne bodo volili

v Italiji, ustrezne materiale na ustrezno predstavni{tvo: volilni certifikat, glasovnico z

ovojnico, o`igosano ovojnico z naslovom ustrezne konzularne pisarne, listi~ z navodili,

kako se voli, tekst zakona {t. 459 in listo kandidatov v prekomorski coni, ki ji volivec

pripada. V enem paketu so lahko dokumenti le za enega volivca.

Volilni upravi~enec, ki na dom ne prejme sve`nja z volilnim materialom oziroma doku-

meti, 14 dni pred volitvami v Italiji, za to zaprosi konzularno pisarno.

Volivci vrnejo izpolnjeno glasovnico najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja v

Italiji. Konzularno predstavni{tvo jih nemudoma po{lje (v ~etrtek, najkasneje do 16.00

ure po lokalnem ~asu) v centralno pisarno konzulata dolo~ene prekomorske volilne
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cone, skupaj z navedbo {tevila volivcev v okro`ju. Odgovorne osebe na konzulatu

uni~ijo vse pakete (se`ig), ki so prispeli po roku, ki ga dolo~a zakon.

2.4 Nem~ija

Po podatkih, ki smo jih pridobili iz Nem~ije in s spletnih strani, izhaja, da je postopek za

volitve v tujini zakonsko dolo~en in postopek izvedbe to~no predpisan.4

V skladu z 12. ~lenom Zveznega zakona o volitvah (Bundeswahlgesetz) in ob upo{te-

vanju 116. ~lena zvezne ustave imajo volilno pravico za volitve v zvezni parlament tudi

nem{ki dr`avljani, ki `ivijo v tujini. Obstajajo tri kategorije dr`avljanov, ki `ivijo v tujini

in imajo volilno pravico, in sicer:

• pripadniki javnih slu`b (uradniki, vojaki, name{~enci ipd.), ki po odredbi delodajalca

`ivijo v tujini in ~lani njihovih gospodinjstev;

• dr`avljani ZRN, ki prebivajo na ozemlju drugih dr`av ~lanic Sveta Evrope, ~e so po 23.

maju 1949 in pred svojo odselitvijo najmanj tri mesece neprekinjeno prebivali v ZRN;

• dr`avljani ZRN, ki prebivajo v drugih dr`avah, ~e so pred svojo odselitvijo najmanj tri

mesece neprekinjeno prebivali v ZRN in ob dodatnem pogoju, da od njihove izselitve

iz ZRN ni preteklo ve~ kot 25 let. Ustrezno velja za mornarje na ladjah, ki ne plujejo

pod zvezno zastavo, ter za ~lane njihovih gospodinjstev.

V vsakem primeru mora oseba, ki `eli voliti, dopolniti 18 let starosti. Med formalne

omejitve pa sodi pogoj, da lahko voli samo tisti, ki je vpisan v volilni seznam ali ima gla-

sovnico za glasovanje po po{ti. Uresni~evanje volilne pravice je omejeno na volilni

okoli{, v katerem je oseba vpisana (ali pa bi se morala vpisati) v volilni seznam, oziroma

na volilni okraj, v katerem je bila izdana glasovnica za glasovanje po po{ti.

V tujini `ive~i Nemci so lahko izvoljeni v zvezni parlament, ~e imajo najmanj eno leto

nem{ko dr`avljanstvo in ~e so polnoletni (18 let). Stalnost prebivanja na obmo~ju ZRN

tu ni pomembna. Ne more pa biti izvoljen tisti, kateremu je bila odvzeta volilna pravica

ali nima volilne pravice oziroma pravice do opravljanja javne funkcije zaradi pravno-

mo~ne sodne odlo~be.
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Izvedba volitev v tujini je natan~no predpisana. Zadnja dopolnitev volilnih pravil sega

na za~etek leta 2002 (sprememba zakona o volitvah), ker so bile septembra tega leta iz-

vedene volitve v 15. sklic Bundestaga. Ta pravila dolo~ajo, da morajo veleposlani{tva in

konzulati o volitvah takoj obvestiti volilne upravi~ence. Veleposlani{tvo mora takoj po

objavi datuma volitev objaviti v regionalnem ~asniku in na samem veleposlani{tvu raz-

glas o volitvah. V tem razglasu mora biti objavljen datum volitev, napotki za izvedbo vo-

litev v tujini in povabilo, da naj tisti, ki imajo volilno pravico, pridejo na veleposlani{tvo

oziroma, naj si s spletne strani izpi{ejo pro{njo za obrazec.

Volivci morajo najkasneje 21 dni pred volitvami zaprositi za volilno dokumentacijo v

Nem~iji. Pro{njo za obrazec lahko izpolnijo elektronsko. V letu 2002 je imel ta obrazec

{tiri strani. Volivci izpolnijo sami le prvo stran, ostalo pa veleposlani{tvo, konzulat, vo-

lilni okraj v Nem~iji, kjer je imel v tujini `ive~i volivec zadnje stalno bivali{~e (tam je tudi

sedaj vpisan v volilni register) oziroma v centralo za zbiranje volilnih glasovnic, ki ima

sede` v Bonnu, kamor je treba poslati z roko podpisano pro{njo oziroma obrazec.

Po preveritvi identitete volivca in ko je dobil volilno karto (Wählerverzeichnis), torej je

vpisan v volilni seznam, volivec izpolnjuje vse predpogoje, da lahko glasuje po po{ti.

Najmanj en mesec pred datumom volitev naj bi volilni upravi~enec v tujini prejel po-

trebne materiale za glasovanje po po{ti. Volilni material sestavljajo:

• volilno dovoljenje (Wahlschein),

• glasovnica (Stimzettl),

• ovojnica za glasovnico (Wahlumschlag),

• pisemska ovojnica (Wahlbriefumschlag),

• informacijski listek (Markblatt).

Ves na{teti material je potrebno pravo~asno oddati po po{ti v uradni ovojnici, ki je do-

bro zalepljena, skupaj z volilnim dovoljenjem (Wahlschein) in glasovnico (Stimzettl) v

prilo`eni uradni ovojnici, ki je tudi dobro zaprta.

Med volilne rezultate se upo{tevajo le tiste glasovnice, ki so prispele do 18. ure na dan

volitev v Nem~ijo.

2.5 [vica

Volilno pravico v [vici ureja Zakon o politi~nih pravicah z dne 17.12.1976 (v nadaljeva-

nju zakon). Volilna pravica po 74. ~lenu zvezne ustave pomeni pravico do udele`be na

volitvah v Nacionalni svet; pri zveznih {vicarskih glasovanjih pa tudi pravico do podpi-
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sovanja pobud za zvezne {vicarske referendume in dr`avljanske pobude ter pravico do

glasovanja na referendumih oziroma pobudah. Volivec uresni~uje volilno pravico pri

izpolnjenem 20-em letu starosti (polnoletnost).

Glasovanje poteka v kraju »politi~nega prebivali{~a« (angl. »political residence«), torej v

ob~ini, kjer volilni upravi~enec stanuje ali je prijavljen. Volilne upravi~ence je treba vpi-

sati v volilni imenik, kjer imajo »politi~no prebivali{~e«. Pred~asno glasovanje je po

zvezni zakonodaji mogo~e, izvede pa se ga lahko le, ~e to omogo~a tudi kantonalno

pravo. Glasovanju morata biti namenjena vsaj dva dneva od {tirih dni pred dnem glaso-

vanja. Kantoni poskrbijo za preprost postopek glasovanja po po{ti. Zvezni urad izda

pred vsakimi volitvami kratka navodila o na~inu glasovanja, ki jih volilni upravi~enci

prejmejo skupaj z glasovnico.

Volitve ureja tudi Uredba o politi~nih pravicah, 24.5.1978. (Glej Volilna zakonoda-

ja,1996: 333 – 376)

Uredba v 1. ~lenu dolo~a, da imajo politi~no prebivali{~e, ki ne ustreza civilnopravne-

mu, lahko:

• varovanci,

• osebe, ki med tednom prebivajo v drugem kraju, posebno {tudentje,

• zakonske `ene, ki brez sodni{ke odreditve, `ivijo lo~eno od svojih mo`.

Glasovi, oddani na po{ti, ali pred~asno oddani glasovi se {tejejo le, ~e je oseba, ki glasu-

je, na dan glasovanja vpisana v volilni imenik.

Tretji zakon, ki ureja to tematiko, je Zvezni zakon o politi~nih pravicah v tujini `ive~ih

[vicarjev, 22.3.1991

V tujini `ive~i [vicarji uresni~ujejo politi~ne pravice osebno - v ob~inah, kjer poteka gla-

sovanje ali pisno. Zastopstvo (v smislu, da voli neka druga oseba s pooblastilom) je do-

voljeno, ~e ga predvideva tudi zakonodaja v kantonu (kamor sodi ob~ina, v kateri se

glasuje).

V tujini `ive~i [vicarji lahko kot ob~ino glasovanja izberejo eno od svojih mati~nih

ob~in ali eno prej{njih ob~in stalnega bivali{~a. Dokler so v tujini `ive~i [vicarji vpisani

pri istem predstavni{tvu, ne morejo zamenjati ob~ine glasovanja. V tujini `ive~i [vicarji,

ki `elijo uresni~evati svoje politi~ne pravice, sporo~ijo to po {vicarskem predstavni{tvu

svoji ob~ini glasovanja. Iz glasovalnega registra se izbri{ejo, ~e ne podalj{ajo svoje prija-

ve vsaki~ pred potekom {tiriletnega roka.

Prijavni postopek, podalj{anje veljavnosti, ki jo mora opraviti vsak dr`avljan pred izte-

kom {tirih let, vpis v imenik, ki se opravi po prispeli prijavi oziroma ostane v imeniku po
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podalj{anju, potrditev vpisa mora opraviti ob~ina in vse to dolo~a Uredba o politi~nih

pravicah v tujini `ive~ih [vicarjev z dne 16.10.1991, ki ga je izdal Zvezni svet [vice (glej

Volilna zakonodaja, 1996: 371).

[vica omogo~a glasovanje na volitvah v tujini za svoje dr`avljane in dovoljuje dvojno

dr`avljanstvo. Glasovnice in ostali materiali so identi~ni za [vicarje `ive~e doma in v

tujini.

Ti materiali so:

• glasovnica,

• informacijski list o vrsti volitev,

• navodila za izvajanje volitev,

• datum, do katerega mora prispeti nazaj volilna ovojnica z glasovnico.

Za [vicarje v tujini enkrat na ~etrt leta izhaja revija z naslovom: Schweizer Revue. Na-

men revije je obve{~ati v tujini `ive~e [vicarje o bli`ajo~ih se volitvah in glasovanjih.

Opominja jih tudi, naj se ponovno vpi{ejo v volilni imenik, pred iztekom {tirih let glede

na zadnji vpis. Revijo po{ilja Ministrstvo za zunanje zadeve [vicarske konfederacije

vsem [vicarjem, ki `ivijo v tujini za katere imajo naslov.

2.6 Izrael

Prerez volilne reforme v Izraelu povzemamo iz knji`ice In{tituta za diasporo (Pery, Yo-

ram (1990). @idje so bili strogo organizirani kot skupnost, ko {e niso bili samostojni in

so bili pod angle{ko oblastjo. Takrat je bila pomembna vklju~itev vsakogar iz skupnosti

in zato se je 1989/90 tudi pojavilo vpra{anje, kdo je @id. Volitve v parlament – Knesset to

{e vedno jasno odra`ajo. Ve~ina avtorjev v tej knjigi ocenjuje, da ima Izrael probleme z

izvolitvijo vlade zato, ker ima popoln proporcionalni sistem volitev in nizek volilni prag

za vstop v Knesset (1 % volilni prag, kar je manj kot 20.000 glasov npr. na zadnjih voli-

tvah je bilo izvoljenih kar 15 strank). [estnajsti Knesset je bil izvoljen 28. januarja 2003.

(spletna stran Knesseta)

Po pogovoru z veleposlanikom in iz spletnih strani lahko ugotovimo, da na volitvah v

Izraelu lahko v Knesset volijo le izraelski dr`avljani, ki se v ~asu volitev nahajajo v Izrae-

lu. ^eprav dovoljujejo celo trojno dr`avljanstvo, pa zunaj Izraela lahko volijo le dr`avni

uslu`benci ambasad, konzulatov in vse vrste ata{ejev: gospodarski, kulturni, voja{ki in

turisti~ni. Te volitve lahko opravijo izklju~no na ambasadi oziroma na registriranih

izraelskih ladjah. Po (ustnih) podatkih izraelskega ambasadorja na Dunaju so le {tiri
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ambasade po svetu, kjer se volitve lahko izvajajo izven Izraela. Vsi ostali, ki `elijo voliti,

morajo na volitve v Izrael.

III. ZAKLJU^EK

Praksa dr`av ~lanic Evropske unije (Avstrija, Danska, Italija, Nem~ija) in ne~lanic

Evropske unije ([vica, Izrael) je glede uresni~evanja volilne pravice izven mati~ne

dr`ave razli~na.

Na~eloma je v navedenih dr`avah glasovanje dr`avljanov v tujini mogo~e, razen v

Izraelu, kjer morajo praviloma dr`avljani priti na glasovanje v Izrael. Praviloma se glasu-

je po po{ti ali na diplomatsko konzularnih predstavni{tvih.

Poseben primer predstavlja Danska, ki omogo~a volitve tudi registriranim zakonskim

ali izvenzakonskim partnerjem. Pogoj je registracija partnerja na Danskem, ne glede na

poreklo partnerjev. S tem, ko je nekdo registriran kot zakonski oziroma izvenzakonski

partner, se razume, da ima »dansko dr`avljanstvo«.

Avstrija in [vica sta primera dr`av, kjer poskusno uvajajo elektronsko glasovanje.
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VARSTVO NARODNIH MANJ[IN*

I. UVOD

V Raziskovalnem sektorju smo `e ve~krat obravnavali problematiko varstva narodnih

skupnosti oziroma manj{in. Zato smo del vsebine dolo~enih nalog, ki se nana{ajo na

normativno ureditev varstva manj{in, neposredno vklju~ili v to nalogo. Med vsebine, ki

smo jih dodali na novo, pa sodi normativna ureditev varstva manj{in v dr`avah, ki so

nastale na obmo~ju nekdanje Jugoslavije (Hrva{ka, Bosna in Hercegovina, Makedonija,

Srbija in ^rna Gora) in ureditev varstva manj{in v nekaterih pristopnicah k Evropski

uniji (Estonija, Mad`arska in Slova{ka).

Pri prikazu normativne ureditve izhajamo iz ustavnih dolo~il v posameznih dr`avah in

zakonov, ki urejajo podro~je narodnih manj{in. Pri tem je treba opozoriti, da je tematika

manj{in lahko zajeta v vrsti razli~nih zakonov in ni nujno, da je njihovo varstvo zajeto v

enem samem, t.i. manj{inskem zakonu. Za dosego cilja naloge, predstavitev varovanja

pravic manj{in v dolo~enih dr`avah, smo uporabili tudi razpolo`ljivo literaturo. Nekaj

pozornosti smo namenili tudi varovanju manj{in z mednarodnega vidika. Omenili smo

nekatere mednarodne dokumente, pomembne za to podro~je (na primer: Okvirna

konvencija Sveta Evrope za za{~ito narodnih manj{in in druge).

II. DEKLARATIVNO VARSTVO MANJ[IN V EVROPSKI UNIJI1

Standardi varstva manj{in v EU niso popolnoma trdno dolo~eni, saj unija {e i{~e skupno

re{itev na tem podro~ju. Zato bodo, po njegovem mnenju, skupni standardi {e toliko

bolj pomembni, ko bo z vklju~itvijo novih dr`av naraslo tudi {tevilo narodnih manj{in.

Z varstvom manj{in se je Evropska unija - za razliko od Sveta Evrope, OZN in OVSE - do

nedavnega relativno malo ukvarjala, kljub temu pa se manj{in dotika v okviru raznih

podro~ji svoje zunanje in notranje politike. (glej Polzer, 2002)
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Tako Maastrichtska pogodba iz leta 1992 ugotavlja, da nobena od ~lanic EU ni kulturno

homogena in jih poziva k spo{tovanju nacionalne in regionalne raznovrstnosti.

Leta 1993 so bila na Evropskem svetu v Köbenhavnu dolo~ena politi~na merila za pri-

dobitev ~lanstva v EU za dr`ave kandidatke, ki vsebujejo tudi polo`aj narodnih

manj{in.

Amsterdamska pogodba iz leta 1997 je z svojim 13. ~lenom ponudila pravno osnovo

Evropskemu svetu za uvedbo ustreznih ukrepov proti diskriminaciji na podlagi spola,

rasnega ali etni~nega porekla vere, prizadetosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Sredi leta 2002 je Svet EU v boju proti rasni in eti~ni diskriminaciji sprejel direktivo o ra-

sni enakosti (Race Equality Directive). Direktiva vsebuje obse`ne zahteve glede od-

pravljanja diskriminacije na razli~nih podro~jih EU, npr. na podro~ju zaposlovanja, so-

cialne za{~ite (socialno in zdravstveno varstvo), izobra`evanja, dostopa do dobrin, jav-

nih storitev ter stanovanj.

Vsekakor velja omeniti tudi Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, ki je bila spre-

jeta decembra 2000 v Nici in v svojem 21. ~lenu govori o manj{inah v zvezi s prepovedjo

diskriminacije, v 22. ~lenu pa dolo~a, naj unija spo{tuje kulturno, versko in jezikovno

raznovrstnost.

III. VARSTVO MANJ[IN V OKVIRU SVETA EVROPE

Najpomembnej{i dokument normativnega »acquis-a« Sveta Evrope je nedvomno

Evropska konvencija za za{~ito ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in (1950). Kon-

vencija je pomembna tudi z vidika za{~ite manj{in, ker njena univerzalna uporabnost

omogo~a pripadnikom narodnih manj{in neposredno varstvo pravic, ki jih konvencija

obravnava. Protokol {t. 12 h konvenciji (dan v podpis dr`avam ~lanicam 4.11.2000) za-

gotavlja splo{no prepoved diskriminacije. Trenutna dolo~ba o prepovedi diskriminaci-

je (14. ~len konvencije) je precej omejena, ker prepoveduje le diskriminacijo glede

u`ivanja ene ali katere druge pravice, zagotovljene s konvencijo. Protokol {t. 12 pa od-

pravlja to omejitev in prepoveduje diskriminacijo na katerikoli podlagi. S tem bodo {e v

ve~jem obsegu zagotovljene pravice narodnih manj{in (ko bo protokol za~el veljati).

V okviru Sveta Evrope sta bila sprejeta dva dokumenta, ki se nana{ata na varstvo narod-

nih manj{in. To sta Okvirna konvencija za za{~ito narodnih manj{in ter Evropska listina

o regionalnih in manj{inskih jezikih.
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Okvirna konvencija za za{~ito narodnih manj{in je bila sprejeta leta 1994, veljati pa je

za~ela 1. februarja leta 1998. Trenutno je h konvenciji pristopilo 35 dr`av. ^eprav okvir-

na konvencija ni edini instrument Sveta Evrope za za{~ito manj{in, pa je nedvomno na-

jobse`nej{i in najob{irnej{i dokument na tem podro~ju. Je tudi prvi pravno zavezujo~

mednarodni dokument na podro~ju splo{ne za{~ite narodnih manj{in. Okvirna kon-

vencija za za{~ito manj{in je dolo~ila na~ela, ki jih je treba spo{tovati ter zastavila cilje,

ki naj bi jih dosegle dr`ave podpisnice, da bi zagotovile varstvo pravic pripadnikov na-

rodnih manj{in ob popolnem spo{tovanju na~el teritorialne integritete in politi~ne

neodvisnosti posameznih dr`av. Na~ela oziroma izvr{evanje na~el iz okvirne konvenci-

je je treba »preliti« v nacionalno zakonodajo dr`av in v ustrezne vladne politike.

Dolo~be okvirne konvencije se lahko izvr{ujejo tudi prek bilateralnih in multilateralnih

sporazumov.

Glavni operativni del okvirne konvencije predstavlja drugi del, ki vsebuje izrecna

na~ela o vrsti vpra{anj, med drugim: nediskriminacijo; spodbujanje u~inkovite enako-

sti; zagotavljanje pogojev za ohranjanje in razvoj kulture, vere, jezika in tradicije; svobo-

do do zbiranja in zdru`evanja, izra`anja, vesti in veroizpovedi; dostop do in uporabo

medijev; jezikovne pravice; pravico do uporabe manj{inskega jezika v zasebnem in jav-

nem `ivljenju kot tudi njegovo uporabo pred upravnimi organi; uporabo lastnega ime-

na; izobra`evanje; pravico do u~enja in pouka v manj{inskem jeziku; pravico do usta-

navljanja izobra`evalnih ustanov; pravico do ~ezmejnih odnosov, sodelovanje v gospo-

darskem, kulturnem in dru`abnem `ivljenju; sodelovanje v javnem `ivljenju; prepoved

nasilne asimilacije.

Oceno o primernosti in skladnosti izvr{evanja okvirne konvencije za za{~ito manj{in

pripravlja Svet ministrov, pri tem pa mu pomaga Posvetovalni odbor, ki ga sestavlja 18

neodvisnih in nepristranskih strokovnjakov imenovanih s strani Sveta ministrov.

Dr`ave podpisnice morajo predlo`iti poro~ilo o izvajanju okvirne konvencije ter nave-

sti katere zakone in druge ukrepe so sprejele za uresni~evanje na~el okvirne konvenci-

je. Poro~ila so javna. Posvetovalni odbor jih preu~i, nato pa pripravi mnenje. Na podlagi

tak{nega mnenja ter pripomb dr`ave podpisnice Svet ministrov sprejme zaklju~ke in v

nekaterih primerih priporo~ila v zvezi s posameznimi dr`avami.

Evropska listina o regionalnih in manj{inskih jezikih dopolnjuje varstvo jezikovnih pra-

vic iz Okvirne konvencije za za{~ito manj{in. Listina dolo~a glavne cilje in na~ela, ki naj

jih dr`ave uresni~ujejo za uporabo regionalnih in manj{inskih jezikov. Njen namen je

predvsem zagotoviti, kolikor je mogo~e, uporabo regionalnih in manj{inskih jezikov v
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izobra`evanju, medijih, gospodarskem in socialnem `ivljenju, kulturnih aktivnostih,

pravnih in upravnih podro~jih ter ~ezmejnih izmenjavah. Listino so od opisanih dr`av,

ki jih navajamo v nadaljevanju naloge, ratificirale: Hrva{ka, Mad`arska in Slova{ka,

podpisala in {e ne ratificirala pa Mad`arska. (podatek z dne 12.5.2003).

Vse opisane dr`ave so podpisale in ratificirale Okvirno konvencijo za za{~ito manj{in

(podatek z dne 25.9.2003).

IV. PRIMERJALNI PREGLED NORMATIVNE UREDITVE VARSTVA
NARODNIH MANJ[IN

4.1 Varstvo narodnih manj{in v nekaterih dr`avah nekdanje
Jugoslavije

4.1.1 Bosna in Hercegovina

Ustava Bosne in Hercegovine `e v preambuli omenja narodne manj{ine, in sicer v delu,

ko na{teva mednarodne dokumente o ~lovekovih pravicah in {e posebej omenja De-

klaracijo o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etni~nim, verskim in jezikovnim

manj{inam (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Reli-

gious and Linguistic Minorities), ki jo je sprejela Generalna skup{~ina OZN 18.12.1992.

Posredno so manj{ine omenjene tudi v delu preambule, ki pravi, da:

»Bo{njaki, Hrvati in Srbi kot konstitutivni narodi (skupaj z ostalimi) in dr`avljani Bo-

sne in Hercegovine s tem dolo~ajo Ustavo Bosne in Hercegovine.« (Ustav Bosne i

Hercegovine-Preambula)

V 7. odstavku 1. ~lena, ki govori o dr`avljanstvu Bosne in Hercegovine, je v to~ki b.

dolo~eno, da nobeni osebi ni mogo~e odvzeti dr`avljanstva Bosne in Hercegovine ali

dr`avljanstva entitete na podlagi spola, rase, barve, jezika, vere, politi~nega ali drugega

prepri~anja, nacionalnega ali socialnega porekla, povezanosti z narodno manj{ino,

premo`enja, rojstva ali kakr{negakoli drugega statusa.

V Aneksu {t. I. k ustavi so navedeni dodatni sporazumi o ~lovekovih pravicah, ki se

bodo uporabljali v Bosni in Hercegovini. Med na{tetimi dokumenti sta tudi Evropska li-

stina o regionalnih in manj{inskih jezikih (1992) ter Okvirna konvencija za za{~ito na-

rodnih manj{in (1994).
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Aprila 2003 je Parlamentarna skup{~ina Bosne in Hercegovine sprejela Zakon o za{~iti

pravic pripadnikov narodnih manj{in, ki je za~el veljati 14. maja 2003. Z zakonom so

dolo~ene pravice in obveznosti pripadnikov narodnih manj{in ter dol`nosti organov

oblasti v Bosni in Hercegovini, da spo{tujejo, {~itijo, ohranjajo ter razvijajo etni~no, kul-

turno, jezikovno in versko identiteto vsakega pripadnika narodne manj{ine v Bosni in

Hercegovini. Po zakonu je narodna manj{ina del prebivalstva – dr`avljanov Bosne in

Hercegovine - ki ne pripadajo nobenemu izmed treh konstitutivnih narodov, imajo pa

enako ali podobno etni~no poreklo, enako ali podobno tradicijo, obi~aje, verovanje, je-

zik, kulturo in duhovnost ter podobno zgodovinsko preteklost. Bosna in Hercegovina

{~iti polo`aj in enakopravnost pripadnikov naslednjih narodnih manj{in: albanske,

~rnogorske, ~e{ke, italijanske, `idovske, mad`arske, makedonske, nem{ke, poljske,

romske, romunske, ruske, rusinske, slova{ke, slovenske, tur{ke, ukrajinske. V nadalje-

vanju zakona so v posameznih poglavjih (Znaki in simboli, Uporaba jezika, Izobra`eva-

nje, Informiranje, Kultura, Ekonomske in socialne pravice, Sodelovanje v organih obla-

sti) na{tete posamezne pravice pripadnikov narodnih manj{in.

4.1.2 Hrva{ka

Ustava Republike Hrva{ke `e v preambuli omenja avtohtone narodne manj{ine, in sicer

v delu, kjer govori, da se Hrva{ka ustanovi kot nacionalna dr`ava hrva{kega naroda in

dr`ava pripadnikov avtohtonih nacionalnih manj{in, in sicer: Srbov, ^ehov, Slovakov,

Italijanov, Mad`arov, @idov, Nemcev, Avstrijcev, Ukrajincev, Rusinov in drugih, ki so

njeni dr`avljani in so enakopravni z dr`avljani hrva{ke narodnosti.

V 3. poglavju z naslovom »Za{~ita ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in« je v 15.

~lenu dolo~eno, da so pripadniki vseh narodnih manj{in enakopravni. Enakopravnost

in za{~ita pravic narodnih manj{in se urejata z ustavnim zakonom, ki se sprejema po

postopku za sprejem organskih zakonov2. S tak{nim zakonom se lahko, poleg

splo{nega zakona o volitvah, pripadnikom narodnih manj{in zagotovi posebno pravi-

co do volitev njihovih zastopnikov v hrva{ki Sabor. Pripadnikom vsem narodnih

manj{in je zagotovljena svoboda izra`anja narodne pripadnosti, svobodno lahko upo-

rabljajo svoj jezik in pisavo. Ustava jim zagotavlja tudi kulturno avtonomijo.
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Ustavni zakon o pravicah narodnih manj{in, z dne 19.12.2002, dolo~a, da je narodna

manj{ina skupina hrva{kih dr`avljanov, katere pripadniki so tradicionalno naseljeni na

teritoriju Republike Hrva{ke in imajo etni~ne, jezikovne in/ali verske zna~ilnosti raz-

li~ne od drugih dr`avljanov ter `elijo te zna~ilnosti ohraniti. Zakon podrobno opisuje

posamezne pravice in svobo{~ine, zastopstvo v hrva{kem Saboru in organih lokalne sa-

mouprave. Opisuje tudi pristojnosti ter imenovanje posebnega organa, tk.im Sveta za

narodne manj{ine, ki se ukvarja z vpra{anji narodnih manj{in.

Pripadniki narodnih manj{in v Republiki Hrva{ki imajo na podlagi Zakona o volitvah

poslancev v hrva{ki Sabor, z dne 9.4.2003, pravico do zastopanosti v Saboru. Iz zakona

izhaja, da Hrva{ka omogo~a pripadnikom narodnih manj{in uresni~evanje pravice do

njihovih zastopnikov v Saboru. Pripadniki narodnih manj{in lahko volijo osem poslan-

cev v hrva{ki Sabor in sicer v posebni volilni enoti, ki jo predstavlja celotno obmo~je Re-

publike Hrva{ke.

Pripadniki srbske narodne manj{ine volijo tri poslance v skladu z Ustavnim zakonom o

pravicah narodnih manj{in.

Pripadniki mad`arske narodne manj{ine volijo enega poslanca, prav tako volijo enega

poslanca tudi pripadniki italijanske narodne manj{ine.

Pripadniki ~e{ke in slova{ke narodne manj{ine volijo skupaj enega poslanca.

Pripadniki avstrijske, bolgarske, nem{ke, poljske, romske, romunske, rusinske, ruske,

tur{ke, ukrajinske, vla{ke in `idovske narodne manj{ine volijo skupno enega poslanca

v Sabor.

Pripadniki albanske, bo{nja{ke, ~rnogorske, makedonske in slovenske narodne

manj{ine volijo skupaj enega poslanca.

Zakon o volilnih enotah za volitve poslancev v predstavni{ki dom hrva{kega Sabora, z

dne 3.11.1999, v 13. ~lenu dolo~a, da 12. volilna enota, v kateri pripadniki avtohtonih

narodnih manj{in volijo svoje zastopnike v Sabor, obsega celotno obmo~je Republike

Hrva{ke.

4.1.3 Biv{a jugoslovanska republika Makedonija3

Novembra leta 2001 je makedonski parlament sprejel 15 amandmajev k Ustavi Republi-

ke Makedonije iz leta 1992. S sprejetimi amandmaji je nadomestil nekatere ~lene ustave,
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ki so obravnavali pravice pripadnikov drugih skupnosti4 v Makedoniji ter predvsem

pove~al obseg pravic pripadnikov drugih skupnosti `ive~ih v Makedoniji.

Amandma {t. IV je nadomestil preambulo ustave iz leta 1992. V njem je zapisano, da

dr`avljani Republike Makedonije, tako Makedonci kot drugi dr`avljani, `ive~i v okviru

meja Republike Makedonije, in sicer: Albanci, Turki, Vlahi, Srbi, Romi, Bo{njaki ter dru-

gi, prevzemajo odgovornost za sedanjo in bodo~o domovino….(v nadaljevanju tekst

preambule).

Amandma {t. V obravnava uporabo jezika. Drugi odstavek amandmaja dolo~a, da pred-

stavlja vsak drugi jezik (razen makedonskega jezika), ki ga govori najmanj 20% prebi-

valstva, uradni jezik. To pomeni, da mora biti vsak uradni osebni dokument dr`avlja-

nov, ki govore katerikoli uradni jezik razen makedonskega, izdan tudi v tem jeziku po-

leg makedonskega, vse v skladu z zakonom. Prav tako lahko vsak dr`avljan, ki `ivi v

enoti lokalne samouprave, v kateri najmanj 20% prebivalstva govori katerikoli uradni

jezik razen makedonskega, uporablja ta jezik pri komuniciranju z regionalnimi pisarna-

mi centralne oblasti. Prav tako morajo organi oblasti odgovoriti ne samo v makedon-

skem, ampak tudi v uradnem jeziku naslovnika.

V organih Republike Makedonije se lahko v skladu z zakonom uporablja katerikoli

uradni jezik poleg makedonskega.

V enotah lokalne samouprave, kjer najmanj 20% prebivalstva govori jezik druga~en od

makedonskega, se ta jezik in njegova pisava uporablja kot uradni jezik poleg makedon-

skega jezika in pisave cirilice. V primeru, da dolo~en jezik govori manj kot 20% prebi-

valstva na dolo~enem ozemlju lokalne samouprave, lokalne oblasti odlo~ijo o uporabi

le-tega v javnih organih.

Amandma {t. VI zagotavlja pravi~no zastopanost oseb, ki pripadajo razli~nim skupno-

stim v organih oblasti na vseh nivojih in na drugih podro~jih javnega `ivljenja.

Amandma {t. VIII dolo~a, da imajo pripadniki skupnosti pravico do svobodnega

izra`anja, ohranjanja ter razvijanja njihove identitete in simbolov. Republika Makedoni-

ja zagotavlja varstvo etni~ne, kulturne, jezikovne in verske identitete vseh skupnosti.

Pripadniki skupnosti imajo pravico do ustanavljanja institucij na podro~ju kulture,

umetnosti, znanosti in izobra`evanja, prav tako pa tudi organizacije za izra`anje, ohra-

njanje in razvijanje njihove identitete. Pripadniki skupnosti imajo v skladu z zakonom
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pravico do pouka v svojem jeziku v osnovnih in srednjih {olah. V {olah, kjer se uporab-

lja drug jezik, se u~i tudi makedonski jezik.

Amandma {t. IX dolo~a, da Republika Makedonija zagotavlja varstvo in ohranjanje zgo-

dovinske in umetni{ke dedi{~ine Makedonije in vseh skupnosti v Makedoniji.

Amandma {t. X obravnava na~in sprejemanja odlo~itev v Skup{~ini Republike Makedo-

nije. Drugi odstavek amandmaja dolo~a, da sprejema skup{~ina zakone, ki se nana{ajo

na kulturo, uporabo jezika, izobra`evanje, osebne dokumente in uporabo simbolov, z

ve~ino glasov prisotnih poslancev, med katerimi pa mora biti ve~ina glasov prisotnih

poslancev, ki pripadajo skupnosti, ki ne predstavlja ve~inskega prebivalstva Republike

Makedonije.

Amandma {t. XII dolo~a, da skup{~ina ustanovi Odbor za odnose med skupnostmi. Od-

bor sestavlja 19 ~lanov, med katerimi imajo Makedonci in Albanci vsak po 7 ~lanov, po

enega ~lana pa imajo Turki, Vlahi, Romi, Srbi in Bo{njaki. Odbor se ukvarja z vpra{anji

odnosov med razli~nimi skupnostmi ter podaja ocene in predloge za njihovo re{itev.

Skup{~ina mora pri odlo~anju o tak{nih vpra{anjih upo{tevati mnenja in predloge

odbora.

Amandma {t. XV govori o imenovanju sodnikov ustavnega sodi{~a. Skup{~ina izvoli

{est sodnikov ustavnega sodi{~a z ve~ino glasov vseh poslancev (absolutna ve~ina).

Skup{~ina izvoli tri ustavne sodnike z ve~ino glasov vseh poslancev, kjer mora biti

ve~ina glasov vseh poslancev, ki pripadajo skupnosti, ki ne predstavlja ve~inskega pre-

bivalstva Republike Makedonije.

Na podlagi teh amandmajev je Makedonija sprejela tudi vrsto zakonov oziroma spre-

memb obstoje~ih zakonov za uresni~evanje pravic, izhajajo~ iz amandmajev k ustavi. V

nadaljevanju navajamo nekatere pomembnej{e zakone, v katerih se omenjajo pravice

skupnosti, ki smo jih povzeli po Poro~ilu Makedonije o izvajanju Okvirne konvencije o

za{~iti narodnih manj{in. Poro~ila morajo dolo~ene dr`ave, ki so podpisnice konvenci-

je, v okviru monitoringa posredovati Posvetovalnemu odboru Sveta Evrope o Okvirni

konvenciji o za{~iti narodnih manj{in.

Zakon o spremembah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in prebivali{~a v

Republiki Makedoniji (2002) dolo~a, da se zbirajo tudi podatki o etni~ni pripadnosti in

veroizpovedi. Odgovori na ta vpra{anja so zgolj fakultativni. Etni~na pripadnost se

nana{a na skupnosti Makedoncev, Albancev, Turkov, Romov, Vlahov, Srbov, Bo{nja-

kov in drugih.
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Zakon o sodi{~ih pri imenovanju sodnikov in sodnikov porotnikov prepoveduje diskri-

minacijo, ki temelji na spolu, rasi, barvi ko`e, etni~nemu in socialnemu poreklu, poli-

ti~nemu in verskemu prepri~anju ter socialnemu statusu.

Da bi zagotovili uresni~itev pravice iz amandmaja {t. VI k ustavi, je bil sprejet Zakon o

spremembah zakona o javnih uslu`bencih. Zakon zagotavlja uresni~evanje ustavnega

na~ela o primernem in pravi~nem zaposlovanju dr`avljanov, ki pripadajo razli~nim

skupnostim, v organih dr`avnih oblasti.

Zakon o spremembah zakona o notranjih zadevah predvideva, da bodo pri zaposlova-

nju v Ministrstvu za notranje zadeve, dr`avljani pripadajo~i vsem skupnostim v Make-

doniji, primerno in pravi~no zastopani.

Zakon o spremembah zakona o visokem {olstvu (2003) v 96. ~lenu dolo~a, da imajo pri-

padniki skupnosti pri izra`anju, ohranjanju in razvijanju njihove identitete ter drugih

zna~ilnosti, pravico do pouka v jeziku skupnosti razen makedonskega v dolo~enih {tu-

dijskih programih in te~ajih v dr`avnih visoko{olskih ustanovah. Javni nate~aji za vpis v

visoko{olske ustanove zagotavljajo dodatno {tevilo vpisov za pripadnike skupnosti,

kot obliko afirmativnega dejanja (affirmative action) v podporo zvi{evanju njihovega

{tevila v teh ustanovah.

Na podlagi Zakona o kulturi u`iva vsak dr`avljan Republike Makedonije ne glede na

njegovo/njeno poreklo, etni~no pripadnost, spol in druge zna~ilnosti enake z zakonom

dolo~ene pravice na podro~ju ustvarjanja in uporabe kulture. Z zakonom so zajete na-

slednje aktivnosti, ki izhajajo iz kulturne sfere: glasba, zalo`ni{tvo, dramska dela, gleda-

li{~e, balet, ljudski ples, kinematografija, razstave, muzeji in filmski arhivi, delovanje

centrov skupnosti, postavitev arhitekturnih del ter za{~ita arhitekturne in kulturne

dedi{~ine.

Zakon o spremembah zakona o splo{nem upravnem postopku (2002) dolo~a, da je

uradni jezik makedonski jezik, uradna pisava pa cirilica. Poleg tega pa se v postopkih

pred dr`avnimi organi, organi lokalne samouprave, pravnimi in drugimi osebami z jav-

nimi pooblastili uporablja jezik in pisava, ki ju uporablja najmanj 20% prebivalstva.

Junija leta 2002 je skup{~ina sprejela naslednje zakone: Zakon o spremembah zakona o

kazenskem postopku, Zakon o spremembah zakona o pravdnem postopku in Zakon o

spremembah zakona o upravnih sporih. Spremembe teh zakonov so bile potrebne za-

radi uresni~evanja pravice do uporabe jezikov skupnosti (kot dolo~a amandma {t. V k

ustavi).

Zakon o spremembah zakona o osebni izkaznici dolo~a, da so osebne izkaznice dr`av-

ljanov, ki govorijo katerikoli uradni jezik razen makedonskega, natisnjene v jeziku in

pisavi, ki ju uporablja dr`avljan.
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Zakon o osnovno{olskem izobra`evanju (1995) dolo~a, da ima vsak pravico do osnov-

no{olskega izobra`evanja in da je prepovedana diskriminacija na podlagi spola, rase,

barve ko`e, etni~nega in socialnega porekla, politi~nega prepri~anja, veroizpovedi in

socialnega statusa.

Zakon o spremembah zakona o varnosti v cestnem prometu dolo~a, da so vozni{ka do-

voljenja za motorna vozila in traktorje dr`avljanov, ki govorijo katerikoli uradni jezik ra-

zen makedonskega, natisnjena v tem jeziku poleg makedonskega. Enaka re{itev velja

tudi za prometna dovoljenja.

4.1.4 Srbija in ^rna Gora

V Srbiji in ^rni Gori deluje v okviru vlade Ministrstvo za ~lovekove pravice in pravice

manj{in. To ministrstvo je glavni nosilec nove manj{inske politike v dr`avi.

Na podlagi Zakona o izvedbi ustavne listine (Zakon o primeni Ustavne povelje) je bila

sprejeta Listina o ~lovekovih pravicah, pravicah manj{in in temeljnih svobo{~inah. Listi-

na v tretjem poglavju obravnava pravice pripadnikov narodnih manj{in. (Glej prilogo

{t. 4)

Najpomembnej{i korak v okviru zakonske ureditve pa predstavlja sprejem Zakona o

za{~iti pravic in svobo{~in narodnih manj{in (2002), s katerim so na enem mestu ureje-

na najpomembnej{a vpra{anja narodnih manj{in. Na podlagi zakona je predvideno us-

tanavljanje Sveta za narodne manj{ine, v katerem bi sodelovali predstavniki narodnih

svetov narodnih manj{in (Mad`ari, Rusini, Romuni, Hrvati, Slovaki, Bolgari, Ukrajinci,

Romi) in predstavniki oblasti.

Iz poro~ila o izvajanju Okvirne konvencije za za{~ito narodnih manj{in, ki ga je Srbija in

^rna Gora (takrat {e Zvezna Republika Jugoslavija) posredovala Svetu Evrope, izhaja,

da so na njenem ozemlju naslednje narodne skupnosti: albanska, bo{nja{ka (musli-

manska), bolgarska, bunjeva~ka, hrva{ka, mad`arska, nem{ka, romunska, rusinska,

romska, slova{ka, ukrajinska, vla{ka in druge.

Da bi zagotovili uresni~evanje pravic narodnih manj{in, so bile spremenjene tudi

dolo~be nekaterih zakonov: zakoni Republike Srbije o lokalni samoupravi, osnovni

{oli, srednji {oli in o visokih {olah. Poleg tega pa so bili sprejeti {tevilni novi zakoni in

podzakonski predpisi, ki so potrebni za izvr{evanje Zakona o za{~iti pravic in svo-

bo{~in narodnih manj{in. V pripravi pa je tudi predlog zakona o volitvah, s katerim bi se

olaj{alo sodelovanje pripadnikov manj{in v dr`avnih organih, kajti trenutno veljavni za-
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kon s predvidenim 5 % pragom je nesprejemljiv za politi~ne stranke pripadnikov na-

rodnih manj{in.

Na mednarodnem podro~ju predstavlja najpomembnej{i korak v smeri za{~ite narod-

nih manj{in pristop k Okvirni konvenciji za za{~ito narodnih manj{in Sveta Evrope.

4.2 Varstvo manj{in v nekaterih dr`avah pristopnicah k Evrop-
ski uniji

4.2.1 Vpliv ~lanstva in {iritve Evropske unije na polo`aj manj{in5

S tem, ko je Evropska unija odprla vrata novim ~lanicam, se je soo~ila tudi s tamkaj{nji-

mi manj{inskimi vpra{anji oz. problemom vklju~evanja druga~nosti v Evropsko unijo.

Skupina strokovnjakov Evropskega visoko{olskega in{tituta in Evropske komisije je v

posebnem poro~ilu obravnavala tudi omenjeno problematiko in med drugim opozori-

la, da EU od dr`av, ki {e niso ~lanice, zahteva za{~ito manj{in, medtem ko je dr`ave ~la-

nice EU svojim manj{inam ne nudijo. Po mnenju strokovnjakov bo {iritev EU ta dvojna

merila odpravila :

• ker bodo nove ~lanice prinesle s seboj manj{inske probleme, ki jih bo potrebno

re{evati interno,

• ker bodo migracije v EU in zunaj nje privedle do skupnih standardov,

• ker zahteva poseben polo`aj Romov, `ive~ih v vseh dr`avah ~lanicah EU neposredne

ukrepe.

[iritev Evropske Unije bo tako pomenila spremembo njene notranje politike, saj bo

vklju~itev novih ~lanic prinesla razli~ne interese in pristope k re{evanju manj{inske

problematike. S tega vidika je posebna pozornost EU namenjena manj{inam v dr`avah

kandidatkah, kar odra`ajo tudi politi~na merila za ~lanstvo sprejeta v Köbenhavnu in

redna poro~ila Evropske komisije o napredku dr`av kandidatk na tem podro~ju. Komi-

sija je zagotovila izdatna sredstva za podporo za{~ite manj{in (glej Open Society Institu-

te, 2001)

S podporo sredstev EU in drugih donatorjev so nastale organizacije predstavnikov

manj{in v civilni dru`bi, ki se borijo za spremembe v politiki vlad v dr`avah kandidat-
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kah. Kljub spremembam pa obstajajo ocene, da pridru`itveni proces {e ni zagotovil si-

stemati~nega varstva pravic manj{in - dostikrat v zvezi s polo`ajem Romov.

Glavni na~ini financiranja manj{in v okviru EU

V okviru sredstev Evropske unije obstajajo programi financiranja manj{in oz. manj{in-

ske problematike. Glavne mo`nosti financiranja predstavljajo:

• Phare program, ki dodeljuje sredstva, namenjena za pomo~ dr`avam srednje in

vzhodne Evrope. Program je namenjen pospe{evanju priprave za bodo~o vklju~itev

dr`av kandidatk v EU. ^lanstvo v EU, kot `e re~eno, zahteva spo{tovanje in za{~ito

manj{in, ki pa ga nekatere dr`ave kandidatke lahko {e nadgradijo (npr. problem Ro-

mov na Mad`arskem, narodne manj{ine na Slova{kem itd);

• Access program predstavlja finan~ne vire, ki so usmerjeni v krepitev civilne dru`be

na {tevilnih podro~jih v dr`avah kandidatkah srednje in vzhodne Evrope. Eno od ta-

kih podro~ij je podro~je socialnih vpra{anj, kjer je program usmerjen v t.i. socialno

reintegracijo oz. pospe{evanje stabilnega zdravstvenega in socialnega varstva pri na-

rodnih manj{inah;

• Evropska iniciativa za demokracijo in ~lovekove pravice posebej omenja problemati-

ko narodnih manj{in in financira vrsto projektov in pobud, ki so usmerjene k

pove~evanju za{~ite manj{in. (Glej spletne strani EU)

^ezmejno regionalno sodelovanje

Za manj{ine ima poseben poudarek tudi ~ezmejno regionalno sodelovanje. Evroregije

bodo namre~ omogo~ile manj{inam vzdr`evati nemotene stike prek meja, ki s tem iz-

gubljajo svoj dosedanji pomen lo~nic med ljudmi. Svoboden pretok ljudi, blaga in idej

prek meja pa je osnova za vklju~evanje manj{in v mednarodne tokove. K temu bi pris-

pevala uvedba evropskih standardov na vseh evropskih mejah, ko gre npr. za carinsko

in policijsko kontrolo, uporabo osebnih izkaznic za prehod meje itd. (glej Devetak,

2000)

INTERREG predstavlja pobudo EU za medregionalno in ~ezmejno sodelovanje v EU s

posebnim poudarkom za vklju~evanje najbolj oddaljenih regij. Novi program

INTERREG III za obdobje 200-2006 je v prvi vrsti namenjen dr`avam pristopnicam. Po-

sebej pomemben je INTERREGIII C za Vzhodno Evropo, h kateremu je Slovenija `e pri-

stopila in imela prvi razpis v oktobru 2002. EU pa vzpodbuja tudi sodelovanje med raz-

li~nimi programi INTERREG v razli~nih regijah Evrope.
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Po vstopu Slovenije v EU se bo Slovenija lahko vklju~ila tudi v programe Urban II, ki je

namenjen trajnostnemu razvoju mest in v razvoju zaostalih predelov mest, Leader+, ki

je namenjen razvoju pode`elskih obmo~ij na osnovi lokalnih pobud in Equal, ki je na-

menjen zmanj{evanju razlik, predvsem omogo~ati nediskriminatorni dostop do delov-

nih mest.

4.2.2 Primerjalni pregled normativne ureditve v nekaterih dr`avah pristop-
nicah k Evropski uniji

Estonija

Estonska ustava v 12. ~lenu zagotavlja enakost pred zakonom. Nih~e ne sme biti diskri-

miniran zaradi nacionalnosti, rase, jezika, spola… in iz drugih razlogov. Prepovedana je

propaganda za oblike rasnega, nacionalnega, verskega, politi~nega sovra{tva, nasilja

ali diskriminacije.

Narodne skupnosti imajo pravico ustanoviti institucije samouprave za ohranjanje (in

the interests) njihove nacionalne kulture. Te ustanovijo v skladu in pod pogoji, kot jih

dolo~a zakon o kulturni avtonomiji za etni~ne manj{ine (Law on Cultural Autonomy for

Ethnic Minorities). Ta mo`nost je opredeljena v 50. ~lenu ustave.

V skladu z 52. ~lenom ustave je uradni jezik v Estoniji estonski jezik. V krajih, kjer ve~ina

prebivalcev uporablja drug jezik, lahko lokalne oblasti uporabljajo jezik ve~ine tako,

kot to dolo~a zakon.

Po podatkih iz leta 1999 je bilo od skupaj 1.445.580 prebivalcev 35 % tak{nih, ki niso

etni~ni Estonci;6 28 % ali 406.000 prebivalcev je ruskega izvora. Estonija velja za dr`avo,

ki spo{tuje in {~iti pravice rusko govore~e manj{ine (ne glede na dr`avljanstvo).

»Ru{~ino {e vedno {iroko uporabljajo na sodi{~ih in v upravi v tistih predelih, kjer so

Rusi ve~ina prebivalstva. Poleg tega so tudi ne-dr`avljanom, ki zakonito `ivijo v Esto-

niji najmanj pet let, dovolili, da glasujejo na krajevnih volitvah, ki so bile 17. oktobra

1999. Za nedr`avljane veljajo nekatere omejitve, ki zadevajo pravico ~lanstva vodstev

podjetij v dr`avni lasti, ~lanstva v politi~nih strankah in zaposlitve v nekaterih javnih

storitvah.« (Primorski dnevnik, 2000)

Z vidika normativne ureditve so pomembne zlasti spremembe naslednjih zakonov

(aprila 2000):
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• Zakon o osnovnem in vi{jem {olstvu, ki po letu 2007 zagotavlja, da bo 60 % pouka po-

tekalo v estonskem jeziku, 40 % pa v drugem jeziku. Prej{nja ureditev je predvidevala

pouk le v eston{~ini;

• Zakon o rabi jezika, ki zagotavlja skladnost zakona z mednarodnimi standardi, kot je

svoboda izra`anja in obveznosti Estonije na evropski ravni. ([ir{e: Primorski dnevnik,

2000)

Zakon za parlamentarne in krajevne volitve ({e vedno) vsebuje obveznost, da morajo

kandidati obvladati estonski jezik. To dolo~ilo se sicer v praksi ne izvaja dosledno, ven-

dar tak{na ureditev neestoncem onemogo~a prost izbor svojih kandidatov, {e posebej

na krajevni ravni. (Primorski dnevnik, 2000)

Spremembe segajo tudi na podro~je potrjevanja znanja jezika; uvedli so nov integrirani

sistem potrjevanja znanja jezika. Racionalizacija se ka`e v tem, da po novem sistemu ni

ve~ treh testov: za naturalizacijo, za {olsko diplomo in za usposobljenost za poklic, pa~

pa le eden. Za testiranje je odgovoren dr`avni urad za izpite in kvalifikacijo. (Primorski

dnevnik, 2000)

Na podro~ju varstva manj{in ima pomembno vlogo tudi Urad varuha ~lovekovih pra-

vic. Marca 2000 je vlada sprejela »Program integracije v estonsko dru`bo 2000-2007.«

Program se nana{a na {tiri klju~na podro~ja:

• integracija prek {olskega sistema za otroke in odrasle,

• pouk jezika za odrasle in socialno marginalne skupine (na primer brezposelni),

• dejavnosti za za{~ito kulturnih pravic manj{in,

• kampanja za pozitivno zadr`anje do integracije Estoncev z neestonci. (Primorski

dnevnik, 2000)

Mad`arska

V petem poglavju mad`arske ustave (~len 32 b) je opredeljena vloga parlamentarnega

varuha za dr`avljanske pravice in parlamentarnega varuha za pravice narodnih in

etni~nih manj{in. Slednji je odgovoren za preiskovanje primerov kr{enja pravic manj{in

in sprejem ustreznih ukrepov.

V 68. ~lenu ustava dolo~a, da narodne in etni~ne manj{ine, ki `ivijo na Mad`arskem, so-

delujejo pri suvereni oblasti ljudstva in so sestavni del dr`ave. Mad`arska narodnim in

etni~nim manj{inam za njihovo varstvo in kolektivno udele`bo (collective participa-

tion) v javnih zadevah zagotavlja: pospe{evanje oziroma ohranjanje njihove kulture,
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uporabo lastnega jezika, izobra`evanje v materinem jeziku in uporabo imena v svojem

jeziku. Imajo tudi pravico oblikovati lokalne in nacionalne organe za samoupravo.

Leta 1993 je bil na Mad`arskem sprejet obse`en manj{inski zakon - zakon o pravicah

narodnih in etni~nih manj{in. Zakon se nana{a na avtohtone manj{ine (rok za avtohto-

nost je 100 let prebivanja na mad`arskem ozemlju). Kot avtohtone manj{ine so v zako-

nu navedene naslednje: bolgarska, romska, gr{ka, hrva{ka, nem{ka, poljska, armenska,

romunska, rusinska, srbska, slova{ka, slovenska in ukrajinska manj{ina. Zakon

dopu{~a, da se posameznik opredeli za pripadnika ve~ manj{in ali pa hkrati za pripad-

nika manj{ine in mad`arskega naroda.

Zakon ureja zlasti naslednja podro~ja:

• pravice narodnih manj{in,

• ustanovitev manj{inskih samouprav,

• na~in organiziranja manj{in,

• zastopstvo manj{in v parlamentu,

• ustanovitev dr`avne manj{inske samouprave,

• opredelitev pravic manj{inskega predstavnika na lokalni in dr`avni ravni,

• financiranje posameznih manj{inskih skupnosti…

Zakon o pravicah narodnih in etni~nih manj{in je globalni manj{inski zakon, ~eprav ne-

katera podpodro~ja manj{inskih pravic urejajo tudi drugi zakoni. (Poro~evalec Dr`av-

nega zbora, 1993)

»V skladu z volilnim zakonom je zastopanost manj{in v parlamentu zagotovljena z

zni`anjem potrebnega {tevila glasov za izvolitev poslanca – zastopnika manj{ine.«

(Odlo~ba Ustavnega sodi{~a v: @agar, 2001)

»Zakon o lokalni samoupravi iz leta 1990 dolo~a, da so manj{ine zastopane s svojim

predstavnikom, ki je ~lan lokalne oblasti, ~e je izvoljen, ali pa ima status svetovalca, ~e

je dobil 2/3 potrebnih glasov za izvolitev. Zakon o pravicah narodnih in etni~nih

manj{in med 13 avtohtonih narodnih in etni~nih manj{in vklju~uje tudi Rome. V

skladu s tem zakonom manj{ine uresni~ujejo svoje posebne pravice v okviru dr`avnih

in lokalnih manj{inskih samouprav.« (Informacija o polo`aju Romov…v: @agar, 2001)

Romi predstavljajo najve~jo manj{ino na Mad`arskem.7 Na Mad`arsko so se naselili v

13. in 14. stoletju, po demokrati~nih spremembah so se za~eli intenzivno samoorganizi-
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rati. V ta okvir sodi tudi oblikovanje romskega parlamenta, ki zdru`uje 2/3 mad`arskih

romskih organizacij. (Prim. @agar, 2001)

Slova{ka

Slova{ka ustava v 6. ~lenu dolo~a uradni jezik, to je slova{ki jezik. Uporaba drugega je-

zika v uradnih komunikacijah je urejena z zakonom. V 12. ~lenu so vsakomur zagotov-

ljene temeljne pravice ne glede na rasne, verske, jezikovne…in druge razlike.

Pravice nacionalnih manj{in in etni~nih skupin so posebej opredeljene v ~etrtem delu

slova{ke ustave. V 33. ~lenu ustave je dolo~eno, da pripadnost katerikoli narodni skup-

nosti ali etni~ni skupini tem osebam ne sme {kodovati. Narodnim manj{inam in

etni~nim skupinam so ustavno zagotovljene tudi naslednje pravice:

• pravica do razvoja lastne kulture,

• pravica do sprejemanja in raz{irjanja informacij v materinem jeziku,

• pravica do povezovanja v zdru`enja (zveze) narodnih manj{in,

• pravica do vzpostavitve in ohranjanja izobra`evalnih in kulturnih institucij.

Navedeno natan~neje ureja zakon. V skladu z zakonom imajo tudi naslednje pravice:

• pravico do izobrazbe v lastnem jeziku,

• pravico do uporabe svojega jezika pri uradni komunikaciji,

• pravico do sodelovanja pri re{evanju zadev, ki se nana{ajo na narodne manj{ine in

etni~ne skupnosti.

Uveljavljanje navedenih pravic narodnih manj{in in etni~nih skupin pa ne sme ogro`ati

suverenosti in ozemeljske celovitosti republike Slova{ke in ne diskriminirati ostalih

prebivalcev (34. ~len).

Pripadnikom narodnih skupnosti ne pripada poslansko mesto. Za vse politi~ne stranke

veljajo enaka pravila za izvolitev - 5 % volilni prag. Interese manj{in zastopa ve~

manj{inskih strank. (Participation of national minorities in decision-making processes

v: @agar, 2001)

Med pomembne spremembe na podro~ju varovanja pravic manj{in sodi sprememba

kazenskega zakonika, ki je izrecno uvedla zlo~ine z rasnim ozadjem in poostrila kazni

za te primere. (Primorski dnevnik, 2000)

Romska manj{ina na Slova{kem je {tevil~na. Zadnji podatki ka`ejo, da jo sestavlja 1,6 %

prebivalstva, dosegla pa bi lahko 10 % (Primorski dnevnik, 2000).
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Romi (na Slova{ko so se naselili v za~etku 15. stoletja) so od leta 1991 priznani kot na-

rodna in ne le kot etni~na skupina. Imajo vse pravice kot ostali dr`avljani, imajo svoje

predstavnike v pomembnih posvetovalnih organih, npr. v Vladnem svetu za zadeve na-

rodnosti, v posebnih komisijah za {olstvo, kulturo religijo in regionalni razvoj. Nimajo

pa predstavnika v parlamentu (Informacija o polo`aju Romov v Republiki Sloveniji v:

@agar, 2001). V {oli je na razpolago (prvi) u~benik v romskem jeziku. (Primorski dnev-

nik, 2000)

Pomemben je tudi sprejem Strategije za obravnavanje problema Romov oziroma njena

posodobitev marca leta 2000.

»Novi dokument vsebuje vrsto dobrih zamisli in na~rtov, primanjkuje pa jasnost ciljev,

preverjanje dosedanjih uspehov, jasnosti glede finan~nih sredstev in mehanizem za

sprejemanje ukrepov po izteku na~rta. Za njegovo operativizacijo bodo tako potrebni

novi stvarni ukrepi.« (Primorski dnevnik, 2000:20)

V. ZAKLJU^EK

Iz primerjalnega pregleda je mogo~e ugotoviti, da imajo opisane dr`ave vrsto zakonov

in ustavnih dolo~b, s katerimi so - na normativni ravni - varovane pravice pripadnikov

narodnih manj{in. Naloga se ne ukvarja z dejanskim izvr{evanjem posameznih dolo~b,

ker bi za to potrebovali ve~ ~asa, preu~iti pa bi morali tudi razna poro~ila neodvisnih

strokovnjakov in institucij, ki se ukvarjajo z monitoringom varstva pravic narodnih

manj{in v posameznih dr`avah.

Glede varstva narodnih manj{in v dr`avah, ki so nastale na obmo~ju nekdanje Jugosla-

vije, je treba poudariti:

»da je bila nekdanja Jugoslavija ve~nacionalna dr`ava, ve~ina obmo~ij pa narodnost-

no me{anih. To daje slutiti, da je na obmo~jih te nekdanje dr`ave prihajalo skozi vsa

zgodovinska razdobja do {tevilnih sprememb nacionalne strukture prebivalstva. Ob-

dobje po razpadu Jugoslavije je nekatera obmo~ja te nekdanje dr`ave spremenilo v kr-

vava boji{~a, kjer je v mednacionalnih spopadih izgubilo `ivljenje skoraj ~etrt milijona

ljudi. Ve~ kot tri milijone ljudi je moralo zapustiti svoje domove, kar je povsem spreme-

nilo nacionalno strukturo prebivalstva na nekaterih obmo~jih nekdanje Jugoslavije«.

(Klemen~i~, 2000: 145 in 165)
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Ena izmed zna~ilnosti opisanih dr`av, ki so nastale na obmo~ju nekdanje Jugoslavije, je

tudi njihova izrazita etni~na heterogenost, zato je izvr{evanje in zagotavljanje pravic

pripadnikov narodnih manj{in {e toliko bolj pomembno.

Dr`ave pristopnice k EU: Estonija, Mad`arska in Slova{ka imajo ustavno zagotovljeno

varstvo manj{in oziroma etni~nih skupin. Na Mad`arskem pa je bil `e leta 1993 sprejet

poseben zakon, ki ureja to problematiko. Tudi iz prikaza ureditev primerjanih dr`av iz-

haja, da je pravna ureditev varovanja manj{in po dr`avah razli~na. [e ve~: ena manj{ina

je lahko dele`na ve~je za{~ite od druge manj{ine v okviru iste dr`ave.
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ITALIJANI IN FRANCOZI ZUNAJ MEJA MATI^NE

DOMOVINE*

I. UVOD

Raziskovalni sektor je prejel naro~ilo, da pripravi prikaz splo{nih re{itev francoskega in

italijanskega zakona o Italijanih in Francozih, ki `ivijo zunaj meja Republike Italije in Re-

publike Francije. Naro~nika je zanimalo predvsem to, kak{ne pravice in ugodnosti za

njune manj{ine dolo~ata francoski in italijanski zakon.

Najprej je treba poudariti, da v Franciji in Italiji nimajo posebnega krovnega zakona, ki

bi na enem mestu dolo~al pravice in ugodnosti za Francoze in Italijane, ki `ivijo izven

meja svoje mati~ne domovine. Vsled tega smo se omejili na opis splo{nih re{itev uredi-

tve skrbi za Francoze in Italijane v tujini. Ob teh re{itvah smo navedli tudi nekatere naj-

pomembnej{e zakone, ki {e posebej govorijo o pravicah francoskih in italijanskih izse-

ljencev ter opisali vladne organe in nevladne institucije, ki delujejo na podro~ju izse-

ljenskih vpra{anj.

S pojmom Francozi in Italijani, `ive~i izven meja svoje mati~ne dr`ave, niso mi{ljeni

samo Francozi in Italijani v sosednjih dr`avah, pa~ pa gre za pripadnike teh dveh naro-

dov po celem svetu. Francoska prekomorska ozemlja se ne {tejejo za tujino.

II. PRIKAZ PO DR@AVAH - FRANCIJA

Francoska ustava v 24. ~lenu dolo~a, da so Francozi, ki `ivijo izven Francije, zastopani v

francoskem senatu. V 39. ~lenu pa je dolo~eno, da se morajo vsi zakonski predlogi, ki

zadevajo predstavni{ka telesa Francozov, `ive~ih izven Francije, najprej predlo`iti v

obravnavanje senatu. S pojmom Francozi so mi{ljene osebe, ki imajo francosko dr`av-

ljanstvo (nationalité française), kot je opredeljeno v Civilnem zakoniku (Code civil).
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Francija nima posebnega zakona, ki bi celovito urejal podro~je skrbi za Francoze v tuji-

ni. Vsa zakonodaja s tega podro~ja pa se nahaja na enem mestu, in sicer na spletnih stra-

neh Vi{jega sveta za Francoze v tujini (Conseil Supérieur des Français de l'étranger,

CSFE), ki predstavlja krovno telo za vpra{anja, povezana s polo`ajem Francozov v tujini

in deluje v okviru zunanjega ministrstva.

2.1 Telesa, pristojna za obravnavanje vpra{anj v zvezi s polo`a-
jem Francozov, ki prebivajo v tujini

V okviru francoskega zunanjega ministrstva deluje vrsta teles, ki so pristojna za obrav-

navanje vpra{anj, povezanih s polo`ajem v tujini prebivajo~ih Francozov. Tudi v okviru

diplomatskih in konzularnih predstavni{tev delujejo razli~na telesa za pomo~ pri zago-

tavljanju ustreznih pogojev za delo in `ivljenje Francozov v tujini. Nekatera najpomem-

bnej{a telesa so navedena v nadaljevanju.

2.1.1 Direkcija za Francoze v tujini in tujce v Franciji

V dekretu, {t. 98-1224 z dne 10. decembra 1998, ki se nana{a na organizacijo centralne

uprave zunanjega ministrstva, je opredeljena vloga vseh organizacijskih enot, ki so v

njem tudi na{tete. Med drugim je v dekretu dolo~eno, da v okviru zunanjega ministrstva

deluje posebna Direkcija za Francoze v tujini in tujce v Franciji. Njena naloga je, da skrbi

za interese Francozov, nastanjenih v tujini, pa tudi tistih, ki samo potujejo in se v tujini

nahajajo za~asno. Med drugim posreduje v razli~nih kriznih situacijah, opravlja poi-

zvedbe v korist dru`in, posreduje pri vrnitvi siroma{nih oseb v Francijo, skrbi za koristi

pripornikov, daje socialno pomo~ in pomaga zdomcem pri uveljavljanju dr`avljanskih

pravic. Med drugim skrbi tudi za nemoten potek volitev Francozov v tujini. Poleg vsega

navedenega podpira tudi Hi{o Francozov v tujini (Maison des Français de l'étranger), ki

je posebna slu`ba znotraj zunanjega ministrstva in skrbi za posredovanje informacij

vsem Francozom, ki `e prebivajo v tujini ali pa imajo tja namen trajno odpotovati, bodisi

na delo ali pa iz drugih razlogov.

Pomembno vlogo ima direkcija tudi v zvezi z delovanjem Vi{jega sveta za Francoze v

tujini (CSFE); pripravlja namre~ gradiva za delo tega telesa in nasploh zagotavlja pogoje

za njegovo delo.

V okviru direkcije deluje tudi ve~ slu`b in poddirekcij. Najpomembnej{e med njimi so

na kratko predstavljene v nadaljevanju.
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V mestu Nantes deluje podru`nica direkcije, in sicer Centralna slu`ba za osebna stanja,

ki upravlja z registrom osebnih stanj vseh Francozov, ki so bili rojeni, poro~eni, lo~eni

ali pa so umrli v tujini. Gre za skupaj pribli`no 13 milijonov spisov.

Poddirekcija za osebna stanja med drugim, ob sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, so-

deluje pri pripravljanju zakonskih besedil in pri sklepanju mednarodnih pogodb v zve-

zi z osebnimi stanji Francozov v tujini.

Poddirekcija za konzularno upravo in za{~ito imetja odlo~a o vseh vpra{anjih v zvezi z

aktivnostmi diplomatskih in konzularnih predstavni{tev na podro~ju skrbi za Francoze

v tujini. Zbira podatke o polo`aju francoskih skupnosti v tujini in je pristojna za za{~ito

njihovega premo`enja. Sodeluje pri sklepanju pogodb in nadzoruje izpla~evanje od-

{kodnin, ukvarja pa se tudi z vsemi spornimi vpra{anji s tega podro~ja.

Omeniti je treba {e posebno slu`bo za pogodbe o vzajemnosti, ki skrbi za interese Fran-

cozov v tujini s tem, da vodi pogajanja in skrbi za izvr{evanje mednarodnih pogodb s

podro~ja socialnega varstva, namestitve, obdav~evanja, medsebojne pravne pomo~i,

dr`avljanstva in mednarodnega sodelovanja na podro~ju dru`inskega prava.

Pod okriljem navedene direkcije obstajajo na nekaterih diplomatskih in konzularnih

predstavni{tvih tudi posebni odbori, ki pomagajo Francozom v tujini, da najdejo zapo-

slitev ali pridobijo poklicno izobrazbo.

2.1.2 Vi{ji svet za Francoze v tujini - CSFE

To telo deluje v okviru francoskega zunanjega ministrstva. Prek svojih voljenih ~lanov,

ki sicer opravljajo funkcijo brezpla~no, pomaga Francozom, ki `ivijo v tujini. Pomo~ se

nana{a na uveljavljanje njihovih pravic in interesov pri javnih oblasteh, predvsem na

podro~jih socialnega varstva, {tipendiranja, zaposlovanja in poklicnega izobra`evanja.

Daje razli~ne pobude, predloge in mnenja, o morebitnih raziskavah s podro~ja skrbi za

Francoze v tujini pa obve{~a francoske oblasti. V glavnem pa vladi sporo~a stali{~a gle-

de vpra{anj in projektov, zanimivih za Francoze, nastanjene v tujini, in glede razvijanja

francoske prisotnosti v tujini. Ima voljeni stalni urad in generalnega sekretarja, ki ga

imenuje zunanji minister. Stalni urad {teje 28 ~lanov. V obdobju med plenarnimi sejami

skrbi za zagotavljanje kontinuitete dela.

^lani sveta so v svojih konzularnih okro`jih v tujini ~lani razli~nih teles, veleposlaniki in

konzuli pa se lahko z njimi posvetujejo o vsakem vpra{anju, ki zadeva Francoze v tujini.

V okro`nici dr`avnega sekretarja za zunanje zadeve veleposlanikom in konzulom z dne

2. decembra 1991 so podrobnej{a navodila o tem, kako pritegniti k sodelovanju oziro-
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ma omogo~iti delo ~lanom Vi{jega sveta za Francoze v tujini (CSFE). Med drugim je tudi

navedeno, da se mora na veleposlani{tvih oziroma konzulatih ~lanom tega telesa omo-

go~iti uporaba prostorov, ki jih koristijo za prirejanje sre~anj s Francozi v svojem konzu-

larnem okro`ju.

Zakon {t. 82-471 z dne 7. junija 1982 se nana{a na navedeni Vi{ji svet za Francoze v tuji-

ni (CSFE). Med drugim je v njem dolo~eno, da to telo vodi minister za zunanje zadeve,

ki mora med drugim poro~ati vladi o vpra{anjih s tega podro~ja in o razvoju francoske

prisotnosti (na razli~nih podro~jih) tujini. Vlada se v zadevah z njegovega delovnega

podro~ja posvetuje Vi{jim svetom za Francoze v tujini, ki lahko tudi sam prevzame po-

budo za zakonsko ureditev dolo~enih vpra{anj. Nadalje je dolo~eno, da so ~lani izvolje-

ni za obdobje {estih let, in to neposredno s strani Francozov, ki `ivijo v tujini. Polovica

~lanov se po treh letih zamenja. Poleg 150 voljenih ~lanov so v sestavi telesa tudi vsi se-

natorji, ki zastopajo Francoze, nastanjene v tujini (skupaj 12), nadalje 20 oseb, ki jih za

obdobje {estih let imenuje kot ~lane sveta zunanji minister glede na poznavanje in pri-

stojnosti s podro~ja skrbi za Francoze, nastanjene v tujini; tudi polovica tako imenova-

nih ~lanov se po treh letih zamenja. Enega ~lana iz kne`evine Andore pa imenuje zuna-

nji minister. ^lanom pripada povra~ilo nastalih stro{kov, ~e pa bivajo v tujini, jim pripa-

da tudi povrnitev celotnih potnih stro{kov in stro{kov nastanitve, ko pridejo v mati~no

dr`avo na zasedanja. Za primer nezgod, ki bi se jim lahko pripetile ob sodelovanju na

zasedanjih, imajo sklenjeno posebno zavarovanje; ~e do nezgode dejansko pride, prej-

mejo od dr`ave dolo~eno od{kodnino.

^lane sveta izvolijo volivci; gre za Francoze, ki `ivijo v tujini in so vpisani v volilni ime-

nik, ki se vodi posebej pri vsakem francoskem konzulatu; v nujnih primerih pa v kateri

od sosednjih dr`av. V volilni imenik se vpi{ejo Francozi, nastanjeni na obmo~ju velepo-

slani{tva oziroma konzulata, ki so dopolnili 18 let in so registrirani (immatriculés) pri

konzulatu, so v fazi vpisa ali pa so tega vpisa opro{~eni na podlagi ustreznega predpisa.

Poleg tega so v volilni imenik vpisani tudi pri konzulatu neregistrirani Francozi in vojaki

ter ~lani njihovih dru`in (~e prebivajo v tujini najmanj eno leto). Posebej je dolo~eno,

da nih~e ni vpisan v volilni imenik, ~e tega ne `eli. Poleg tega pa ne sme biti vpisan v ve~

volilnih imenikov. ^e je bil posamezni volivec izbrisan iz volilnega imenika ali pa se mu

je oporekala pravica do vpisa, ima pravico, da je o tem dejstvu obve{~en in da poda us-

trezne pripombe, lahko pa tudi uveljavlja sodno varstvo pred instan~nim sodi{~em v

Franciji. Pravico do vlo`itve zahteve za sodno odlo~anje ima tudi zunanji minister.
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Kandidati za ~lane Vi{jega sveta za Francoze v tujini morajo biti vpisani v enem izmed

volilnih imenikov v tujini. V volilnem okro`ju, kjer opravljajo svoje funkcije, pa ne mo-

rejo biti kandidati za navedeni svet: poklicni diplomati in uslu`benci na veleposla-

ni{tvih in konzulatih, vodje voja{kih in civilnih misij, ki so nastanjeni na veleposla-

ni{tvih in konzulatih, in najvi{ji ~astniki.

V dekretu1 {t. 84-252 z dne 6. aprila 1984 je natan~no opredeljen status Vi{jega sveta za

Francoze v tujini (CSFE), pa tudi na~in izvedbe volitev njegovih ~lanov. Med drugim de-

kret dolo~a, da morajo voljeni ~lani tega telesa od vodij diplomatskih in konzularnih

predstavni{tev dobiti vse potrebne informacije za svoje delo. V svojih volilnih okro`jih

so ~lani konzularnih organov, ki pokrivajo podro~ja zaposlovanja in poklicnega izobra-

`evanja, socialnega varstva in {tipendij. Poleg tega se lahko diplomatsko osebje z njimi

posvetuje o vseh splo{nih vpra{anjih, ki zadevajo francoske prebivalce tega volilnega

okro`ja. V istem dekretu so tudi na{tete {tiri stalne komisije, ki delujejo znotraj telesa, in

sicer: komisija za socialne zadeve, komisija za gospodarske, fiskalne in finan~ne zade-

ve, komisija za izobra`evanje, kulturo in informacije ter komisija za zastopanje in pravi-

ce Francozov v tujini. Vsaka stalna komisija ima predsednika in poro~evalca. Poleg tega

delujejo v okviru sveta tudi za~asne komisije.

2.1.3 Druga telesa, pristojna za obravnavanje polo`aja Francozov v tujini

Nekatera najpomembnej{a druga telesa, ki so (deloma ali v celoti) pristojna za obravna-

vanje polo`aja Francozov v tujini, so:

• Stalna komisija za zaposlovanje in poklicno izobra`evanje Francozov v tujini, ki delu-

je pri zunanjem ministrstvu;

• konzularni odbori za zaposlovanje in poklicno izobra`evanje – na veleposlani{tvih in

konzulatih;

• Stalna komisija za socialno varstvo Francozov v tujini, ki deluje pri zunanjem

ministrstvu;

• konzularni odbori pristojni za socialno varstvo in aktivnosti na socialnem podro~ju –

na veleposlani{tvih in konzulatih;

• Agencija za francoski pouk v tujini (AEFE);

• konzularne komisije za francoski pouk v tujini – na veleposlani{tvih in konzulatih;

• Gospodarski in socialni svet in
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• Nacionalni svet za pravno pomo~;

Podrobneje so na{teta telesa predstavljena v nadaljevanju, in sicer v okviru posameznih

podro~ij, na katerih Francija skrbi za svoje rojake v tujini.

2. 2 Sodelovanje Francozov, ki prebivajo izven Francije, v poli-
ti~nem `ivljenju mati~ne dr`ave

2.2.1 Predstavni{tvo v senatu

Francozi, ki so nastanjeni izven Francije, imajo svoje predstavnike v francoskem senatu.

V organskem zakonu {t. 83-499 z dne 17. junija 1983 je dolo~eno, da imajo Francozi, na-

stanjeni izven Francije, dvanajst (12) predstavnikov v Senatu. Dolo~eno je tudi, kdo vse

ne more biti izvoljen za senatorja kot predstavnik Francozov, nastanjenih izven Franci-

je. Ta prepoved zajema nekatere funkcionarje in diplomate. Glede pogojev za izvolitev,

nezdru`ljivosti, registracije kandidatov, nadome{~anja senatorjev in postopanja v spor-

nih primerih veljajo dolo~be volilnega zakonika (Code electoral). Pri tem velja, da pri-

stojnosti, ki jih na ozemlju mati~ne dr`ave v zvezi z volitvami izvr{uje prefekt, pri izved-

bi volitev v tujini izvr{uje minister za zunanje zadeve.

O volitvah senatorjev, ki predstavljajo Francoze, nastanjene izven Francije, govori po-

sebni zakon {t. 83-390 z dne 18. maja 1983. Vi{ji svet za Francoze v tujini izvoli kolegij

volivcev (elektorje), ki nato izvoli senatorje. Kolegij volivcev, v katerem so samo voljeni

~lani Vi{jega sveta za Francoze v tujini, deluje v okviru zunanjega ministrstva.

V volilnem zakoniku (Code electoral) je med drugim {e dolo~eno (12. ~len), da se Fran-

cozi in Francozinje, ki bivajo zunaj Francije in so prijavljeni na francoskem konzulatu,

na svojo zahtevo lahko vpi{ejo v volilni imenik ene od ob~in v Franciji (na voljo so rojst-

na ob~ina, ob~ina zadnjega stanovanja ipd.). Francozi in Francozinje, ki so nastanjeni

izven Francije in so prijavljeni na konzulatu Francije, in zakonci poklicnih vojakov ali

vojakov, vezanih s pogodbo, lahko prav tako, ~e doka`ejo zakonsko zvezo, zahtevajo,

da se vpi{ejo v volilni imenik, v katerega je vpisan njihov zakonec. (14. ~len) V zakoni-

ku se nahajajo tudi posebne dolo~be za izvedbo volitev po pooblastilu.

2.2.2 Volitve predsednika republike

V Franciji Ustavni svet (Conseil constitutionnel) pripravi seznam kandidatov za pred-

sednika republike. Med drugimi mo`nimi predlagatelji so v zakonu, {t. 62-1292 z dne 6.
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novembra 1962 navedeni tudi voljeni ~lani Vi{jega sveta za Francoze v tujini (CSFE), ki

vlo`ijo svoj predlog pri francoskem veleposlaniku oziroma konzulu. Seznam kandida-

tov objavi vlada. Prek veleposlani{tev oziroma konzulatov so ~lani tega telesa kot pred-

lagatelji kandidata za predsednika republike kar najhitreje obve{~eni tudi o potrjenem

seznamu kandidatov in poteku volitev.

2. 3 Opis nekaterih podro~ij, na katerih Francija skrbi za svoje
rojake v tujini

2.3.1 Zaposlovanje in poklicno izobra`evanje

S Francozi v tujini je tesno povezana tudi Stalna komisija za zaposlovanje in poklicno

izobra`evanje Francozov v tujini, ki deluje pri zunanjem ministrstvu. Ustanovljena je

bila z dekretom, {t. 2000-850 z dne 1. septembra 2000. Deluje kot posvetovalni organ na

podro~ju zaposlovanja in poklicnega izobra`evanja Francozov v tujini, med drugim pa

svetuje tudi pri razdelitvi sredstev pristojnim organom na posameznih veleposlani{tvih

oziroma konzulatih (konzularnim odborom za zaposlovanje in poklicno izobra`eva-

nje). Med ~lani komisije so predstavniki nekaterih ministrstev ter razli~nih teles, med

drugim tudi Vi{jega sveta za Francoze v tujini (CSFE). ^lane komisije za dobo treh let

imenuje zunanji minister. Komisija se sestaja enkrat letno, in sicer takrat, ko se na ple-

narnem zasedanju sestane tudi CSFE.

Samo ustanavljanje konzularnih odborov za zaposlovanje in poklicno izobra`evanje

predpisuje odlok zunanjega ministra in ministra za delo, zaposlovanje in poklicno izo-

bra`evanje, z dne 5. februarja 1986. Odlok dolo~a, da se v konzularnih okro`jih z vsaj

5000 vpisanimi Francozi ustanovi konzularni odbor za zaposlovanje in poklicno izo-

bra`evanje, ki deluje pri veleposlani{tvu oziroma konzulatu. V drugih konzularnih

okro`jih pa se tak konzularni odbor lahko ustanovi glede na obstoje~e razmere. Odbori

slu`ijo kot posvetovalni organi s podro~ja dela, zaposlovanja in poklicnega izobra`eva-

nja Francozov v posameznem okro`ju. Posebej je dolo~eno, da jih mora Direkcija za

Francoze v tujini in tujce v Franciji obve{~ati o vi{ini dodeljenih sredstev in o pravicah,

ki jih na navedenih podro~jih priznava francoska zakonodaja. Odbori dajejo mnenja o

poklicnem polo`aju Francozov v okro`ju, lahko pa dajejo tudi predloge za izbolj{anje

tega polo`aja in za olaj{anje njihove morebitne vrnitve v Francijo. ^lani odborov so,

med drugim, predstavniki francoskih podjetij v tujini, trgovinski ata{eji, predsedniki

francoskih trgovinskih zbornic v tujini in ~lani Vi{jega sveta za Francoze v tujini (CSFE).
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2.3.2 Socialno podro~je

Na socialnem podro~ju je z zakonom o minimalnih dohodkih, {t. 88-1088 z dne 1. decem-

bra 1988, med drugim poskrbljeno tudi za Francoze, ki `ivijo v tujini. Zakon dolo~a, da

ima vsaka oseba, ki se znajde v polo`aju, ko ni ve~ sposobna za delo, pravico do preje-

manja sredstev, ki zado{~ajo za pre`ivetje. To pravico ima ne glede na starost, zdravstve-

no stanje, ekonomski polo`aj in zaposlitev. S tem v zvezi obstaja dolo~ena vi{ina mini-

malnih sredstev, ki se dolo~a skladno s pravili, dolo~enimi v tem zakonu, in to po dolo~e-

ni lestvici. Posebej je dolo~eno, da Francozi v tujini, ki so v te`avah, prejemajo sredstva

pomo~i prek zunanjega ministrstva. Obstajajo pa tudi nekateri drugi ukrepi, povezani z

nudenjem pomo~i, pri ~emer se upo{tevajo gospodarske razmere v dr`avah, kjer se na-

hajajo. O politiki na tem podro~ju se pristojni organi posvetujejo z Vi{jim svetom za Fran-

coze v tujini (CSFE) in pristojnimi odbori na veleposlani{tvih oziroma konzulatih.

V okviru zunanjega ministrstva deluje Stalna komisija za socialno varstvo Francozov v

tujini. Gre za posvetovalni organ na podro~ju socialnega varstva Francozov v tujini in

daje mnenja o razdelitvi sredstev zunanjega ministrstva iz naslova socialnih pomo~i

Francozom v tujini. Komisija tudi pomaga pri dolo~itvi najvi{jih zneskov za pravno po-

mo~ Francozov v tujini. ^lane komisije imenuje z odlokom zunanji minister za dobo

treh let, funkcijo pa opravljajo brezpla~no.

V Zakoniku o socialni varnosti (Code de la sécurité sociale) je dolo~eno, da obstaja po-

sebna oblika prostovoljnega zavarovanja (blagajna) Francozov v tujini za primer bolez-

ni, materinstva, invalidnosti, ter za primer poklicnih bolezni in nesre~ pri delu (Caisse

des Français de l'étranger). V okviru tega zavarovanja se krijejo tudi stro{ki, povezani s

starostjo. V okviru ministrskega odloka in po pridobitvi mnenja upravnega sveta nave-

dene blagajne ta izvaja zdravstvene in socialne aktivnosti v korist svojih zavarovancev.

Upravni svet ima 21 ~lanov, od katerih jih je ve~ina izvoljenih v okviru CSFE. Njihov

mandat traja {est let.

O ustanovitvi posebnih odborov na veleposlani{tvih oziroma konzulatih, ki so pristojni

za socialno varstvo in nasploh za aktivnosti na socialnem podro~ju, govori odlok z dne

14. februarja 1984. Tak odbor mora biti ustanovljen pri vsakem diplomatskem oziroma

konzularnem predstavni{tvu. Slu`i kot posvetovalno telo za vpra{anja, ki zadevajo so-

cialno varstvo Francozov, ki prebivajo na obmo~ju dolo~enega okro`ja v tujini. [e po-

sebej dajejo ti odbori mnenja o podeljevanju pomo~i ostarelim, siroma{nim ali invalid-

nim Francozom v tujini. Pomo~ se lahko podeljuje v obliki posebnih kreditov (crédits
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d'assistance), in sicer jih podeljuje zunanje ministrstvo. Dajejo tudi mnenja o podeljeva-

nju subvencij dobrodelnim ustanovam. Odbori se sestajajo najmanj enkrat letno, pred-

sednik pa se v nujnih primerih lahko pisno posvetuje s ~lani.

Dva predstavnika Francozov v tujini delujeta (imenovana sta po predhodnem mnenju

Vi{jega sveta za Francoze v tujini (CSFE) na podlagi posebnega odloka) tudi v okviru

Gospodarskega in socialnega sveta (Conseil économique et social), ki je samostojno

posvetovalno telo vlade; zdru`uje najrazli~nej{e kategorije poklicev, ki vplivajo na poli-

tiko vlade in sploh javnih oblasti na gospodarskem in socialnem podro~ju. ^lani sveta

(skupaj jih je 231) so imenovani za pet let.

2.3.3 Pravna pomo~

Tudi Francozi v tujini imajo pravico do pravne pomo~i. Na tem podro~ju sicer obstaja si-

stemski zakon {t. 91-647 z dne 10. julija 1991 ki med drugim dolo~a, da zunanji minister in

vodje diplomatskih ter konzularnih predstavni{tev v tujini izvr{ujejo svoje obveznosti v

zvezi z omogo~anjem dostopa do pravne pomo~i Francozom, ki `ivijo v tujini. V dekretu

{t. 91-1266 z dne 19. decembra 1991, ki je izvedbeni predpis tega zakona, je na upravni

ravni predvideno tudi sodelovanje Vi{jega sveta za Francoze v tujini (CSFE). Namre~, v

Franciji obstaja Nacionalni svet za pravno pomo~ (Le Conseil national de l'aide juridique),

ki je posvetovalni organ na tem podro~ju, in se sestaja najmanj enkrat letno, v njegovi se-

stavi pa se nahaja tudi predstavnik Vi{jega sveta za Francoze v tujini (CSFE). V Nacionalni

svet ga imenuje minister za pravosodje za dobo treh let. Za podro~je pravne pomo~i so v

mati~ni dr`avi pristojni posebni sveti departmajev (teritorialni organi za pravno pomo~),

kjer so posamezniki registrirani; ~e pa niso registrirani v enem izmed francoskih depart-

majev in trajno `ivijo v tujini, pa spadajo pod pristojnost sveta departmaja v Parizu.

2.3.4 Francoski pouk v tujini

V Franciji obstaja v okviru zunanjega ministrstva posebna Agencija za francoski pouk v

tujini (AEFE), katere delovanje in financiranje ureja dekret {t. 90-1037 z dne 22. novem-

bra 1990. Osnovo pa predstavlja zakonik s podro~ja izobra`evanja (Code de l'éduca-

tion). Med drugim agencija skrbi za to, da je v tujini francoskim otrokom zagotovljen

francoski pouk, pomaga pa tudi dru`inam, ki prebivajo v tujini, in sicer s tem, da nudi fi-

nan~no pomo~ pri vseh stopnjah izobra`evanja ter podeljuje {tipendije francoskim

otrokom. Agencijo vodi upravni svet, na ~elu katerega je direktor. V sestavi upravnega

sveta sta dva parlamentarca (po en iz vsakega doma), ve~ predstavnikov ministrstev, ~lan

Vi{jega sveta za Francoze v tujini (CSFE) in {e nekateri drugi ~lani. Mandat ~lanov sveta je
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tri leta, funkcijo pa opravljajo brezpla~no. Pripada jim samo povra~ilo stro{kov. Osebje

agencije v tujini sestavljajo funkcionarji, ki so tja dodeljeni oziroma prerazporejeni, in

prostovoljci iz vrst dr`avnih slu`b. Iz prora~una agencije se, med drugim, ~rpajo sredstva

za dohodke, povra~ila stro{kov in druga sredstva, ki pripadajo osebam, ki delajo v tujini

na podro~ju francoskega pouka, pa tudi za {tipendije francoskim u~encem v tujini.

Navedena agencija odlo~a o podelitvi {tipendij otrokom iz francoskih dru`in v tujini na

podlagi predlogov lokalnih komisij pri diplomatskih in konzularnih predstavni{tvih, pa

tudi po mnenju posebne nacionalne komisije, ki deluje pri direktorju agencije. Otroci

lahko prejemajo {tipendijo, ~e so francoske narodnosti in registrirani pri dolo~enem di-

plomatskem oziroma konzularnem predstavni{tvu, ~e redno obiskujejo eno od {olskih

ustanov, ki se nahajajo na posebnem seznamu, ki ga vsako leto dolo~ita ministrstvi za

izobra`evanje in zunanje zadeve skladno s posebnim odlokom, in ~e skupaj s svojo

dru`ino prebivajo v dr`avi, kjer se nahaja {olska ustanova, ki jo obiskujejo. [tipendija se

lahko izjemoma (~e ni ustreznih ustanov, so te oddaljene ipd.) podeli tudi otrokom, ki

obiskujejo druge {ole, v katerih pa mora najmanj polovica pouka potekati v franco{~ini,

ali pa so vpisani v Nacionalni center za izobra`evanje na daljavo. Vsaki lokalni komisiji

predseduje veleposlanik oziroma konzul. V komisiji so, med drugim, tudi kulturni svet-

nik in predstavniki izobra`evalnih ustanov, sindikatov u~nega osebja, star{ev, zdru`enj

Francozov v tujini ter Vi{jega sveta za Francoze v tujini (CSFE). Nacionalna agencija se

sestaja dvakrat letno in med drugim preverja kriterije za podeljevanje {tipendij. V sesta-

vi nacionalne agencije so predstavniki razli~nih in{titucij, med drugim tudi Vi{jega sveta

za Francoze v tujini (CSFE).

Vloga agencije je zelo pomembna, saj med drugim tudi upravlja izobra`evalne ustano-

ve v tujini, za kar ji pripadajo sredstva iz prora~una. Poseben dekret pa precizira obvez-

nosti teh izobra`evalnih ustanov glede spo{tovanja programov in usmeritev ministrstva

za izobra`evanje. Agencija pla~uje u~itelje in osebje v tujini, skrbi pa tudi za izbor pri-

mernih kadrov. Poleg sredstev iz prora~una lahko agencija prejema tudi druga sredstva

(darila, volila ipd.). Letno poro~a parlamentu in Vi{jemu svetu za Francoze v tujini

(CSFE) o svojem delu.

2.3.5 Obrambne zadeve, voja{ka slu`ba

V francoski zakonodaji je predvideno sodelovanje Vi{jega sveta za Francoze v tujini pri

sprejemanju vseh vrst pravnih predpisov, ki se nana{ajo na obrambo in voja{ko slu`bo.
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V Zakoniku o voja{ki slu`bi (Code de service national) je med drugim predvideno, da

se registriranje voja{kih obveznikov (recensement) opravi tudi pri konzulatu, na kate-

rega obmo~ju prebiva posameznik, ki je dopolnil 16 let. Pri registriranju voja{kih ob-

veznikov gre za to, da posameznik pristojnemu organu prijavi svoje osebne podatke,

dru`insko stanje in trenutno situacijo na podro~ju izobra`evanja oziroma poklica. Za to

dobi potrdilo o registriranju. Sledi posebno usposabljanje, ki ga Francozi imenujejo

l'appel de préparation in traja en dan. Francozi, stari manj kot 25 let, ki prebivajo v tuji-

ni, sodelujejo pri tem usposabljanju ob upo{tevanju predpisov, ki veljajo v posamezni

dr`avi. Usposabljanje poteka pod okriljem vodje diplomatskega oziroma konzularnega

predstavni{tva. V zakoniku so tudi dolo~be v zvezi s prostovoljnim civilnim slu`enjem,

ki ravno tako spada v okvir voja{ke slu`be. Prostovoljno civilno slu`enje traja od {estih

mesecev do dveh let, izvaja pa se tudi v tujini pri pravnih osebah nepridobitnega zna~a-

ja in v okviru dr`avnih slu`b. V tujini se izvaja prostovoljno civilno slu`enje ob upo{te-

vanja zakonodaje posamezne tuje dr`ave, upo{tevajo~ zlasti zadr`ke, povezane s po-

klicnim statusom posameznika. Vsem osebam, ki so na prostovoljnem civilnem slu`e-

nju, pripada povra~ilo potrebnih stro{kov, tistim v tujini pa {e poseben dodatek. So tudi

posebej zavarovane za primer bolezni, materinstva, invalidnosti, za primer poklicnih

bolezni in nesre~ pri delu in u`ivajo za{~ito dr`ave v enaki meri, kot to velja za uradnike

na delu v tujini.

III. PRIKAZ PO DR@AVAH - REPUBLIKA ITALIJA

Izven meja Republike Italije `ivijo pribli`no {tirje milijoni Italijanov. Zadnja {tevilna

emigracija, predvsem v smeri proti obema Amerikama, se je zgodila pred 40 leti nato pa

je sledila emigracija v Evropo pred 25 leti. Italijani, ki `ivijo v tujini, do`ivljajo velike

spremembe, medtem ko njihova mati~na domovina vedno bolj postaja de`ela priselje-

vanja. Polo`aj Italijanov v svetu je tudi v dobi globalizacije razli~en. Problemi in pri~a-

kovanja delavca v Stuttgartu se razlikujejo od pri~akovanj in problemov mladega ~love-

ka v Sao Paolu ter upokojenca, ki `ivi v Melbournu. Vendarle pa je mo`no ugotoviti ne-

katere skupne zna~ilnosti pri izseljencih. Ena najpomembnej{ih je te`nja k ohranitvi ita-

lijanskega dr`avljanstva za generacije, ki nikoli niso prebivale v Italiji.

Zakon o dr`avljanstvu (zakon {t. 91 z dne 5.2.1992) priznava – pod dolo~enimi pogoji –

italijansko dr`avljanstvo tudi osebam, katerih sorodniki v ravni vrsti so Italijani. ^e {te-

vilo pripadnikov italijanskih skupnosti v svetu raz{irimo po tak{nem na~elu in mu do-

damo {e vse potomce italijanskih dr`avljanov, lahko pridemo do {tevila 60 milijonov

Italijanov, `ive~ih v tujini.
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3. 1 Organi, pristojni za obravnavanje vpra{anj v zvezi s polo`a-
jem Italijanov, ki prebivajo v tujini

V okviru Vlade Republike Italije deluje Ministrstvo za Italijane po svetu (Ministero per

gli Italiani nel Mondo). Ministrstvo je bilo ustanovljeno z Odlokom predsednika ministr-

skega sveta z dne 3. 12. 2002. Ministrstvo opravlja naloge s podro~ja zadev iz svoje pri-

stojnosti, pri ~emer so njegovi cilji in aktivnosti naslednji:

• informacijsko in kulturno sodelovanje z italijanskimi skupnostmi po svetu z name-

nom ohranjanja stikov z mati~no domovino,

• varstvo dr`avljanskih in politi~nih pravic Italijanov, `ive~ih v tujini,

• posredovanje med dr`avo in posameznimi regijami pri sodelovanju z italijanskimi

skupnostmi v tujini ter skrb za Italijane, ki se vra~ajo v domovino (repatriacija),

• izvajanje splo{ne politike v zvezi z italijanskimi skupnostmi po svetu, s poudarkom

na uveljavljanju vloge italijanskega podjetni{kega sektorja v tujini pri sodelovanju z

mati~no dr`avo.

Aktivnosti in storitve za Italijane po svetu, poleg Ministrstva za Italijane po svetu, ureja

oziroma koordinira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministero degli Affari esteri)

preko svoje diplomatsko-konzularne mre`e.

Pomembna institucija, ki se ukvarja s problematiko Italijanov po svetu, je tudi General-

ni svet za Italijane v tujini (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero – CGIE), ustanov-

ljen z zakonom {t. 368 z dne 6.11.1989, spremenjenim z zakonom {t. 198 z dne

18.6.1998. CGIE opravlja vlogo »svetovalca« vlade in parlamenta na podro~ju problema-

tike Italijanov `ive~ih v tujini. Njegova vloga je skrb za ~im trdnej{o zvezo med Italijani

po svetu in mati~no domovino ter predstavlja prvi korak v procesu razvoja aktivne ude-

le`be predstavnikov italijanskih skupnosti po svetu v politi~nem `ivljenju mati~ne

dr`ave.

CGIE sestavlja 94 ~lanov oziroma svetnikov, in sicer je 65 ~lanov izvoljenih, 29 pa jih

imenuje vlada. Njihov mandat traja pet let. Voljene ~lane volijo v vseh dr`avah (z itali-

janskimi skupnostmi), kjer se oblikujejo volilna okro`ja. ^lane v vseh dr`avah volijo po-

sebni elektorski organi, ki jih sestavljajo ~lani odborov in predstavniki zdru`enj italijan-

skih skupnosti. V dr`avah, ki jih predstavljata najmanj dva svetnika, lahko elektorski or-

gan izvoli predstavnika, ki sicer nima italijanskega dr`avljanstva, ima pa star{e oziroma

prednike z italijanskim dr`avljanstvom.
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Svetniki, ki jih imenuje vlada, so izbrani po naslednjem na~elu:

• 10 svetnikov predlagajo nacionalna zdru`enja, ki delujejo na podro~ju emigracij,

• 7 svetnikov predlagajo parlamentarne stranke,

• 9 svetnikov predlagajo konfederacije reprezentativnih sindikatov,

• 1 svetnika predlaga nacionalna zveza za tiskane medije,

• 1 svetnika predlaga zveza italijanskih tiskanih medijev v tujini,

• 1 svetnika pa predlaga zdru`enje delavcev, ki imajo delo onstran meje (obmejni

prebivalci).

Organi CGIE so:

• skup{~ina (Assemblea plenaria),

• kontinentalne komisije (Commissioni Continentali),

• tematske komisije (Commissioni Tematiche),

• predsedni{ki odbor (Comitato di Presidenza).

Predsednik CGIE je minister za zunanje zadeve.

CGIE na dveh letnih skup{~inah prou~uje probleme italijanskih skupnosti po svetu in

oblikuje mnenja, predloge ter priporo~ila k zakonskim predlogom in drugim upravnim

aktom dr`ave in posameznih regij, mednarodnim sporazumom ter predpisom Evrop-

ske unije, ki se tako ali druga~e nana{ajo na italijanske skupnosti v tujini.

Naloge CGIE so naslednje:

• prou~evanje problemov izseljenskih skupnosti, predvsem tistih na podro~ju `ivljenj-

skih in delovnih razmer, {olske vzgoje, poklicnega izobra`evanja, ponovnega vklju-

~evanja v aktivno `ivljenje in vra~anja v domovino,

• oblikovanje mnenj na zahtevo vlade ali predsednikov obeh domov parlamenta ali na

lastno pobudo, ter predlo`itev predlogov in priporo~il v zadevah italijanskih skupno-

sti v tujini,

• spodbujanje izdelave {tudij o vpra{anjih pomembnih za Italijane po svetu,

• preverjanje in spodbujanje procesov vklju~evanja izseljencev v aktivno `ivljenje v dr-

`avi gostiteljici in ugotavljanje nacionalne identitete italijanskih skupnosti v tujini,

• izdelava letnega poro~ila o delovanju v preteklem letu in priprava na~rtov dela za na-

slednja tri leta. Letno poro~ilo predstavi vlada parlamentu,

• sodelovanje pri pripravi zakonodaje s podro~ja ekonomskih in socialnih zadev v po-

vezavi z izseljenci.

CGIE obvezno daje svoja mnenja glede predlogov vlade na naslednjih podro~jih:

• prora~unske postavke v zvezi z italijanskimi skupnostmi po svetu,
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• ve~letni programi v zvezi s financiranjem {olske vzgoje, poklicnega izobra`evanja in

socialne varnosti,

• kriteriji za izpla~ilo subvencij nacionalnim zdru`enjem, izobra`evalnim in poklicnim

ustanovam ter medijem, ki podpirajo izseljence,

• reforme na podro~ju konzularnih, izobra`evalnih in socialnih storitev.

Odbori Italijanov po svetu (COMITES) so bili ustanovljeni z zakonom {t. 205/1985.

COMITES so predstavni{ki organi izseljenskih skupnosti, katerih ~lani so izvoljeni s

strani Italijanov, `ive~ih v tujini. Delujejo v vseh konzularnih okro`jih, kjer prebiva naj-

manj 3000 italijanskih dr`avljanov oziroma pri diplomatskih predstavni{tvih, ~e v dr`avi

ni italijanskega konzulata. Naloga COMITES je, da dajejo predloge v zvezi s socialnim in

kulturnim `ivljenjem izseljencev, nudijo pomo~ na podro~ju socialnega varstva, {ols-

tva, poklicnega izobra`evanja, rekreacije, {porta in prostega ~asa predstavnikom itali-

janskih skupnosti, `ive~ih v okro`ju, kjer deluje posamezni odbor. Poleg tega pa

COMITES dajejo tudi mnenja in predloge k pobudam konzularnih oblasti, ki se nana{a-

jo na izseljenske skupnosti.

3. 2 Zakonodaja, ki dolo~a pravice Italijanov `ive~ih v tujini

Ustava Republike Italije v 4. poglavju z naslovom »Politi~ne pravice in dol`nosti« v 3. odstav-

ku 48. ~lena (volilna pravica) dolo~a, da se z zakonom uredijo pogoji in na~in izvr{evanja

volilne pravice dr`avljanov, ki `ivijo v tujini. Volilno okro`je v tujini se ustanovi za volitve v

oba domova parlamenta. [tevilo sede`ev za vsako okro`je se objavi v ustavni dolo~bi v

skladu s kriteriji, dolo~enimi z zakonom. Zakon, ki ureja pogoje in na~in izvr{evanja volilne

pravice italijanskih dr`avljanov, `ive~ih v tujini, je zakon {t. 459 z dne 27.12.2001.2

V 56. ~lenu ustave, ki govori o razdelitvi sede`ev v poslanski zbornici (Camera dei de-

putati), je dolo~eno, da pripada dvanajst poslanskih sede`ev (od skupno 630) predstav-

nikom, izvoljenim v volilnih okro`jih v tujini.

Prav tako 2. odstavek 57. ~lena dolo~a {tevilo senatorjev izvoljenih v volilnih okro`jih v

tujini. Predstavnike zgornjega doma parlamenta (Senato della Reppublica) se izbira po

regionalnem na~elu, z izjemo senatorjev, ki so izvoljeni v volilnih okro`jih v tujini. [te-

vilo senatorjev je 315, od teh pa jih je {est izvoljenih v volilnih okro`jih v tujini.
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3. 3 Pravice in dol`nosti Italijanov `ive~ih v tujini

Italijanski dr`avljan mora, tudi ko se nahaja v tujini, spo{tovati italijansko ustavo. Neka-

tere dol`nosti in obveznosti pa so specifi~ne za dr`avljane, `ive~e izven meja mati~ne

domovine, in izhajajo iz dejstva, da imajo ti dr`avljani stalno prebivali{~e v tuji dr`avi.

Italijanski dr`avljani, ki stalno prebivajo v tujini, morajo konzulatu Republike Italije

sporo~iti vsako spremembo prebivali{~a, dru`inskih ~lanov in osebnega stanja (rojstvo,

dr`avljanstvo, poroka, lo~itev, smrt). Sankcij za neprijavo sprememb ni.

Potomci italijanskih dr`avljanov pridobijo italijansko dr`avljanstvo tudi v primeru, ~e so

rojeni v tujini in imajo eventualno tudi drugo dr`avljanstvo. Kljub temu mora biti rojstvo

registrirano v Italiji. Prav tako mora vsak italijanski dr`avljan, ki v tujini sklene zakonsko

zvezo, to sporo~iti pristojnim organom v Italiji. Odlo~ba o razvezi zakonske zveze, izda-

na v tujini, sicer ne velja avtomati~no tudi v Italiji in se ureja v skladu z mednarodnim za-

sebnim pravom.

Dolo~b glede voja{kega nabora ne obravnavamo posebej, ker bo naborni{tvo v Italiji

ukinjeno do konca leta 2003.

Italijani `ive~i v tujini, ki dosegajo dohodke in imajo premo`enje v Italiji, so dol`ni pla-

~evati davke v Italiji, razen v primeru, ko imata mati~na dr`ava in dr`ava stalnega prebi-

vali{~a sklenjen sporazum o odpravi dvojnega obdav~enja.

Vsi italijanski dr`avljani morajo biti vpisani v mati~no knjigo (elenco anagrafico). Vpis

omogo~a izvr{evanje vseh pravic in dol`nosti, ki izhajajo iz dr`avljanstva. Italijanski dr-

`avljani imajo lahko stalno prebivali{~e v Italiji ali v tujini. V prvem primeru so vpisani v

mati~no knjigo prebivalcev, `ive~ih v italijanskih ob~inah (Anagrafe della Popolazione

Residente del Comune italiano), v drugem primeru pa v mati~no knjigo Italijanov, `ive-

~ih v tujini (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) in sicer v mati~no knjigo ob~ine,

v kateri je izseljenec `ivel pred izselitvijo ali mati~no knjigo ob~ine rojstva.

Italija je na podro~ju socialne varnosti, poleg predpisov Evropske unije, sklenila vrsto

mednarodnih sporazumov z drugimi dr`avami (predvsem z dr`avami, kjer je veliko ita-

lijanskih emigrantov). Pogosto so s takimi sporazumi Italijanom v tujini omogo~ene

enake socialne pravice, kot veljajo za dr`avljane v mati~ni domovini. Tak{ni sporazumi

sicer temeljijo na na~elu enakosti pri obravnavanju tako italijanskih dr`avljanov v tujini

kot tujcev v Italiji.
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IV. ZAKLJU^EK

Razpolo`ljivi podatki ka`ejo, da Francija in Italija posve~ata veliko skrb svojim sona-

rodnjakom v tujini. V Franciji ka`e na to `e obseg zakonodaje, ki se nana{a na ureditev

njihovega polo`aja, in je vsa zbrana na enem mestu. V obeh dr`avah pa delujejo tudi

{tevilni vladni organi in druge organizacije, ki se ukvarjajo z vpra{anji izseljenstva ter

varovanju pravic svojih dr`avljanov, ki `ivijo izven meja mati~ne domovine. Ureditev

tega podro~ja je kompleksna, Francozi in Italijani v tujini pa u`ivajo sorazmerno dobro

za{~ito in imajo ugoden polo`aj, vsaj ob predpostavki, da se predpisi tudi uspe{no izva-

jajo v praksi.

LITERATURA IN VIRI
- Agencija za pou~evanje franco{~ine v tujini:

http://www.aefe.diplomatie.fr/aefe/texte.nsf/PageAccueil?Readform, (zajeto 10.10.2003).
- Direkcija za Francoze v tujini in tujce v Franciji:

http://www.diplomatie.gouv.fr/mae/missions/fr/structure/etranger.html (zajeto 13.10.2003).
- Vi{ji svet za Francoze v tujini (CSFE): http://www.csfe.org/ (zajeto 5.9.2003).
- Francoska ustava: http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm (zajeto

7.10.2003).
- Francoska zakonodaja s podro~ja skrbi za Francoze, ki `ivijo v tujini:

http://www.csfe.org/informations_juridiques/lois_et_reglements/index.htm, (zajeto 11.9.2003).
- Francoski civilni zakonik (Code civil:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimplePartieCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv
(zajeto 16.10.2003).

- Francoski volilni zakonik (Code electoral):
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimplePartieCode?commun=CELECT&code=CELECT
OL.rcv (zajeto 15.9.2003).

- Gospodarski in socialni svet: http://www.conseil-economique-et-social.fr/default.htm (zajeto
13.10.2003).

- Articoli 48, 56, 57 della Costituzione: http://www.esteri.it/polestera/italstra/dgeas/articoli.htm (zajeto
23.9.2003).

- Conferenza degli Italiani nel Mondo, Gli italiani all'estero:
http://www.esteri.it/archivi/arch_eventi/1confitamondo/scheda01.htm (zajeto 23.9.2003).

- Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, Ministero degli Affari Esteri:
http://www.esteri.it/polestera/italstra/dgeas/orgarait.htm (zajeto 23.9.2003).

- Consiglio Generale degli Italiani all'Estero: http://www.esteri.it/polestera/italstra/dgeas/cgie1.htm (za-
jeto 23.9.2003).

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2002:
http://www.governo.it/Italiani_mondo/dpcm031202.html (zajeto 18.9.2003).

- Diritti dei cittadini italiani all'estero: http://www.newsitaliapress.it/interna.asp?sez=338&info=28571
(zajeto 8.10.2003).

- Doveri dei cittadini italiani all'estero: http://www.newsitaliapress.it/interna.asp?sez6=338&info=1090
(zajeto 8.10.2003).

- Italiani nel mondo: Anagrafe: http://www.newsitaliapress.it/interna.asp?sez=218 (zajeto 8.10.2003).
- Italiani nel mondo: Fisco: http://www.newsitaliapress.it/interna.asp?sez=224 (zajeto 8.10.2003).
- La representation des citoyens expatries: Italie, Senat: http://www.senat.fr/lc/lc84/lc843.html (zajeto

29.9.2003).
- Legge 27 dicembre 2001, n.459, Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti

all'estero: http://www.governo.it/Italiani_mondo/legge_459.html (zajeto 22.9.2003).
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VE^JEZI^NOST V EROPSKI UNIJI*

I. UVOD

Evropska unija je ve~jezi~ni prostor, v katerem so posamezniku, ki obvlada ve~ jezikov,

{ir{e odprta vrata na vseh podro~jih `ivljenja od kariere do brezskrbnega u`ivanja na

po~itnicah. Ve~jezi~no osebje v podjetjih omogo~a podjetju hitrej{i dostop na evropska

in svetovna tr`i{~a. Vendar gre pri tej stvari za nekaj ve~. Jezik, ki ga posameznik govori,

je del njegove identitete in kulture. Zaradi tega je treba na~elo jezikovne raznolikosti

spo{tovati kot temeljno na~elo Pogodbe o Evropskih Skupnosti (PES). V 314. ~lenu PES

je dolo~eno na~elo ve~jezi~nosti (multilingvalnost), 21. ~len pa dolo~a, da lahko vsak

dr`avljan Evropske unije pi{e instituciji unije v kateremkoli uradnem jeziku ter ima pra-

vico do odgovora v istem jeziku.

Prva uredba sploh, ki jo je sprejel Svet ministrov, je bila Uredba {t. 1 o dolo~itvi jezikov,

ki jih uporablja Evropska gospodarska skupnost in je bila spremenjena z vsako nasled-

njo {iritvijo unije.1 V uredbi so dolo~eni uradni jeziki unije, in sicer so to: danski, nizo-

zemski, angle{ki, finski, francoski, nem{ki, gr{ki, italijanski, portugalski, {panski in

{vedski jezik.

Uredba dolo~a tudi naslednji temeljni na~eli:

• zakonodaja EU mora biti prevedena v vse uradne jezike unije in

• institucije EU lahko same dolo~ijo, kateri jezik se uporabi v posameznih primerih (na

primer na sestankih znotraj institucije).

Kot delovna jezika se najpogosteje uporabljata angle{~ina in franco{~ina. Nedavno je

Nem{ki kulturni svet od Komisije zahteval status nem{~ine kot enega izmed delovnih

jezikov EU oziroma neposreden prevod vseh dokumentov v nem{~ino. Kot so namre~

prepri~ani predstavniki sveta, je »nesprejemljivo«, da evropski dokumenti niso objavlje-

ni v jeziku, ki ga v uniji govori ve~ kot 80 milijonov ljudi. (Povzeto po Slovenski tiskovni

agenciji STA in Nem{ki tiskovni agenciji DPA)
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Ve~krat je sli{ati pripombe, da postaja Evropska unija nekak{en Babilon nerazumeva-

nja ob velikih stro{kih, ki nastajajo zaradi uporabe tolik{nega {tevila jezikov. [tevilo je-

zikov je, nedvomno, politi~na odlo~itev, vendar pa obstajajo utemeljeni razlogi, ki go-

vorijo proti zmanj{anju njihovega {tevila. Ti so:

• demokrati~na legitimnost v procesu sprejemanja odlo~itev,

• potreba po dejanskem razumevanju tistega, kar povedo drugi,

• vlade dr`av ~lanic uporabljajo svoj jezik. ^e ne bi bilo zagotovljenega prevajanja v

Bruslju, bi bilo potrebno ve~ prevajanja v dr`avah ~lanicah,

• te`ka politi~na odlo~itev, kateri jezik izlo~iti iz skupine uradnih jezikov,

• osrednja prevajalska slu`ba v Bruslju zagotavlja ve~jo kvaliteto prevodov,

• ekonomija obsega pri centraliziranem najemanju free-lance prevajalcev,

• relativno nizki stro{ki storitev prevajanja.

II. DR@AVLJANI EU IN ZNANJE JEZIKOV

Iz raziskave Eurobarometra z naslovom »Evropejci in jeziki« izhaja, da ve~ kot polovica

dr`avljanov Evropske unije govori {e en jezik poleg materinega jezika, v nekaterih dr-

`avah ~lanicah pa govori tuj jezik skoraj 98% ljudi. ^etrtina dr`avljanov Evropske unije

govori dva tuja jezika. V svetovnem merilu to pomeni, da je polovica do dveh tretjin

svetovnega prebivalstva dvojezi~nega in da je nezanemarljivo {tevilo ljudi ve~jezi~nih.

Evropska javnost je naklonjena ve~jezi~nosti, saj kar 93% star{ev verjame, da je pomem-

bno, da se njihov otrok u~i tuje jezike, 71% dr`avljanov EU meni, da bi moral vsak dr-

`avljan EU govoriti {e en evropski jezik, 56% pa jih je pripravljeno posvetiti del svojega

prostega ~asa v tednu za u~enje tujih jezikov.

[tevilo tujih jezikov, ki jih govorijo dr`avljani EU, je zelo omejeno: 41% jih govori an-

gle{ki jezik, 19% francoski jezik, 10% nem{ki jezik, 7% {panski jezik in 3% italijanski je-

zik. Odstotek ljudi, ki govori kak{en drug evropski jezik, je zanemarljiv in ne presega

1%.

Angle{ki jezik je pravzaprav postal svetovni lingua franca. V evropskem prostoru se hi-

tro {iri kot prvi tuj jezik, ki ga star{i izberejo za svoje otroke. Angle{ki jezik je zamenjal

tudi jezike, ki so se jih otroci tradicionalno u~ili v {olah, kot so nem{ki, francoski, {pan-

ski in italijanski jezik. V tabeli prikazujemo tri najpogostej{e jezike, ki jih govorijo dr`av-

ljani EU po dr`avah ~lanicah EU poleg svojega materinega jezika (v %).
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Tabela 2.1: Najpogostej{i jeziki, ki jih govorijo dr`avljani ~lanic EU (v %)

Belgija % Luxemburg %

angle{~ina 42 franco{~ina 88

franco{~ina 37 nem{~ina 81

nem{~ina 15 angle{~ina 53

Danska % Nizozemska %

angle{~ina 76 angle{~ina 78

nem{~ina 50 nem{~ina 57

franco{~ina/{ved{~ina 8 franco{~ina 14

Nem~ija % Avstrija %

angle{~ina 41 angle{~ina 51

franco{~ina 9 franco{~ina 8

drugo 7 italijan{~ina 6

Gr~ija % Portugalska %

angle{~ina 39 angle{~ina 23

franco{~ina 5 franco{~ina 18

nem{~ina 3 {pan{~ina 6

[panija % Finska %

angle{~ina 17 angle{~ina 51

{pan{~ina 9 {ved{~ina 33

drugo 9 nem{~ina 11

Francija % [vedska %

angle{~ina 30 angle{~ina 77

{pan{~ina 7 nem{~ina 24

nem{~ina 6 dan{~ina/franco{~ina 6

Irska % Zdru`eno kraljestvo %

franco{~ina 12 franco{~ina 9

drugo 9 nem{~ina 5

angle{~ina 6 angle{~ina 3

Italija %

angle{~ina 28

franco{~ina 17

nem{~ina 3

Vir: Eurobarometer
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III. PREVAJALSKA SLU@BA EVROPSKE KOMISIJE

V prevajalski slu`bi Evropske komisije je zaposlenih ve~ kot 1200 prevajalcev in 600 ad-

ministrativnih uslu`bencev. Slu`ba se nahaja tako v Bruslju kot v Luxemburgu in je naj-

ve~ja prevajalska slu`ba na svetu. Ostali organi EU (Svet EU, Evropski parlament, So-

di{~e, Ekonomski in socialni svet, itd.) imajo svoje oddelke za prevajanje, medtem ko

ostale agencije po{iljajo svoje dokumente na center za prevajanje v Luxemburgu.

Prevajalska slu`ba je organizirana tematsko tako kot sama Komisija, kar omogo~a u~in-

kovito sodelovanje s posameznimi direktorati, omogo~a pa tudi ve~jo specializacijo

prevajalcev. Vsak tematski oddelek direktorata za prevajanje dela oziroma prevaja za

generalne direktorate Komisije in slu`be, pri ~emer prevaja dokumente o zelo speci-

fi~nih podro~jih EU. Vsaka od {estih tematskih skupin je razdeljena na enajst jezikovnih

oddelkov (ena za vsak uradni jezik EU). Prevajalci tako delajo v ve~jezi~nih oddelkih,

vendar vedno – vsaj tako je bilo doslej – v oddelku z njihovim materinim jezikom. Do-

slednost in kvaliteto prevajanja nadzoruje jezikovni koordinator za vsak posamezni je-

zik posebej.

Stro{ki prevajanja zna{ajo 220 mio EUR na leto (cca. 50 centov na davkopla~evalca v

EU).

3.1 Potek dela v prevajalski slu`bi Evropske komisije

Generalni direktorat po{lje pro{njo za prevod splo{ni slu`bi, ki posreduje besedilo do-

kumenta ustrezni enoti za planiranje, ki besedilo razmno`i ter ga po{lje oddelku za pre-

vajanje. Na oddelku za prevajanje besedilo dokumenta prevedejo in revidirajo ter elek-

tronsko procesirajo. Prevedeno besedilo dokumenta nato po{ljejo naro~niku ter ga

elektronsko arhivirajo.

Neodvisni (free-lance) prevajalci

Prevajalska slu`ba si pri prevajanju pomaga tudi s tk.im free-lance prevajalci, ki jih izbe-

re na podlagi javnega razpisa.

Pribli`no 20% storitev prevajalske slu`be opravijo free-lance prevajalci v in izven EU.

To zna{a pribli`no 250.000 prevedenih strani na leto. Free-lance prevajalci prevajajo

dokumente, katerih ni potrebno prevajati znotraj Komisije, ker niso zaupni, politi~no

ob~utljivi in ne gre za nujne zadeve. Free-lance prevajalci prevajajo predvsem doku-
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mente iz specializiranih podro~ij (pravo, ekonomija, finance, kmetijstvo, carine, obdav-

~itev, telekomunikacije, itd.). Od free-lance prevajalcev se zahteva, da prevajajo iz in v

uradne jezike EU, v~asih pa tudi v in iz drugih jezikov (na primer ruski jezik). Najve~

prevajajo iz angle{~ine in franco{~ine.

Prevajalska slu`ba si prizadeva, da bi v prihodnjih letih {tevilo prevodov, ki jih opravijo

free-lance prevajalci, pove~ali na 30%.

3.2 Skupna prevajalska in konferen~na slu`ba

Joint Interpreting and Conference Service (SCIC – francoski akronim) zagotavlja kvali-

tetno tolma~enje na sestankih, ki jih organizira Komisija in ostale institucije ter zagotav-

lja konferen~ne kapacitete za Komisijo in njene slu`be. SCIC omogo~a ve~jezi~no ko-

munikacijo, kar je za postopek sprejemanja odlo~itev v EU zelo pomembno. Eden glav-

nih ciljev SCIC je zagotovitev prevajanja s poudarkom na {iritvi unije in ostati na vodilni

ravni za zagotavljanje novih tehnologij konferen~nega prevajanja. EU je trenutno najin-

tenzivnej{a politi~na in strokovna »konferenca« na svetu. Zadnjih 50 let se dr`ave ~lani-

ce dnevno pogajajo in usklajujejo mnenja na podlagi predlogov Komisije. Odredbe in

direktive, ki predstavljajo evropsko zakonodajo, se »rojevajo« za konferen~no mizo.

Pravica vsakega za tak{no mizo pa je, da predstavi svoja stali{~a v svojem jeziku, kar je

tudi temeljna zahteva demokrati~ne legitimnosti v EU. V ve~ini primerov imajo sprejeti

pravni akti takoj{en in neposreden u~inek na `ivljenja dr`avljanov EU. Prav zaradi tega

je pomembno, da ne pride do ovir in zapletov pri sporazumevanju in podajanju stali{~

na sestankih. Dr`avljane EU naj bi v Bruslju ne predstavljali najbolj{i lingvisti, ampak

najbolj{i strokovnjaki. Glavna naloga SCIC pa je, da poskrbi za to, da se ti strokovnjaki

med seboj razumejo.

SCIC je najve~ja prevajalska slu`ba na svetu. Organizacijsko je sestavni del Komisije in

predstavlja skupno slu`bo, ki zagotavlja visoko kvalitetno tolma~enje v Bruslju in kjer-

koli v svetu. Dela za Komisijo, Svet ministrov, Evropski ekonomski in socialni svet, Od-

bor regij, Evropsko investicijsko banko in druge institucije EU.

SCIC in posebna prevajalska slu`ba Evropskega parlamenta ter Sodi{~a skrbijo za tol-

ma~enje na sestankih, pri ~emer gre ve~inoma za simultano prevajanje. Skupni stro{ki

za to zna{ajo pribli`no 50 centov na dr`avljana Evropske unije letno, stro{ki SCIC pa

stanejo vsakega davkopla~evalca v uniji zgolj 28 centov letno.

SCIC zagotavlja tolma~e za pribli`no 50 sestankov dnevno v Bruslju in tudi v drugih kra-

jih. Oblike prevajanja na teh sestankih se razlikujejo in sicer gre lahko za konsekutivno
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prevajanje med dvema jezikoma, za kar je potreben en prevajalec ali pa gre za simulta-

no prevajanje v in iz enajstih jezikov (popolna simetrija), za kar je potrebno 33 prevajal-

cev. Potrebe glede oblik prevajanja v razli~nih institucijah EU so razli~ne. Izvoljeni

predstavniki (ministri na uradnih sestankih, itd.) imajo zagotovljeno polno simetri~no

prevajanje, medtem ko je prevajanje za uradnike in strokovnjake zagotovljeno glede na

njihove dejanske potrebe.

SCIC v {tevilkah:

• 450 redno zaposlenih tolma~ev

• 200 – 300 free-lance tolma~ev dnevno

• 2000 uradno priznanih free-lance tolma~ev

• 50 sestankov dnevno

• 11.500 dni sestankov na leto

• Skupni stro{ki za leto 2001: 105.000.000 EUR

• Stro{ki, ki padejo na vsakega davkopla~evalca v EU: 0,28 EUR letno

• po {iritvi EU bo SCIC potreboval 15 do 40 tolma~ev na dan za vsak novi jezik

• Stro{ki prevajanja se bodo zvi{ali od 20 do 50%

IV. PREVAJANJE V EVROPSKEM PARLAMENTU

Plenarna zasedanja Evropskega parlamenta potekajo v Strasbourgu, nekatera dodatna

zasedanja pa tudi v Bruslju. Parlamentarni odbori in politi~ne skupine se sestajajo v

Bruslju in drugje v Evropi. Poleg tega pa evropski parlamentarci sodelujejo tudi v parla-

mentarnih delegacijah na podro~ju mednarodnih odnosov in mednarodnega

sodelovanja.

Prevajalska slu`ba Evropskega parlamenta mora zagotoviti prevajalce za vse te sestan-

ke, na katerih sodelujejo evropski parlamentarci, obenem pa mora zagotoviti tudi pre-

vajalce za Ra~unsko sodi{~e (Court of Auditors) in strokovno slu`bo Komisije v Luxem-

bourgu, kjer deluje tudi sekretariat Evropskega parlamenta.

Direktorat za prevajanje Evropskega parlamenta (The Interpreting Directorate) zapo-

sluje pribli`no 240 rednih tolma~ev, poleg tega pa {e nekaj ve~ kot 1000 pomo`nih kon-

feren~nih tolma~ev, med katerimi jih dnevno najamejo od 200 do 500 za pokrivanje

svojih potreb. V letu 2001 je predstavljala celotna aktivnost prevajalske slu`be 56.000

prevajalskih dni, in to samo za organe Evropskega parlamenta.
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Evropski parlament je »unikat« med mednarodnimi organizacijami v smislu zagotavlja-

nja popolnega ve~jezi~nega okolja. Prav vsak dr`avljan EU je lahko izvoljen za evrop-

skega poslanca, vendar od njega ne moremo pri~akovati, da bo obvladal najbolj raz{ir-

jene jezike EU, kot to lahko pri~akujemo od diplomatov in uslu`bencev v evropskih in-

stitucijah. Pravica vsakega evropskega poslanca je, da razpravlja v njegovem materi-

nem jeziku, kar je zapisano tudi v Poslovniku Evropskega parlamenta. V 1. odstavku

117. ~lena poslovnika je dolo~eno, da se vsi dokumenti parlamenta sestavijo v vseh

enajstih uradnih jezikih. Drugi odstavek dolo~a, da imajo vsi poslanci pravico uporab-

ljati katerikoli uradni jezik EU. Vsi govori se simulatno prevajajo v ostale uradne jezike.

V ostale neuradne jezike se prevajajo, ~e tako odlo~i urad parlamenta. V primeru, da se

pojavi neskladnost med razli~nimi jezikovnimi verzijami besedila dokumenta, predsed-

nik parlamenta odlo~i ali je glasovanje veljavno. Njegova odlo~itev je dokon~na (5. od-

stavek 138. ~lena poslovnika).

4.1 Direkorat za prevajanje

Direktorat za prevajanje vodi direktor (Director), ki je odgovoren za vse vidike notranje

organizacije direktorata, njegove politike, finan~ne zadeve in prora~un direktorata. Pri

delu mu pomagata dva svetovalca za lingvistiko (Linguistic Counsellors), na katera lah-

ko direktor prenese nekatere zgoraj na{tete pristojnosti.

Prevajalci zaposleni na direktoratu za prevajanje delujejo v okviru enajstih jezikovnih

oddelkov (po en oddelek za vsak uradni jezik EU), ki jih vodijo vodje oddelkov imeno-

vani tudi Head of Booth. Vodje so odgovorni za vse administrativne zadeve njihovih

oddelkov, za ~asovni in vsebinski okvir dela, pa tudi za nadzor delovanja in kvaliteto

prevodov.

Direktorat za prevajanje je interinstitucionalna slu`ba s sede`em v Luxembourgu. Med

njene pristojnosti spadajo organiziranje sestankov in konferenc ter zagotavljanje preva-

janja na parlamentarnih zasedanjih (pa tudi sestankov Komisije in Ra~unskega sodi{~a

v Luxembourgu).

V. PREVAJANJE IN TOLMA^ENJE

Kak{na razlika je med prevajanjem in tolma~enjem? Pri prevajanju gre za prevajanje pi-

snih dokumentov, pri tolma~enju pa za prevajanje govorjene besede.
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Tolma~i razlikujejo med aktivnim in pasivnim jezikom. Aktivni jezik je jezik, ki ga tol-

ma~i govorijo in predstavniki na sestanku poslu{ajo. Pasivni jezik pa je jezik, ki ga go-

vorijo predstavniki na sestanku, tolma~i pa ga razumejo.

Mednarodna zveza tolma~ev (AIIC International Association of Conference Interpre-

ters) uporablja naslednji definiciji:

Aktivni jeziki

A: Tolma~ev materin jezik (ali drug jezik absolutno ustrezen materinem jeziku), v kate-

rega tolma~ prevaja iz vseh ostalih jezikov, ki jih obvlada in sicer konsekutivno in

simultano.

B: Jezik, ki ni tolma~ev materin jezik, a ga tolma~ odli~no obvlada in v katerega prevaja

iz vseh ostalih jezikov, ki jih obvlada. Nekateri tolma~i lahko prevajajo v jezik B samo

konsekutivno ali pa samo simultano.

Pasivni jeziki

Jeziki, ki jih tolma~ popolnoma razume in iz katerih prevaja.

5.1 Simetri~ni in asimetri~ni re`im prevajanja

Simetri~ni re`im prevajanja pomeni, da sodelujo~i na sestanku govorijo in poslu{ajo

prevod iz istih jezikov.

Na sestanku z jezikovnim re`imom »11-11« je 11 pasivnih in 11 aktivnih jezikov. V insti-

tucijah EU to pomeni, da je vseh 11 uradnih jezikov prevajanih v ostale uradne jezike.

Tak{en re`im imenujemo popoln in simetri~ni re`im.

Skr~eni re`im (reduced regime) pomeni, da je prevajanje zagotovljeno iz manj jezikov,

kot je uradnih jezikov v EU.

Asimetri~ni re`im pa pomeni, da lahko govori{ ve~ jezikov kot jih lahko poslu{a{. Kadar

je na primer na sestanku v uporabi re`im »11-3«, to pomeni, da lahko sodelujo~i na se-

stanku govorijo enajst uradnih jezikov, tolma~enje pa je zagotovljeno samo v angle{ki,

francoski in nem{ki jezik.
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Sestanek z re`imom ang-fr-nem-it-gr - ang-gr je re`im 5-2 in pomeni, da udele`enci go-

vorijo angle{ko, francosko, nem{ko, italijansko ali gr{ko, prevod pa je zagotovljen

samo v angle{~ino in gr{~ino. Tak sestanek ima skr~eni asimetri~ni re`im.

V {tevilnih primerih udele`enci razumejo enega ali ve~ svetovnih jezikov, vendar se po-

~utijo neugodno, da bi govorili v jeziku, ki ni njihov materin jezik. Prevajanje se v tem

primeru zagotovi z asimetri~nim re`imom.

[tevilo tolma~ev, ki je potrebno, da se zagotovi tolma~enje v in iz vseh 11 uradnih jezi-

kov, je 33. ^e omejimo {tevilo aktivnih jezikov na tri jezike, je potrebnih le 9 tolma~ev.

Tako lahko udele`enci {e vedno govorijo v materinem jeziku ter poslu{ajo prevod v

enega izmed treh jezikov, za katere je zagotovljen prevod.

Da pa je asimetri~no tolma~enje sploh izvedljivo, morajo udele`enci razumeti vsaj ene-

ga ali ve~ aktivnih jezikov.

5.2 Jezikovne kombinacije pri konferen~nih tolma~ih

V ve~ini primerov tolma~ prevaja iz njegovega pasivnega jezika v njegov materin jezik.

Materin jezik je njegov aktivni jezik in ga v~asih poimenujemo jezik A.

Nekateri tolma~i odli~no obvladajo jezik, ki ni njihov materin jezik in lahko prevajajo v

tak{en jezik iz enega ali ve~ tujih jezikov, ki jih obvladajo. To je poleg materinega jezika

njihov drugi aktivni jezik. Za tolma~a, ki lahko prevaja iz njegovega materinega jezika v

njegov drugi aktivni jezik, pravimo, da prevaja povratno (a retour). Nekateri tolma~i, ki

prevajajo po tem na~elu »a retour«, prevajajo samo konsekutivno ne pa simultano.

Majhno {tevilo tolma~ev je sposobnih prevajati iz vseh jezikov, ki jih obvladajo v njihov

drugi aktivni jezik. [e manj{e {tevilo tolma~ev pa obvlada ve~ kot dva aktivna jezika.

Pasivni jeziki so jeziki, ki jih tolma~ povsem razume in do neke mere tudi govori, ven-

dar ne v tolik{ni meri, da bi lahko v ta jezik prevajal.

VI. NAMESTO ZAKLJU^KA

V okviru prevajalske slu`be Evropske komisije `e nekaj ~asa poteka kampanja »Borba

proti megli« (Fight the FOG) - fig., s katero naj bi spodbudili avtorje in prevajalce k bolj

jasnemu in razumljivemu pisanju besedil. Kampanja opozarja na nevarnosti »megle«, ti-
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ste nerazlo~ne sive mrene, ki se {iri nad dokumenti EU in nejasnimi sporo~ili, ki pov-

zro~ajo zgolj zamudo in nerazumevanje ob branju dokumentov.

Ve~ informacij, tako pou~nih kot tistih s kan~kom humorja o kampanji FOG the Fight, je

objavljenih na spletni strani:

http://www.europa.eu.int/comm/translation/en/ftfog/index.htm

LITERATUTA IN VIRI
- A Community of Languages (European Parliament):

http://www.europarl.eu.int/language/default_en.htm.
- Fight the FOG: http://www.europa.eu.int/comm/translation/en/ftfog/index.htm.
- Rules of Procedure of the European Parliament:

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PROG=RULES-EP&L=EN&REF=TOC.
- Seminar »A Community of Languages«, Brussels, 29 and 30 January 2003.
- Translation for the European Union: http://europa.eu.int/comm/translation
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PRAVNA UREDITEV OMEJEVANJA

PORNOGRAFIJE V EU*

I. UVOD

Naloga je prikaz podatkov o tem, kako je v dr`avah ~lanicah Evropske unije normativ-

no urejeno omejevanje pornografije v javnosti (televizija, tisk, ostalo) in kak{ne so

sankcije za kr{itve. Podatke smo prete`no pridobili prek svetovnega spleta, nekaj ko-

ristnih informacij pa smo povzeli tudi iz doma~e strokovne literature.

V nalogi so najprej opisana nekatera splo{na na~ela in kratek pregled skupne evropske

zakonodaje na tem podro~ju, nato pa so prikazani podatki za nekatere dr`ave Evrop-

ske unije, za katere so bili na voljo dovolj kvalitetni javno dostopni viri pravnih in dru-

gih informacij. Osredoto~ili smo se predvsem na pornografijo v medijih,1 prou~ili pa

smo tudi nekatere kazenske zakonodaje, ki dolo~ajo kazniva dejanja v zvezi s porno-

grafijo nasploh.

Posebej se nismo poglobljeno ukvarjali z razvejanim podro~jem boja zoper otro{ko

pornografijo, ki sicer zajema zelo pomemben dele` v skupnem boju zoper

pornografijo.

II. OPREDELITEV POJMOV IN UREDITEV V NA[I DR@AVI

Pornografija je neposredno povezana in je obenem tudi v dolo~enem nasprotju s pravi-

co do izra`anja, kot jo opredeljuje Ustava Republike Slovenije v prvem odstavku 39. ~le-
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1 Za poglobljeno seznanitev s problematiko pornografije v medijih priporo~amo tudi ogled gradiva z naslo-

vom »Children`s film and television in EU countries) kanadske nevladne organizacije Media Awareness Net-

work na temo »Filmi in televizija za otroke v dr`avah EU«, ki jih je v letu 1996 pridobila mednarodna nevladna

organizacija Centre international du film pour l`enfance et la jeunesse (CIFEJ) (mednarodni center za otro{ke

in mladinske filme), pa tudi zapis 9. sre~anja EPRE (evropske platforme zakonodajnih oblasti) v {vicarskem

mestu Vevey na temo »Spolnost na ekranu« v letu 1999. Gradivi sta dostopni preko spletnih strani, navedenih v

nalogi.



na: »Zagotovljena je svoboda izra`anja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in

drugih oblik javnega obve{~anja in izra`anja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema

in {iri vesti in mnenja.« (39.~len ustave)

Pornografija je po mnenju nekaterih velikokrat tudi v nasprotju s pravico osebe do do-

stojanstva in integritete, pomeni pa tudi spodbujanje spolne diskriminacije.

Med razlogi za preganjanje pornografije v veliki meri prevladujejo razlogi za{~ite otrok

in mladoletnikov. To izhaja iz {tevilnih dokumentov s tega podro~ja in tudi iz zakono-

daj posameznih dr`av.

V Slovarju slovenskega knji`nega jezika je pornografija opredeljena kot »prikazovanje,

obravnavanje spolnosti samo zaradi eroti~nega dra`enja, ugajanja«. V slovenski zako-

nodaji pa pojem pornografija oziroma pornografsko ni opredeljen. ^e bi hoteli poteg-

niti lo~nico med erotiko in pornografijo, bi morda lahko zapisali, da je pornografija eks-

plicitni prikaz spolnih aktivnosti v literaturi, filmih ali fotografiji, ki naj bi prej kot estet-

ska in emocionalna stimulirala eroti~na ob~utja, medtem ko gre pri erotiki za stilizirano

in estetizirano prikazovanje spolnosti, ki ima predvsem estetske u~inke in jih lahko oz-

na~imo kot umetnost. (Breznikar, 2002)

Slovenski Zakon o medijih opredeljuje nekatere osnovne pojme, ki jih je treba poznati v

zvezi s predmetom te naloge. Tako so kot mediji po tem zakonu opredeljeni: ~asopisi in

revije, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, teletekst ter druge obli-

ke dnevnega ali periodi~nega objavljanja uredni{ko oblikovanih programskih vsebin s

prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike, na na~in, ki je dostopen javnosti. Dejavnost raz-

{irjanja programskih vsebin zajema dejavnost izdajanja ~asopisov, revij ali periodike,

radijsko in televizijsko dejavnost, ter izdajanje elektronskih publikacij ne glede na teh-

ni~no obliko nosilca, na katerem so izdane. Elektronske publikacije so mediji, s kateri-

mi fizi~ne ali pravne osebe raz{irjajo programske vsebine prek ra~unalni{kih povezav

tako, da so dostopne {ir{i javnosti, ne glede na njihov obseg. Dejavnost medijev med

drugim temelji na svobodi izra`anja, nedotakljivosti in varstvu ~lovekove osebnosti in

dostojanstva.

V Zakonu o medijih so dolo~ene nekatere omejitve oziroma prepovedi v zvezi s pred-

vajanjem pornografije. Tako je v 84. ~lenu med drugim dolo~eno, da televizijski progra-

mi ne smejo predvajati prizorov pornografije ali drugih oddaj, ki bi lahko resno {kodo-

vale du{evnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov. Ob upo{te-

vanju dolo~enih kriterijev lahko televizijski programi od 24. do 5. ure predvajajo tudi
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programske vsebine, ki vsebujejo prizore erotike. Te programske vsebine morajo biti

jasno in razumljivo ozna~ene z vizualnim simbolom, pred za~etkom njihovega predva-

janja pa mora biti objavljeno akusti~no in vizualno opozorilo, da niso primerne za otro-

ke in mladoletnike do 15. leta starosti. Dolo~be tega ~lena se smiselno uporabljajo tudi

za radijske programe. Pristojni minister lahko predpi{e dodatne ukrepe za varstvo

otrok in mladoletnikov. Ti ukrepi se lahko nana{ajo tudi na varstvo otrok in mladoletni-

kov pred raz{irjanjem vsebin iz 84. ~lena prek tiskanih medijev in elektronskih publika-

cij. Poleg te dolo~be pa je v prvem odstavku 49. ~lena citiranega zakona tudi dolo~eno,

da oglasi, katerih prete`no ciljno ob~instvo so otroci, ali v katerih nastopajo otroci, ne

smejo vsebovati prizorov nasilja, pornografije in drugih vsebin, ki bi lahko {kodovale

njihovemu zdravju ter du{evnemu in telesnemu razvoju, ali kako druga~e negativno

vplivale na dovzetnost otrok.

Med kazenskimi dolo~bami zakona so dolo~ene kazni za kr{itelje zakona, in sicer je v

129. ~lenu zakona med drugim dolo~eno, da se z denarno kaznijo najmanj 2,500.000 to-

larjev kaznuje za prekr{ek izdajatelj - pravna oseba, ~e kr{i zakon. Kaznujeta se tudi od-

govorna oseba izdajatelja – pravne osebe in pa izdajatelj – fizi~na oseba.

V prvem odstavku 187. ~lena slovenskega Kazenskega zakonika je dolo~eno, da se kaz-

nuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta, kdor osebi, mlaj{i od {tirinajst let,

proda, prika`e ali z javnim razstavljanjem ali kako druga~e omogo~i, da so ji dostopni

spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji prika`e porno-

grafsko predstavo.

III. EVROPSKA MEDIJSKA ZAKONODAJA

Na podro~je medijev s svojimi akti posegata dve instituciji, in sicer Svet Evrope in

Evropska unija. Prvi se ukvarja na primer z vpra{anji organizacije radiodifuzije in plura-

lizma medijev, medtem ko se Evropska unija bolj ukvarja z ekonomskimi vidiki delova-

nja medijev, na primer z na~ini financiranja, vpra{anji konkuren~nosti itd.

3.1 Svet Evrope

Temeljna dolo~ba za podro~je medijev je 10. ~len Evropske konvencije o ~lovekovih

pravicah in temeljnih svobo{~inah (v nadaljevanju EK^P), v katerem je dolo~eno, da

ima vsakdo pravico do svobodnega izra`anja. Ta pravica obsega svobodo mi{ljenja ter

sprejemanja in sporo~anja obvestil in idej brez vme{avanja javne oblasti in ne glede na
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meje. Ta ~len pa ne pomeni omejevanja pravice dr`av, da v svojih zakonodajah dolo~ijo

pogoje in zahteve za pridobitev dovoljenj za delo radijskih, televizijskih in kinemato-

grafskih podjetij. V drugem odstavku navedene konvencije je dolo~eno, da je izvr{eva-

nje pravic, omenjenih v prvem odstavku, podrejeno nekaterim formalnostim, pogojem,

omejitvam ali sankcijam, kot jih dolo~ajo zakoni in so nujne za demokrati~no dru`bo.

Izvr{evanje teh svobo{~in vklju~uje tudi dol`nosti in odgovornosti in je zato lahko pod-

vr`eno obli~nostnim pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih dolo~a zakon, in ki so nujne

v demokrati~ni dru`bi zaradi varnosti dr`ave, njene ozemeljske celovitosti, zaradi javne

varnosti, prepre~evanja neredov ali zlo~inov, za zavarovanje zdravja ali morale, za za-

varovanje ugleda drugih ljudi, za prepre~itev razkritja zaupnih informacij ali za zavaro-

vanje avtoritete in nepristranskosti sodstva.

V okviru Sveta Evrope je bila sprejeta {e Konvencija o ~ezmejni televiziji, ki je obenem

tudi osnova za nadaljnje urejanje podro~ja vizualnih medijev po Evropi. Navedena kon-

vencija postavlja nekatere kriterije, kot na primer spo{tovanje dostojanstva in temeljnih

~lovekovih pravic. V 7. ~lenu konvencije je tako med drugim dolo~eno, da naj vse sesta-

vine programov po na~inu predstavitve in vsebini spo{tujejo ~lovekovo dostojanstvo in

temeljne pravice drugih. [e zlasti ne smejo biti nespodobne in ne smejo vsebovati por-

nografije. Dolo~eno je tudi, da nobene sestavine programov, ki bi lahko {kodljivo vpli-

vale na telesni, du{evni ali moralni razvoj otrok in mladoletnikov, ne smejo biti uvr{~e-

ne v program takrat, ko jih ti zaradi ~asa oddajanja ali sprejemanja verjetno lahko gleda-

jo. V 11. ~lenu konvencije pa je dolo~eno, da se morajo oglasi, namenjeni otrokom, ali

oglasi, v katerih nastopajo otroci, izogibati vsemu, kar bi lahko {kodovalo njihovim in-

teresom, in morajo upo{tevati njihovo posebno dovzetnost.

V letu 2001 je bila sprejeta tudi Konvencija o kriminalu v kibernetskem prostoru, ki je

na{a dr`ava {e ni popodpisala, vendar to namerava storiti. Konvencija med drugim do-

lo~a kazniva dejanja, povezana z otro{ko pornografijo, ki se raz{irja preko svetovnega

spleta. Celovito obravnava kazenskopravno problematiko v kibernetskem prostoru.

Dr`ave podpisnice se zavezujejo, da bo na njihovem ozemlju zagotovljen pregon za vsa

kazniva dejanja, opredeljena v konvenciji. Med drugim so kot kazniva dejanja po tej

konvenciji opredeljena: produkcija in raz{irjanje otro{ke pornografije prek svetovnega

spleta, ponujanje ali omogo~anje dostopa do take pornografije, pa tudi `e samo pose-

dovanje otro{ke pornografije na ra~unalniku.

Omeniti velja {e {tevilna priporo~ila, ki jih je Svet Evrope izdal v zvezi z mediji. Med nji-

mi naj omenimo Priporo~ilo o na~elih raz{irjanja videogramov z nasilno, brutalno ali
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pornografsko vsebino (Recommendation no. R (89) 7 of the Committee of Ministers to

member states concerning Principles on the Distribution of Videograms having a vio-

lent, brutal or pornographic content), ki naj pomaga dr`avam v boju zoper raz{irjanje

spornih videogramov, pri ~emer gre predvsem za namen za{~ite mladoletnikov.

Pomemben vpliv na medijske organizacije pa imajo tudi odlo~itve Evropskega sodi{~a

za ~lovekove pravice (ES^P).

3.2 Evropska unija

V Evropski uniji je za podro~je medijev pomembna zlasti direktiva, poimenovana »Tele-

vizija brez meja«, ki je bila sprejeta na podlagi Konvencije Sveta Evrope o ~ezmejni tele-

viziji. Namen te direktive je vpeljava harmoniziranega sistema nekaterih vidikov televi-

zijskega oddajanja, s pomo~jo katerih naj bi vzpostavili enake pogoje v vsej skupnosti.

V 22. ~lenu direktiva dolo~a, da morajo dr`ave ~lanice sprejeti primerne ukrepe, da za-

gotovijo, da televizijske oddaje, ki jih oddajajo organizacije pod njihovo jurisdikcijo, ne

vsebujejo nobenih takih programov, ki bi lahko resno {kodovali psihi~nemu, du{evne-

mu ali moralnemu razvoju mladoletnikov, {e posebej programov, ki vsebujejo porno-

grafijo ali neupravi~eno nasilje. Ti ukrepi naj se raz{irijo tudi na druge programe, ki bi

lahko {kodovali psihi~nemu, du{evnemu ali moralnemu razvoju mladoletnikov, razen

v primerih, ko je z izbiro ustreznega ~asa oddajanja ali s katerimkoli tehni~nim sreds-

tvom zagotovljeno, da mladoletniki takih oddaj v normalnih pogojih ne morejo sli{ati

ali videti.

3.3 European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)

Gre za mednarodno ustanovo s sede`em v Düsseldorfu, ki jo deloma financira Evrop-

ska komisija. Njen namen je, da v ~asu globalizacije slu`i predvsem neformalnim disku-

sijam zakonodajnih oblasti na podro~ju oddajanja avdiovizualnih programov, izmenja-

vam novosti na zakonodajnem podro~ju in diskusijam o prakti~nih vpra{anjih glede

pravnih problemov v zvezi z interpretacijo in uveljavljanjem zakonodaj s podro~ja od-

dajanja programov. Povezana je z Evropskim in{titutom za medije. EPRA vsako leto pri-

reja strokovna sre~anja. Posebej zanimivo je bilo 9. sre~anje v {vicarskem mestu Vevey

v maju 1999. V poro~ilu s tega sre~anja, ki je bilo posve~eno temi »Spolnost na ekranu«,

je zaslediti {tevilne koristne informacije o zakonodajah posameznih dr`av in o njihovih

sicer{njih pogledih na pornografijo v medijih (glej spletne strani EPRA).
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IV. PREGLED PO DR@AVAH

4.1 Avstrija

Avstrija je edina med obravnavanimi dr`avami, v kateri imajo, poleg skopih dolo~b o

pornografiji v kazenskem zakoniku, {e poseben zakon o pornografiji.2

V zakonu je dolo~eno, da je odgovoren za kaznivo dejanje, kdor s pridobitnim name-

nom izdeluje, prena{a ali ima z namenom raz{irjanja na zalogi pornografske spise, sli-

ke, filmske slike ali druge nespodobne predmete, jih uva`a, transportira ali izva`a, jih

ponuja drugim oziroma jim omogo~a, da se z njimi seznanijo, in podobno. Kaznivo de-

janje se kaznuje z zaporno kaznijo do enega leta, poleg tega pa se lahko storilcu dosodi

tudi denarna kazen. Odredi se, razen izjemoma, tudi uni~enje predmetov dejanja. Na-

dalje se kaznuje, kdor zavestno ponuja ali prepu{~a mladini izpod 16. leta zgoraj nave-

deni pornografski material, oziroma z razstavljanjem ali kako druga~e omogo~a, da se z

njim seznani ve~ji krog oseb izpod 16. leta starosti. Kaznivo je tudi predvajanje porno-

grafskih gledali{kih in drugih predstav, zagro`ena pa je kazen do {est mesecev zapora

oziroma denarna kazen. Podjetju, ki se ukvarja z zgoraj opisano dejavnostjo, se lahko

za dolo~en ~as, vendar najdlje za pet let, prepove obratovanje.

Okrajne upravne oblasti lahko po uradni dol`nosti, na predlog drugega urada ali osebe,

ki izka`e upravi~en interes, omejijo ali pa celo popolnoma prepovedo razpe~evanje

gradiva s pornografsko vsebino. Gre za prodajo na ulici, maloprodajo ali razstavljanje,

bistvo dolo~be pa je, da do tega materiala ne morejo priti mladoletniki izpod 16. leta sta-

rosti. De`elni glavar lahko po uradni dol`nosti ali na predlog omeji tovrstno razpe~eva-

nje po celi zvezni de`eli, Ministrstvo za notranje zadeve pa lahko v soglasju z Ministrs-

tvom, pristojnim za {olstvo, odredi ta ukrep po celi dr`avi. Omejitev oziroma prepoved

razpe~evanja in prenehanje tega ukrepa sta javno objavljena. Za kr{itev izre~ene omeji-

tve oziroma prepovedi je predpisana {e dodatna kazen.

V zakonu je dolo~ena tudi pristojnost posameznih ministrstev za njegovo izvr{evanje.

Na koncu zakona so tudi procesne dolo~be. Smiselno se v tem postopku uporabljajo

dolo~be Zakona o kazenskem postopku.
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Naslednji zakon, ki tudi obravnava podro~je pornografije v Avstriji, je zakon o avstrij-

skem dr`avnem radiu (ORF-Gesetz), ki med splo{nimi na~eli dolo~a, da programi ne

smejo vsebovati oddaj, ki bi lahko resno {kodovale telesnemu, du{evnemu ali moralne-

mu razvoju mladoletnikov, {e posebno tiste, ki prikazujejo pornografijo in neutemelje-

no nasilje. Pri takih oddajah se mora z izbiro ~asa oddajanja ali z drugimi ukrepi poskr-

beti za to, da jih mladoletniki na obi~ajen na~in ne morejo sli{ati ali videti. Nekodirani

programi z zgoraj navedeno vsebino morajo biti opremljeni z zvo~nimi ali z vizualnimi

opozorili, in to tekom cele oddaje. Zvezna vlada lahko z uredbo podrobneje opredeli

elemente teh opozoril.

Omeniti je treba {e zakon o zasebni televiziji (Privatfernsehgesetz), ki v 32. ~lenu dolo-

~a, da televizijski programi ne smejo vsebovati oddaj, ki bi lahko hudo {kodovale tele-

snemu, du{evnemu ali moralnemu razvoju mladoletnikov, {e posebno tiste, ki prikazu-

jejo pornografijo in neutemeljeno nasilje. Dolo~ena je obveznost omejevanja dostopa

mladoletnikov do takih oddaj, pa tudi obveznost opremljanja z opozorili. Tudi v tem

primeru lahko zvezna vlada podrobneje opredeli elemente teh opozoril.

4.2 Belgija

V tej dr`avi se ve~ predpisov nana{a na omejevanje pornografije. Kot primer velja ome-

niti usklajene dekrete flamske skupnosti o radiodifuziji in televiziji iz leta 1995.3 Iz tega

akta velja omeniti izrecno prepoved oddajanja programov, ki lahko resno {kodujejo te-

lesnemu, du{evnemu ali moralnemu razvoju mladoletnikov, {e posebej programov, ki

vsebujejo pornografske scene ali neupravi~eno nasilje. V nekaterih primerih je mo`no

predvajati take programe, pod pogojem, da je mladoletnikom prek izbire oddajnega ~a-

sa ali s pomo~jo tehni~nih sredstev onemogo~eno, da bi jih sli{ali ali videli. ^e se taki

programi predvajajo nekodirano, mora biti poskrbljeno za ustrezno predhodno zvo~no

opozorilo. Vse navedeno se nana{a tudi na najave programov, ki jih oddajajo radijske in

televizijske organizacije flamske skupnosti. Flamska vlada lahko za~asno prepove od-

dajanje programa, s katerim se kr{ijo dolo~be tega zakona. O tem ukrepu mora vnaprej

pisno obvestiti zadevno radiodifuzno ustanovo, ~e pa gre za tako ustanovo iz katere od

dr`av ~lanic EU, mora obvestiti tudi Evropsko komisijo. ^e v primeru tuje radiodifuzne
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ustanove ne pride do ustreznega dogovora in se kr{itve ne prenehajo, postane za~asna

prepoved trajna.

Smiselno podobne dolo~be glede omejevanja pornografije v medijih vsebujejo tudi: za-

kon o distribucijskih mre`ah radiodifuznih oddaj iz o izvr{evanju radiodifuzne aktivno-

sti na dvojezi~nem obmo~ju glavnega mesta Bruslja,4 dekret o medijih (Décret sur les

médias) iz leta 1999 za nem{ko govore~o skupnost, ter dekret o avdiovizualni dejavno-

sti (Décret sur l'audiovisuel) iz leta 1987 za frankofonsko skupnost.

V odloku vlade frankofonske skupnosti iz leta 2000, ki se nana{a na za{~ito mladoletni-

kov pred televizijskimi oddajami, s katerimi se lahko {koduje njihovemu psihi~nemu,

du{evnemu ali moralnemu razvoju,5 so klasificirane oddaje po razli~nih kategorijah, in

sicer gre za: oddaje, ki so dovoljene vsem, oddaje, za katere je za`eleno dovoljenje star-

{ev, oddaje, za katere je nujno dovoljenje star{ev, oddaje, prepovedane mladini izpod

16 let in oddaje, prepovedane mladini izpod 18 let. Za vsako vrsto oddaje je dolo~ena

druga~na barvna oznaka (barvni lik na podlagi drugega barvnega lika). Vsaka radiodi-

fuzna organizacija mora klasificirati oddaje na tak na~in. Dolo~ene so tudi ~asovne

omejitve predvajanja posameznih oddaj in ~asovni razpon, v katerem mora biti viden

opozorilni znak. Za izvr{evanje dolo~b tega odloka je pristojen minister, ki pokriva av-

diovizualno podro~je.

Na podro~ju kaznovalnega prava pa je treba omeniti Zakon o kazenskopravni za{~iti

mladoletnikov (Loi relative a la protection pénale des mineurs) iz novembra 2000 in Ka-

zenski zakonik (Code pénal) iz leta 1867 (z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

Iz njunih dolo~b izhaja, da je kazen za posedovanje z namenom prodaje, razpe~evanje

ipd. pornografskega gradiva z otro{ko vsebino od pet do deset let zapora oziroma de-

narna kazen. Tako je v 383.bis ~lenu Kazenskega zakonika dolo~eno, da se vsakdo,

kdor proizvaja ali raz{irja pornografski material, ki prikazuje mladoletnike, kaznuje z

zaporno kaznijo od petih do desetih let in z denarno kaznijo. ^e gre za kriminalno

zdru`bo oziroma organizirano dejavnost, je zagro`ena kazen od desetih do petnajstih

let zapora. Kdor tak material samo poseduje, se kaznuje z zaporom od enega meseca do

enega leta in z denarno kaznijo. Predvidena je tudi zaplemba materiala.
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4.3 Finska

Dr`avna Finska oddajna dru`ba (Finnish Broadcasting Company) skrbi za to, da pro-

grami, ki niso primerni za otroke, niso predvajani pred 21.00 uro. (glej Media Aware-

ness Network)

Kot izhaja iz podatkov na spletni strani Finskega odbora za razvr{~anje filmov, je bil v

tej dr`avi v letu 2000 sprejet nov zakon o razvr{~anju avdiovizualnih programov (Act on

Classification of Audiovisual Programs (775/2000). Nana{a se na javno predvajanje av-

diovizualnih programov (v kinematografih), na distribucijo programov, kot so video

kasete in DVD za zasebno rabo in podobno, ne nana{a pa se na televizijsko predvaja-

nje. V zakonu so kot {kodljivi programi opredeljeni tisti programi, pri katerih obstaja

verjetnost, da bodo kvarno vplivali na razvoj otrok, med drugim tudi zaradi vsebine,

povezane s spolnostjo. Programi, ki se javno predvajajo oziroma ima do njih dostop

mladina izpod 18 let starosti, morajo biti razvr{~eni. Starostne kategorije so: splo{na,

nad 7, nad 11, nad 15 in nad 18 let. V nekaterih primerih (interaktivne igrice, {port ipd)

razvrstitev ni potrebna. Izjeme se morajo posebej registrirati. Na embala`i mora biti na-

me{~ena ustrezna predpisana ozna~ba.

Na isti spletni strani so opisane tudi kazenske dolo~be. Tako je navedeno, da finski Ka-

zenski zakonik dolo~a kot kaznivo dejanje prodajo, izposojanje ali druga~no distribuci-

jo slik ali filmov, ki prikazujejo spolno nasilje, `ivalsko pornogafijo ali otro{ko porno-

grafijo, pa tudi nerazvr{~enih programov osebam izpod 18 let oziroma razvr{~enih fil-

mov v nasprotju z razvrstitvijo. Za najhuj{e kr{itve se lahko izre~e kazen zapora do

dveh let. Za kr{itev dolo~il o distribiuiranju programov glede na razvrstitev se lahko

izre~e kazen zapora do {estih mesecev. V drugih primerih pa je dolo~ena samo denarna

kazen. V tem zakoniku je tudi dolo~ena pravica dr`avljanov ali oseb izpod 15 let staro-

sti, da niso izpostavljene pornografiji.

Direktorja Finskega odbora za razvr{~anje filmov imenuje minister za kulturo. Sam di-

rektor imenuje in{pektorje, od katerih morajo biti nekateri strokovnjaki za medijsko po-

dro~je, drugi pa strokovnjaki za podro~je razvoja otrok.

4.4 Francija

Kar se ti~e filmske kulture, obstaja v tej dr`avi posebna komisija za nadzor nad kinema-

tografskimi filmi, ki ima pooblastila s strani vlade in ki podeljuje potrdila o primernosti
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filmov. Oznake filmov so naslednje: »za vse starosti«, »za starost do vklju~no 12 let« in »za

starost do vklju~no 16 let«. Vsi ostali filmi so omejeni na odraslo publiko. Pornografski

filmi se lahko predvajajo samo v posebnih kinematografih. Kar se ti~e televizijskega

medija, pa v tej dr`avi deluje Vi{ji avdiovizualni svet (Conseil supérieur de l`audiovio-

suel (CSA)), ki je namenjen za{~iti otrok in mladostnikov izpod 13 let v zvezi z oddaja-

njem vseh programov javnih in zasebnih postaj. Eroti~ni programi se ne smejo predva-

jati med 6:00 in 22:30 uro, najave za take filme pa se ne smejo prikazovati pred 20:30

uro. (glej Media Awareness Network)

Na zakonodajnem podro~ju pa delovanje posameznih medijev urejajo vladni dekreti.

Kot primer velja omeniti dekret iz leta 1994 o potrditvi programov in o obveznostih

dru`b Francija 2 in Francija 3.6 Iz dekreta izhaja, da nacionalne dru`be za oddajanje te-

levizijskih programov izvajajo javno slu`bo v javnem interesu. Na{teta so tudi na~ela

delovanja, pri ~emer je pomembno osnovno na~elo komunikacijske svobode. Dolo~e-

no je tudi, da ohranjajo skrb za to, da se izogibajo vsakr{ni vulgarnosti. Dru`ba France

Télévision dolo~a strate{ke usmeritve programov France 2 France 3 in La Cinquième,

pa tudi sicer skrbi za te programe. Dolo~ene so splo{ne in deontolo{ke obveznosti pri

oddajanju programov. Med drugim mora navedena dru`ba skrbeti za spo{tovanje in

dostojanstvo ljudi. Tako se ogiba oddajanju programov, ki bi lahko {kodili fizi~nemu,

du{evnemu ali moralnemu razvoju mladoletnikov; pri tem gre za programe, ki vsebuje-

jo, med drugim tudi pornografske prizore. V sodelovanju z Vrhovnim avdiovizualnim

svetom izvaja ukrepe za{~ite mladine, predvsem preko razvr{~anja in opisovanja

programov.

Tudi v kazenskem zakoniku (Code pénal) obstajata dve odlo~bi, ki se nana{ata na por-

nografijo. Tako je v ~lenu 227-23 dolo~eno, da se kaznuje z zaporom treh let in z denar-

no kaznijo v vi{ini 45000 € snemanje in prena{anje podob oziroma prizorov mladoletni-

kov s pornografskim zna~ajem teh podob oziroma prizorov. Enako se kaznuje tudi uva-

`anje, izva`anje in transportiranje takega materiala. Zagro`ena kazen se zvi{a na pet let

zapora in na 75000 € denarne kazni, ~e gre za prena{anje pornografskega materiala ne-

dolo~enemu krogu oseb preko telekomunikacijskih sredstev. Samo posedovanje take-

ga materiala se kaznuje z zaporom dveh let in z denarno kaznijo 30000 €. V ~lenu

227-24 francoskega kazenskega zakonika pa je dolo~eno, da se s kaznijo treh let zapora
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in z denarno kaznijo 75000 € kaznuje, kdor izdeluje, prena{a in raz{irja sporo~ila s por-

nografsko vsebino, pa ~etudi gre za komercialni namen takih sporo~il; dodatni pogoj za

kaznivost pa je ta, da sporo~ila lahko vidijo oziroma zaznajo mladoletniki. ^e gre za raz-

{irjanje takih sporo~il prek tiska ali avdiovizualnih medijev, se odgovorne osebe za sto-

ritev tega kaznivega dejanja dolo~i s pomo~jo posebnih zakonov, ki pokrivajo podro~je

medijev.

Kar se ti~e kinematografskih predstav, velja omeniti dekret iz leta 1998,7 ki govori o fi-

nan~ni podpori nekaterim filmom v kinematografih. Ta dekret med drugim dolo~a, da

najemnikom oziroma lastnikom kinematografskih naprav, ki predvajajo pornografska

dela, ne pripada finan~na podpora. Lahko pa zaprosijo, da se jim predvajanje takih fil-

mov dolo~i v posebnih, lo~enih dvoranah.

Na koncu pa moramo omeniti {e zakon o prepre~evanju in zatiranju seksualnih pre-

stopkov ter za{~iti mladine iz leta 1998,8 ki dolo~a, da je prepovedano vsako spravljanje

v promet oziroma omogo~anje dostopa vsakr{nih dokumentov oziroma nosilcev zvoka

in slike v kakr{nikoli obliki (videokasete, igrice…), ~e predstavljajo nevarnost za mladi-

no zaradi pornografske vsebine. Prepoved ponujanja, prodajanja in izposojanja izre~e

pristojna upravna oblast. Tako gradivo se lahko daje na razpolago samo na krajih, kjer

je otrokom prepovedan dostop. Akt o prepovedi se objavi v uradnem listu. Natan~nej{o

klasifikacijo predmetov, za katere se lahko izre~e prepoved, pa izda Dr`avni svet (Con-

seil d'Etat) z dekretom. Prepoved mora biti na dokumentih oziroma predmetih vidno

omenjena oziroma ozna~ena.

4.5 Italija

V tej dr`avi deluje poseben organ, imenovan »Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni (AGCOM)« (v prostem prevodu »Oblast za zagotovila v komunikacijah«). Ustanov-

ljen je bil leta 1997 in izvaja naloge po smernicah Evropske unije, in sicer na podro~ju

telekominikacijskega trga in avdiovizualne deregulacije. Svetuje vladi, med drugim tudi

o skladnosti programov s predpisi o za{~iti mladoletnikov. AGCOM je med drugim
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sprejel tudi dolo~ene ukrepe v zvezi z zakonom {t. 122/1988, ki je uzakonil dolo~be Di-

rektive EU {t. 89/552 o televiziji brez meja. (Glej spletno stran)

Z zakonom {t. 249/97 je dobil AGCOM polna pooblastila za nadzor nad televizijskimi

programi in za zagotavljanje, da njihova vsebina ne {koduje mladoletnikom.

V letu 2000 je AGCOM sprejel pravila za oddajanje satelitskih programov, ki pokrivajo

tudi podro~je pla~ljive televizije. V pravilih je dolo~eno, da se ne smejo predvajati pro-

grami, ki lahko {kodujejo telesnemu ali moralnemu razvoju mladoletnikov, razen v pri-

merih, ko se ti programi lahko pod dolo~enimi pogoji spremljajo med 23:00 in 7:00 uro.

Istega leta je sprejel tudi pravila o skupnih standardih za dekoderje pri pla~ljivi televiziji

(pay-TV decoders).

Za{~ita mladine je sicer v prostojnosti pokrajin, vendar pod vladnim nadzorom. Obstaja

osem cenzorskih odborov, ki ocenjujejo televizijske oddaje, ki se predvajajo med 7:00

in 23:00 uro. V tem ~asu so prepovedani filmi, ki niso primerni za otroke izpod 14 let.

(Glej Media Awareness Network)

4.6 Nem~ija

V tej dr`avi je, tako kot tudi v {tevilnih drugih, pornografska dejavnost sankcionirana v

kazenskem zakoniku. Obstaja pa tudi poseben Prostovoljni odbor za filmsko samore-

gulacijo, ki pregleda skoraj vse filme za trg. Filmi se ocenijo glede na njihovo mo`no

{kodljivost za otroke in mladino. Odbor podeljuje certifikate o primernosti filmov glede

na starost. Filmi za prikazovanje v kinematografih in na videokasetah so klasificirani ta-

kole: »za vse starosti«, »za 6 let in ve~«, »za 12 let in ve~«, »za 16 let in ve~« in »nad 18 let«. Za

filme, ki so primerni samo sa starost nad 18 let, velja, da se ne smejo ogla{evati. Video-

kasete s takimi filmi se ne smejo prodajati ali izposojati na mestih, ki so dostopna otro-

kom. Navedeni odbor zdru`uje dejavnosti pristojnih institucij v razli~nih zveznih de`e-

lah. Kar se ti~e televizije, je od leta 1991 podvr`ena »Dr`avni pogodbi o oddajanju« (v

angle{~ini: State Treaty on Broadcasting), zanjo pa veljajo tudi dolo~ila Kazenskega za-

konika. Filmi in programi, ki niso dostopni otrokom izpod 18. leta starosti, se lahko pri-

kazujejo samo v ~asu med 23:00 in 6:00 uro. (Glej Media Awareness Network)
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V 184. ~lenu nem{kega kazenskega zakonika,9 ki ima naslov »Raz{irjanje pornografskih

spisov« je med drugim dolo~eno, da se tisti, ki osebi, mlaj{i od 18 let, ponuja, prepusti ali

omogo~i dostop do pornografskih spisov (mi{ljeni so vsakr{ni nosilci informacij, bodisi

vizualni, tonski ali elektronski), ali pa na mestu, ki je dostopen mladini izpod 18. leta,

razstavlja take spise, oziroma jih ponuja ali prepu{~a drugim izven za to namenjenih

prostorov, ali jih posreduje drugim, ne da bi bil za to z njihove strani zapro{en, kaznuje

z zaporom do enega leta ali z denarno kaznijo. Enako se kaznuje, kdor predvaja filme s

tako vsebino oziroma na drug na~in omogo~a seznanitev z njimi, ter raz{irja pornograf-

ske vsebine preko radia. Kdor raz{irja, razstavlja, predvaja, ponuja ipd. pornografski

material, ki vsebuje nasilje, spolno zlorabo otrok ali spolno ob~evanje z `ivalmi, se kaz-

nuje z zaporom od treh mesecev do petih let (~e gre za prizore spolne zlorabe otrok)

oziroma v drugih primerih z zaporom do treh let in z denarno kaznijo. ^e gre za porno-

grafski material s prizori spolne zlorabe otrok, ki so se v resnici tudi dogajale, pri ~emer

gre za delovanje v kriminalni zdru`bi, je zagro`ena kazen od {estih mesecev do desetih

let zapora.

Kar se ti~e pornografije, obstaja v Nem~iji {e zakon o nem{kem radiu (Deutsche Welle

Gesetz - DWG), ki med drugim dolo~a, da niso dovoljene oddaje, ki so pornografske

oziroma o~itno lahko resno ogrozijo moralo otrok oziroma adolescentov. Z izbiro pro-

gramskega ~asa oziroma na drug na~in je treba poskrbeti za to, da otroci oziroma ado-

lescenti takih oddaj ne morejo gledati. V splo{nem je dolo~ena omejitev njihovega od-

dajanja med 23:00 in 6:00 uro, obstajajo pa {e podrobnej{e ~asovne razdelitve.

Na koncu pa je treba omeniti {e Zakon o raz{irjanju mladini nevarnih pisanj in medij-

skih vsebin (Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medienin-

halte - JgefSschG), ki omejuje raz{irjanje pornografskih vsebin med mladino. Ta zakon

se pri opredeljevanju pornografskih vsebin sklicuje na Kazenski zakonik.

4.7 Nizozemska

Nizozemski zakon o medijih med drugim dolo~a, da televizijski programi ne smejo

predvajati takih vsebin, ki bi lahko resno {kodovale psihi~nemu, du{evnemu ali moral-

nemu razvoju mladoletnikov izpod starostne meje 16 let. Obstajajo pa tudi nekatere iz-

jeme od tega pravila, ki so povezane z izpolnjevanjem dolo~enih formalnih pogojev
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(52. in 53. ~len). Minister za izobra`evanje, kulturo in znanost lahko po tem zakonu

pooblasti dolo~eno organizacijo, da zagotovi pravila, ki se nana{ajo na klasifikacijo in

izvajanje programov, hkrati pa izvaja nadzor nad spo{tovanjem teh pravil. Ta organiza-

cija mora pri klasifikaciji programov nujno upo{tevati tudi koli~ino pornografije, ki jo

vsebuje posamezni program, pa tudi ~ase predvajanja takih vsebin in opozorila, ki mo-

rajo biti podana pred njihovim predvajanjem. Veljajo ~asovne omejitve oddajanja dolo-

~enih programov glede na starost.

V tej dr`avi poznajo poseben klasifikacijski model za televizijo, video, filme in igrice,

imenovan »Kijkweiser«. Z njegovo pomo~jo lahko star{i takoj vidijo, ali je, denimo, nek

film primeren za otroke. Kijkweiser izdaja priporo~ila, ali je film primeren za vse staro-

sti, ali pa je primeren za starosti nad 6, 12 in 16 let. Za imenovani model skrbi The Natio-

nal Institute for the Classification of Audiovisual Media (NICAM), v katerem so pred-

stavniki oblasti in razli~nih medijev.

Do leta 1998, ko je bil spremenjen navedeni zakon, se v tej dr`avi ni delala razlika med

navadnimi in pla~ljivimi programi (»pay TV«), saj je veljala domneva, da otroci te`ko do-

stopajo do kodiranih programov. Sedaj te razlike ni ve~. (Glej spletno stran)

4.8 [vedska

V {vedskem kazenskem zakoniku je opredeljeno kaznivo dejanje otro{ke pornografije,

ki obsega slikanje otrok v spotakljivih polo`ajih, raz{irjanje tako nastalih slik, nakupo-

vanje ali ponujanje oziroma posredovanje pri trgovanju s takimi slikami, pa tudi `e

sama posest teh slik. Za hude oblike tega kaznivega dejanja (pridobitni nameni, organi-

zirana dejavnost, veliko {tevilo slik) se lahko storilcu izre~e zaporna kazen od {estih

mesecev do {tirih let. Oseba, ki na javnem mestu, s pomo~jo tehni~nih sredstev ali na

drug na~in, razkazuje pornografske slike tako, da se lahko povzro~i vznemirjenje jav-

nosti, se kaznuje za protizakonito razkazovanje pornografskih slik na denarno kazen ali

kazen zapora do {estih mesecev. Enako se kaznuje tudi, kdor drugim po po{ti ali kako

druga~e samoiniciativno dostavlja pornografske slike.

Poleg tega velja na podro~ju boja proti pornografiji omeniti tudi Zakon o radiu in televi-

ziji (The Radio and television act) iz leta 1996. Ta zakon med drugim dolo~a, da morajo

biti programi, ki vsebujejo prikaze pornografije, bodisi predhodno najavljeni z zvo~nim

opozorilom ali pa morajo imeti opozorilno besedilo, ki se ves ~as prikazuje na ekranu.

Taki programi ne smejo biti predvajani v ~asu in na na~in, ki omogo~ata precej{njo ver-
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jetnost, da jih bodo gledali otroci, razen ~e se predvajanja ne da argumentirati na kaki

drugi podlagi. ^e je tak program vseeno predvajan, posebna vladna agencija (Chancel-

lor of Justice) oceni, ali je dejansko {lo za opisano kr{itev. Obstaja tudi posebna Komisi-

ja za oddajanje (Broadcasting Commission), dr`avna ustanova, ki preiskuje vse (tudi lo-

kalne) radijske in televizijske programe na [vedskem, pa tudi tuje programe, ki jih lah-

ko spremljajo v tej dr`avi; tudi ta komisija mora obvestiti imenovano vladno agencijo o

nastali kr{itvi. ^e nekdo (pravna ali fizi~na oseba) ve~krat predvaja programe, ki vsebu-

jejo prikaze pornografije, in to v ~asu in na na~in, ki omogo~ata precej{njo verjetnost,

da jih bodo gledali otroci, lahko navedeni vladni organ (Chancellor of Justice) prepove

nadaljnje predvajanje; pri tem lahko dolo~i tudi pogojno pla~ilo globe.

Iz poro~ila navedene komisije za leto 2000 med drugim izhaja, da sta dve {vedski televi-

zijski postaji vrsto let predvajali pornografijo v no~nem ~asu (po polno~i), kar pa ne po-

meni kr{itve {vedske zakonodaje. V zadnjih letih je komisija obravnavala samo tri za-

devne prito`be. To stanje pa se je precej spremenilo v za~etku leta, ko se je za~ela pred-

vajati dokumentarna serija o razmerah v pornografski industriji. V seriji so bili vidni tudi

eksplicitni inserti iz pornogramskih filmov. Komisija je del serije pregledala in ugotovi-

la, da ne obstaja kr{itev {vedske zakonodaje. Po objavi dela serije na javni televiziji ki ji

je sledila okrogla miza, in po vneti razpravi v parlamentu, pa je ministrica za kulturne

zadeve obljubila dolo~ene spremembe zakonodaje na tem podro~ju.

4.9 Zdru`eno kraljestvo

Zakon o oddajanju (Broadcasting Act)10 iz leta 1996 med drugim dolo~a podlage za de-

lovanje Komisije za standarde oddajanja (The Broadcasting Standards Commission).

Med dol`nosti te dr`avne komisije spada tudi sestava (in ob~asno obnavljanje) kodeksa

o predvajanju programov z vsebino povezano s spolnostjo, pa tudi o standardih okusa

in dostojnosti nasploh. Komisija spremlja tako programe kot tudi odziv javnosti nanje in

ta poro~ila objavlja. Komisija poleg doma~ih spremlja tudi tuje programe, ki se jih lahko

lovi na ozemlju Velike Britanije. Na komisijo se lahko tudi neposredno vlagajo prito`be

v zvezi s posameznimi programi.

V pojasnjevalnih opombah k zakonu o kazenskem sodstvu in sodnih slu`bah iz leta

2000 (Criminal Justice and Court Services Act) je pojasnjena kronologija spreminjanja
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britanske zakonodaje na tem podro~ju. Tako je med drugim navedeno, da je bilo `e po

zakonu o za{~iti otrok iz leta 1978 opredeljeno kot kaznivo dejanje fotografiranje, daja-

nje dovoljenja za fotografiranje, raz{irjanje, razkazovanje, ogla{evanje in posedovanje

fotografij z namenom raz{irjanja, pri ~emer gre za nespodobne fotografije otrok izpod

16 let starosti. S fotografijami so izena~ene tudi t.i. »psevdo-fotografije« (v elektronskih

medijih). Maksimalna zagro`ena kazen za ta dejanja je bila zvi{ana na tri leta zapora ali

pa je bila predpisana neomejena denarna kazen. Za samo posedovanje takih fotografij

pa je bila po zakonu o kazenskem sodstvu iz leta 1988 zagro`ena kazen zapora {estih

mesecev ali sorazmerno ni`ja denarna kazen (lahko pa tudi oboje). Vlada se zavzema

za povi{anje kazni, saj produkcija pornografije v bistvu vsebuje tudi zlorabo otrok. [te-

vilo kaznivih dejanj, ki se nana{ajo na otro{ko pornografijo, se je znatno pove~alo, od-

kar so bile v zakon (leta 1994) vne{ene tudi fotografije v elektronskim medijih. Glede na

vse navedeno so bile tudi povi{ane dolo~ene kazni za izdelovanje in razpe~evanje ne-

dostojnih slik otrok izpod 16 let starosti. Nadalje zakon dolo~a spremembe in dopolni-

tve nekaterih dolo~b zakona o za{~iti otrok iz leta 1978, zakona o kazenskem sodstvu iz

leta 1988, zakona o video snemanju iz leta 1984 ter {e nekaterih drugih (teritorialno

omejenih) zakonov. V zakonu o video snemanju iz leta 1984 je na primer dolo~eno, da

se kaznuje oseba, ki distribuira kasete izven za to namenjenih specializiranih trgovin

(»sex shopov«). Pristojna oblast pa mora pri dolo~anju primernosti video kasete za po-

tencialne gledalce upo{tevati med drugim tudi v njej prikazano spolno aktivnost.

Po Zakonu o kinematografih iz leta 1985 so lokalne skupnosti obvezane, da otrokom

prepre~ijo ogled neprimernih filmov, to pa velja tudi za prodajo in izposojo filmov na

videokasetah. (Glej Media Awareness Network)

Posebno neodvisno nevladno telo British Board of Film Classification (Britanski odbor

za razvr{~anje filmov) skrbi za razvr{~anje filmov v kategorije. Na spletni strani imeno-

vanega odbora je podroben opis posameznih kategorij filmov, od »U« (primerno za vse

gledalce) do »R 18« (prodaja dovoljena samo v posebnih trgovinah osebam nad 18 let

starosti). Ravno tako je zelo podrobno in nazorno navedeno, kaj vse lahko vsebujejo

prizori v posameznih kategorijah filmov.

Omeniti pa velja tudi posebno komisijo - The independent Television Commission

(Neodvisno komisijo za televizijo), ki nadzira zasebne televizijske postaje, jim izdaja in

odvzema dovoljenja za oddajanje, postavlja standarde oddajanja in skrbi tudi za za{~ito

otrok. ^lane komisije imenuje dr`avni sekretar za kulturo, medije in {port.
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V. ZAKLJU^EK

Iz naloge je razvidno, da evropske dr`ave posve~ajo dokaj{njo pozornost pojavu por-

nografije v medijih. S tem v zvezi sprejemajo dolo~ene ukrepe, ki izhajajo iz krovne

evropske medijske zakonodaje in pomenijo predvsem te`njo po za{~iti mlade genera-

cije pred kvarnimi vplivi nedostojnih programskih vsebin, ki bi lahko ogro`ale njen raz-

voj. Opaziti je dokaj{njo podobnost teh ukrepov, med katerimi je treba navesti pred-

vsem omejevanje ko~ljivih vsebin na no~ni ~as, klasificiranje filmov glede na starost

gledalcev, omejevanje prodaje nosilcev dolo~enih medijskih vsebin mladoletnim ose-

bam, zvo~no oziroma slikovno opozarjanje pred ali med predvajanjem takih vsebin,

kodiranje programov, pa tudi dolo~be v kazenskih zakonodajah, ki sankcionirajo na-

stajanje in raz{irjanje pornografije. Vi{ina zagro`ene kazni za podobna kazniva dejanja

pa je dokaj razli~na od dr`ave do dr`ave. Zna~ilno je tudi, da nikjer ni zaslediti natan~ne

definicije pornografije in njene razlike v primerjavi z erotiko.

Avstrija je edina med obravnavanimi dr`avami, v kateri imajo, poleg nekaterih s porno-

grafijo povezanih dolo~b v medijski in kazenski zakonodaji, {e poseben zakon o por-

nografiji. V drugih dr`avah se omejevalne dolo~be v zvezi s pornografijo nahajajo pred-

vsem v kazenskih zakonikih in v zakonodaji s podro~ja medijev. [tevilne vladne in ne-

vladne ustanove pa v ve~ini dr`av skrbijo za klasifikacijo filmov in s tem za prepre~eva-

nje dostopa otrok in mladoletnikov do pornografskih vsebin.
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- Spletna stran nizozemskega klasifikacijskega modela »Kijkwijser«:
http://www.kijkwijzer.nl/engels/ekijkwijzer.html.

- Spletna stran {vedske Komisije za oddajanje : http://www.grn.se/grn_index.asp.
- [vedski kazenski zakonik iz leta 1962, povzet po spletni strani pravosodnega ministrstva:

http://justitie.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/Penalcode.pdf.
- [vedski Zakon o radiu in televiziji (The Radio and television act) iz leta 1996:

http://www.rtvv.se/english/pdf/rtvact.pdf.
- Usklajeni dekreti flamske skupnosti o radiodifuziji in televiziji z dne 25. januarja 1995, spletna stran bel-

gijskega ministrstva za pravosodje: http://www.just.fgov.be/index_fr.htm.
- Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, {t. 33/91-I, 42/97 in 66/2000.
- Zakon o kazenskopravni za{~iti mladoletnikov (Loi relative a la protection pénale des mineurs) iz no-

vembra 2000, spletna stran belgijskega ministrstva za pravosodje:
http://www.just.fgov.be/index_fr.htm.

- Zakon o medijih (Zmed), Uradni list RS, {t. 35/2001 in 54/2002 (sklep Ustavnega sodi{~a RS).
- Zakon o prepre~evanju in zatiranju seksualnih prestopkov ter za{~iti mladine, {t. 98-468, spletna stran

francoskega pravnega stre`nika Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr/.
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- Zakon z dne 30. Marca 1995 o distribucijskih mre`ah radiodifuznih oddaj iz o izvr{evanju radiodifuzne
aktivnosti na dvojezi~nem obmo~ju glavnega mesta Bruslja, spletna stran belgijskega ministrstva za pra-
vosodje: http://www.just.fgov.be/index_fr.htm.
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PREPRE^EVANJE NEREDA NA [PORTNIH

PRIREDITVAH*

I. UVOD

Kr{itve javnega reda in miru na {portnih prireditvah se lahko ka`ejo v ve~ oblikah po

posameznih dr`avah, na primer: negativni vplivi in reakcije zaradi preve~ popitega al-

kohola, rasizem, nestrpnost itd.) in so posledica razli~nih dejavnikov: zgodovinskih,

socialnih, ekonomskih, politi~nih, kulturnih…. Ko je govora o obna{anju na {portnih

prireditvah, imajo pomembno vlogo tudi mediji, ki o tem poro~ajo.

Nasilje in kr{itve javnega reda na {portnih prireditvah se pogosto povezuje s pojmom

huliganstvo1 (npr. »football hooliganism« v Veliki Britaniji znan tudi kot britanska bole-

zen – »British Disease«). V Veliki Britaniji se je t.i. nogometni huliganizem pojavil v 60-ih

letih, drugje v Evropi pa 10 let kasneje, v zgodnjih 70-ih letih.

K huliganstvu veliko prispeva tudi rasizem, ki predstavlja problem tudi v nogometu,

{irom po Evropi. Proti rasizmu se bojujejo na razli~ne na~ine in preko razli~nih meha-

nizmov. Omenimo primer kampanjo za rasno enakost (Campaign for Racial Equality –

CRE), Zvezo za podporo nogometu (Football Supporters Association – FSA) in strokov-

no zdru`enje nogometa{ev (Professional Footballers Association -PFA).

Problem huliganstva in rasizma v {portu je tudi predmet obravnave na mednarodnih

konferencah, na primer Evropska konferenca o socialnih razse`nostih nogometa (A

European Conference on the Social Dimensions of Football), ki je potekala od 22.-23.

novembra 1999 v Strasbourgu. V poro~ilu so zapisali, da morajo pristojni organi (Foot-

ball Authorities) na vseh nivojih sprejeti ukrepe, ki bodo odpravili rasizem in huligan-

sko obna{anje vseh oblik v {portu.(Conference Report, 1999)
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Dr`ave uporabljajo razli~ne ukrepe v boju proti nasilju na {portnih prireditvah, za re{e-

vanje te problematike pa so se zavzele tudi na nadnacionalnem nivoju. Na to ka`e spre-

jem {tevilnih dokumentov. Nekatere izmed njih predstavljamo v nadaljevanju.

Uvodu sledi kratka prestavitev normativne ureditve tega podro~ja v Sloveniji in medna-

rodna aktivnost s poudarkom na aktivnosti Sveta Evrope. V nadaljevanju sledi primer-

jalni pregled {tirih dr`av ~lanic Evropske unije: Italije, Nem~ije, Portugalske in Velike

Britanije.

Podatke o normativni ureditvi na podro~ju javnega reda in miru po posameznih dr`a-

vah in na splo{no smo ve~inoma ~rpali iz spletnih strani. Iz angle{kega parlamenta so

nam na na{o pro{njo poslali dva zakona, ki na spletu nista bila dostopna (Sporting

Events /Control of Alcohol etc) Act 1985 in Public Order Act 1986). Dodatno gradivo so

nam priskrbeli in posodili na Informacijsko dokumentacijskem centru Sveta Evrope v

Ljubljani. (Glej Study on national sports legislation in Europe)

II. NORMATIVNA UREDITEV V SLOVENIJI

V Sloveniji je ve~ zakonov, ki se nana{ajo tudi na javni red in mir. Temeljni zakon je Za-

kon o prekr{kih zoper javni red in mir. V splo{nih dolo~bah ta zakon opredeljuje pojem

prekr{ka zoper javni red in mir:

»Po tem zakonu se kaznujejo kot prekr{ki zoper javni red in mir dejanja, s katerimi se v

primerih, navedenih v zakonu, na nedovoljen na~in motita mir ali delo ob~anov, pov-

zro~a nemir, nerazpolo`enje, vznemirjenost ob~anov ali javno zgra`anje, ovira

izvr{evanje pravic in dol`nosti ob~anov, organizacij zdru`enega dela in drugih orga-

nizacij, ovira izvr{itev zakonitih ukrepov dr`avnih organov in uradnih oseb, ali s ka-

terimi se omalova`ujejo taki ukrepi, ogro`a splo{no varnost ljudi in premo`enja, `ali

javna morala, ovira vzgojo otrok in mladine, `alijo dr`avni organi in organizacije,

kvari zunanji izgled kraja ali kako druga~e ru{ita dru`bena disciplina, javna morala

in mir ljudi v organizirani dru`beni skupnosti.« (1. ~len)

Po tem zakonu so prepovedana dejanja, ki ljudi vznemirjajo ali motijo pri delu, razve-

drilu ali po~itku (2. ~len). Zakon ne omenja posebej vedenja na {portnih prireditvah,

obravnava pa neprimerno vedenje in obna{anje na javnih prostorih.
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Za obravnavano podro~je je pomemben tudi Kazenski zakonik, ki se v 29. poglavju uk-

varja izklju~no s kaznivimi dejanji zoper javni red in mir. S prvim januarjem leta 2005 pa

se bo za~el uporabljati tudi novi Zakon o prekr{kih.

Pomembna zakona za to podro~je sta tudi: Zakon o omejevanju porabe, ki dolo~a ukre-

pe in na~ine omejevanja porabe alkohola in ukrepe za prepre~evanje {kodljivih posle-

dic le-tega in Zakon o {portu.

Zakon o omejevanju porabe alkohola na primer v 12. ~lenu prepoveduje prodajo in po-

nudbo alkoholnih pija~ v {portnih objektih, kjer poteka {portna prireditev eno uro pred

za~etkom in med samim trajanjem prireditve. Spo{tovanje te dolo~be nadzira In{pekto-

rat Republike Slovenije za {olstvo in {port. Kr{itelje lahko doleti denarna kazen v razpo-

nu od 250.000 do 8.000.000 tolarjev (v odvisnosti od tega ali gre za pravno osebo ali po-

sameznika, ki opravlja samostojno dejavnost).

Zakon o {portu v 47.~lenu dolo~a, da je organizator {portne prireditve dol`an poskrbeti

za varnost udele`encev in gledalcev ter zagotoviti nujno medicinsko pomo~. Osebam

pod vplivom alkohola organizator ne sme dovoliti vstopa na {portno prireditev

(49.~len), prepovedana pa so tudi pirotehni~na in druga sredstva, zaradi katerih bi lah-

ko bila ogro`ena varnost {portnikov in gledalcev (51.~len).

III. MEDNARODNA AKTIVNOST S POUDARKOM NA
AKTIVNOSTIH SVETA EVROPE

V okviru Sveta Evrope deluje poseben odbor za razvoj {porta (Committee for the Deve-

lopment of Sport – CDDS). Ustanovljen je bil leta 1977, med njegove osrednje pristojno-

sti pa sodi oblikovanje in vodenje vse-evropskega delovnega programa in priprava

evropskih {portnih ministrskih konferenc. (Spletna stran The Council of Europe)

[portna politika Sveta Evrope je promocija {porta ter socialnih in zdravstvenih koristi,

ki jih {port doprinese posamezniku in dru`bi. Odbor se sestane enkrat letno v Stras-

bourgu, sprejme program in razpravlja o teko~ih zadevah v {portu. (Council of Europe,

spletna stran)

Leta 1976 je bila sprejeta Listina o evropskem {portu za vse (European Sport for All

Charter). To predstavlja pomemben mejnik v delu sveta na podro~ju {porta oziroma

{portne politike.
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Leta 1992 je bila sprejeta Evropska {portna listina (The European Sport Charter) in Ko-

deks {portne etike (Code of Sports Ethics). Listina zagotavlja okvire za {portno politiko,

kodeks pa predstavlja dopolnitev listine. V skladu z listino in kodeksom mora biti {port:

• dostopen vsakemu,

• na voljo otrokom in zlasti mladim ljudem,

• zdrav in varen, po{ten in strpen, grajen na visokih eti~nih vrednotah,

• spo{tljiv do okolja,

• {~ititi mora ~love{ko dostojanstvo itd. (Council of Europe, spletna stran)

Svet Evrope je `e na za~etku ukvarjanja s podro~jem {porta posvetil pozornost vzgoji v

{portu. V zadnjem ~asu si utirajo pot mo~ni napori za strpno {portno skupnost. Rezultat

prve okrogle mize o toleranci in po{teni igri (fair-play) leta 1996 so bili imenovani na-

cionalni ambasadorji za {port v ve~ kot polovici dr`av ~lanic. Njihova naloga je spodbu-

janje po{tene igre (fair play), strpnosti in spo{tovanja drugih ter vzpostavitev programa

za u~enje strpnosti in drugih eti~nih vrednot v {portu. (Council of Europe, spletna

stran)

V Svetu Evrope pa posve~ajo posebno pozornost tudi obravnavani tematiki o nasilju v

{portu in neredih na {portnih prireditvah. Na to ka`e ve~ sprejetih dokumentov - pripo-

ro~il in resolucij. Na primer:

• Priporo~ilo o smernicah za prodajo vstopnic na mednarodnih nogometnih tekmah

Recommendation on guidelines for ticket sales at international football matches

(teams and nations) (200/1),

• Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem obna{anju gledalcev na {portnih prire-

ditvah, zlasti na nogometnih tekmah - European Convention on Spectator Violence

and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches (European

Treaty Series, n 120, 1985),

• Resolucija za prepre~evanje rasizma, ksenofobije in nestrpnosti v {portu - Resolution

on preventing racism, xenophobia and intolerance in sport (2000/4),

• Priporo~ilo o prodaji in porabi alkohola - Recommendation on alcohol sales and con-

sumption (87/1),

• Resolucija o nasilju gledalcev - Resolution on Spectator Violence (89/3),

• Resolucija o varnosti – Resolution on Safety (89/4),

• Priporo~ilo za promocijo varnosti na stadionu – Reccommendation on the promotion

of safety at stadia (91/1),

• Priporo~ili o policijskem sodelovanju – Recommendation on police co-operation

(88/1 in 87/3) itd.
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Zvrstilo pa se je tudi ve~ (mednarodnih) konferenc, kjer so obravnavali navedeno

tematiko.

Evropsko konvencijo o nasilju in nedostojnem obna{anju gledalcev na {portnih priredi-

tvah, zlasti na nogometnih tekmah (v angle{~ini: European Convention on Spectator

Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches – v na-

daljevanju: konvencija), je sprejel Svet Evrope leta 1985. Na{a dr`ava jo je ratificirala

leta 1992.2 Konvencija podpisnice obvezuje, da sprejmejo dolo~ene ukrepe za prepre-

~evanje nasilja na {portnih prireditvah. Ustanovljen je bil tudi stalni odbor za spremlja-

nje izvajanja konvencije, ki se sestaja dvakrat letno. Med ukrepi, ki so navedeni v kon-

venciji, je posebej poudarjeno izbolj{anje sodelovanja in izmenjavanja informacij med

pristojnimi policijskimi oblastmi ter sprejetje in izvajanje zakonodaje za kaznovanje iz-

grednikov.3 Navija~e naj po dolo~ilih konvencije spremljajo tudi kvalificirani spremlje-

valci (stewards), ki predvsem pomagajo skrbeti za red in varnost na stadionih in so od-

govorni organizatorju {portne prireditve.

Konvencija tudi priporo~a: skrb za red na igri{~u, kontrolo prodaje vstopnic, lo~itev na-

vija~ev, izklju~itev (odstranitev) tistih, ki povzro~ajo nered, omejitev prodaje alkohola,

varnostno kontrolo, jasno lo~itev odgovornosti med organizatorji in javnimi oblastmi,

izgradnjo tak{nih igri{~ in tribun, ki jam~ijo varnost gledalcev. (Council of Europe,

spletna stran)

Konvencija vsebuje veliko prakti~nih ukrepov, ki so podrobneje vsebovani v razli~nih

priporo~ilih, ki jih je sprejel stalni odbor. Le-ta sodeluje pri pripravi varnostnih in za{~it-

nih ukrepov za ve~ino mednarodnih {portnih prireditev, zlasti nogometnih tekem. Po-

leg tega spremlja: uresni~evanje varnostnih ukrepov na stadionih, mednarodno policij-

sko sodelovanje, prodajo vstopnic, prodajo alkohola, kontrolo skupin (mno`ic), pre-

ventivne ukrepe na zelo izpostavljenih (tveganih) tekmah. (Council of Europe, spletna

stran)

Svet Evrope je sprejel vrsto priporo~il in resolucij v zvezi z nasiljem v {portu. Zadnje pri-

poro~ilo je bilo sprejeto v leto{njem letu, in sicer gre za Priporo~ilo Stalnega odbora o

vlogi socialnih in vzgojnih ukrepov pri prepre~evanju nasilja v {portu in priro~nik za
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izgreda.



prepre~evanje nasilja v {portu (v angle{~ini: Recommendation Rec (2003) 1 of the Stan-

ding Committee on the role of social and educational measures in the prevention of vio-

lence in sport and handbook on the prevention of violence in sport). Druga priporo~ila

in resolucije se nana{ajo na razli~ne vidike {portnih prireditev, kot so: prodaja vstopnic,

rasizem in sovra{tvo do tujcev, prodaja in u`ivanje alkohola, izmenjava policijskih po-

datkov o nasilne`ih ipd.

IV. NORMATIVNA UREDITEV V NEKATERIH DR@AVAH
^LANICAH EVROPSKE UNIJE

4.1 Zvezna republika Nem~ija

Nem~ija ni podpisala in ratificirala Evropske konvencije o nasilju in nedostojnem obna-

{anju gledalcev na {portnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah.

V tej dr`avi so v sedemdesetih letih prej{njega stoletja pri~eli z uvajanjem projektov

vzgoje in usmerjanja navija~ev (»fan projects«, v nadaljevanju: navija{ki projekti); kasne-

je so jih posnemali tudi v nekaterih drugih dr`avah (Belgija, Nizozemska). Bistvo teh

projektov je, da posebej specializirani delavci s podro~ij mladinskega varstva in social-

nih zadev delujejo med mladimi navija~i posameznih nogometnih klubov. Na zvezni

ravni deluje koordinacijska slu`ba navija{kih projektov (Koordinationsstelle Fan-Pro-

jekte (KOS)), in sicer v okviru organizacije nem{ka {portna mladina (Deutsche Sportju-

gend) kot dela nem{ke {portne zveze (Deutscher Sportbund). Delovanje KOS podpira

Zvezno ministrstvo za dru`ino, starostnike, `enske in mladino.

Na spletnih straneh KOS je mogo~e dobiti informacije in drugo gradivo, potrebno za

poklicno pedago{ko delo z navija~i, predvsem o znanstvenem ozadju in o aktualnem

razvoju na podro~ju navija{ke kulture. Ta slu`ba je pristojna za: koordinacijo medregij-

skega sodelovanja, podpiranje in nadalje razvijanje navija{kih projektov, pomo~ pri na-

daljnjem usposabljanju, prirejanje prilo`nostnih zasedanj in za stike z javnostjo. Posa-

mezni navija{ki projekti delujejo pri profesionalnih liga{kih zvezah in slu`ijo za prepre-

~evanje nasilja mladih ljudi v zvezi z nogometom. Dve tretjini sredstev za njihovo delo-

vanje prispeva zveza iz naslova otro{kega in mladinskega programa, eno tretjino

sredstev pa prispeva nem{ka nogometna zveza (Deutscher Fußball-Bund). Trenutno je

13 navija{kih projektov v prvi in 8 v drugi zvezni nogometni ligi. Kljub znatnim uspe-

hom pa pristojne nem{ke oblasti ocenjujejo, da sami tovrstni projekti {e ne zagotavljajo
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reda na stadionih, pa~ pa je potrebno usklajeno delovanje policije, pravosodja, mladin-

skih uradov in nosilcev posameznih zgoraj navedenih projektov. Posebej opozarjajo

tudi na porast {tevila pojavov desni~arskega ekstremizma na {portnih prireditvah.

Na podro~ju kazenskega pregona je treba omeniti Generalno dr`avno to`ilstvo v

Düsseldorfu, ki je bilo dolo~eno kot t.i. sprejemno dr`avno to`ilstvo, ki v primeru nei-

dentificiranih nem{kih osumljencev kaznivih dejanj opravlja ustrezna pravna dejanja

do dolo~itve krajevno pristojnega dr`avnega to`ilstva. V okviru zveznega kriminali-

sti~nega urada (Bundeskriminalamt) pa deluje posebna organizacijska enota za koordi-

niranje kazenskega pregona. Naloga te organizacijske enote je, da do dokon~ne odlo~i-

tve o pristojnosti za posamezen primer izvaja vse potrebne ukrepe v zvezi s kazenskim

pregonom in zagotovi izmenjavo potrebnih informacij med pristojnimi policijskimi

uradi.

Obstaja torej posebna koordinacija med obmejnimi policijskimi enotami, zveznim kri-

minalisti~nim uradom, centralno informacijsko slu`bo za {portne intervencije in med

generalnim dr`avnim to`ilstvom (Generalstaatanwaltschaft) s sede`em v Düsseldorfu;

slednje skrbi za to, da je mo`en kazenski pregon, ~etudi sprva storilci kaznivih dejanj v

tujini niso znani. Poleg tega pa navija~e spremljajo tudi policisti, ki poznajo navija{ko

sceno; skupaj s sodelavci navija{kih projektov skrbijo za navija~e med nogometnimi

tekmami. Policisti, ki poznajo navija{ko sceno, delujejo v okviru centralne informacij-

ske slu`be za {portne intervencije (Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze - ZIS), ki

ima sede` v pokrajini Severno Porenje – Westfalija; deluje pa v okviru de`elnega krimi-

nalisti~nega urada (Landeskriminalamt). V tej zvezni de`eli je namre~, glede na {tevilo

{portnih klubov, mogo~e pri~akovati najve~ dogodkov s podro~ja delovanja ZIS. Bis-

tvo delovanja te informacijske slu`be je v zbiranju, vrednotenju in usmerjanju podatkov

s podro~ja nasilja v {portu, tako v ZRN kot tudi v tujini. Tesno sodelovanje med de`elni-

mi informacijskimi slu`bami in policisti, ki poznajo navija{ko sceno na zveznem nivoju,

omogo~a ZIS-u popolen in to~en vpogled v stanje na tem podro~ju. Po potrebi ZIS po-

maga tudi tujim policijskim oblastem ob prirejanju velikih {portnih tekmovanj.

Ta slu`ba vodi tudi poseben seznam nasilnih navija~ev za celo dr`avo (posebej pa {e za

svojo de`elo, tako kot tudi vsaka druga zvezna de`ela v okviru svojega kriminalisti~ne-

ga urada). Podatke iz tega seznama se lahko izdaja samo pristojnim policijskim obla-

stem v okviru izvr{evanja njihovih zakonitih pristojnosti. V seznam se vpisujejo podatki

o tistih osebah, zoper katere je bila uvedena kazenska preiskava ali pa so bile pravno-

mo~no obsojene za nekatera kazniva ravnanja z elementi nasilja, za kazniva ravnanja v
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zvezi z uporabo nevarnih snovi in oro`ij, zaradi kr{itve javnega reda in miru, za kazniva

dejanja zoper premo`enje in podobno. Vpisujejo se tudi podatki tistih oseb, zoper kate-

re je policija v preteklosti sprejela nekatere ukrepe (v zvezi z oro`jem, javnim redom in

mirom ipd.), ~e obstaja upravi~eno pri~akovanje, da se bodo pojavile kot storilci kazni-

vih dejanj v zvezi s {portnimi prireditvami. V decembru 2002 je bilo v seznam vpisanih

pribli`no 3.000 oseb. Vpis v seznam se za odrasle osebe avtomati~no izbri{e po petih le-

tih, za otroke pa po dveh letih. Vnos v seznam lahko povzro~i prepoved potovanja v tu-

jino, saj na podlagi zakona o potnih listinah (Paßgesetz) pristojne oblasti po prou~itvi

posameznega primera dolo~ijo omejitve potovanja in jih vpi{ejo v potni list. Razlog za

vpis v seznam je lahko, npr., po{kodovanje tuje stvari, posedovanje ali uporaba nekate-

rih pirotehni~nih sredstev ali pa `e samo poteg zasilne zavore na vlaku.

Zakonska ureditev

V ZRN nimajo posebnega zakona, ki bi v celoti zajemal podro~je prepre~evanja nereda

na {portnih prireditvah (kot npr. v Veliki Britaniji). To podro~je je urejeno v ve~ih pred-

pisih, tako na zvezni, kot tudi na de`elni ravni.

Pravno podlago za delovanje zgoraj navedenega seznama nasilnih navija~ev predstav-

ljajo policijski zakoni posameznih zveznih de`el, zakon o varovanju dr`avne meje (Ge-

setz über den Bundesgrenzschutz – 1994) in zakon o zveznem kriminalisti~nem uradu

in o sodelovanju med zvezo in de`elami v zadevah s podro~ja delovanja kriminalisti~ne

policije (Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und

der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten - 1997).

Kot najpomembnej{i predpis, s katerim je sku{ala nem{ka dr`ava zajeziti pojav nasilja na

{portnih prireditvah, pa je treba omeniti zakon o potnih listinah (Paßgesetz), natan~neje,

njegovo novelo iz leta 2000. Bistvo te novele je, da prina{a stro`je kaznovanje kr{itev

omejitvenih ukrepov v potnih listinah. Ob predpostavki, da obstaja verjetnost, da bo, gle-

de na preteklo nasilno obna{anje, navija~ ob primernem povodu spet ravnal nasilno, se

mu namre~ dolo~i omejitev, ki se vpi{e v potno listino. Izre~eni omejitveni ukrepi pa so

lahko ~asovni ali krajevni. Tak navija~ mora biti `e znan kot nasilen huligan in mora biti v

bli`nji preteklosti (v obdobju enega leta) opa`en kot udele`enec nasilnih izgredov oziro-

ma v zvezi z njimi. Vpisan mora biti tudi v seznam nasilnih navija~ev.

Prakti~na vrednost zakona je v tem, da so huligani, ki so bili v tujini prijeti pri nasilnih iz-

gredih in vrnjeni v ZRN, pri ~emer jim je bil izre~en omejitveni ukrep v potni listini, na-
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slednji~ lahko kaznovani `e zgolj zaradi ilegalnega izstopa iz dr`ave, kar prej ni bilo

mo`no. Po novem gre v takih primerih za kazensko odgovornost (prej odgovornost za

prekr{ek – zagro`eno je bilo zgolj pla~ilo globe), ki naj deluje preventivno in odvra~a

potencialne storilce od kr{itve omejitvenih ukrepov v potnih listinah. Brez kakr{nega-

koli drugega dokaza (ki ga je pri {portnem nasilju v~asih te`ko pridobiti), `e samo zara-

di ilegalnega prestopa dr`avne meje, se sme torej navija~u izre~i ustrezno kazen. Ni na-

klju~no, da je ta zakonska sprememba stopila v veljavo tik pred evropskim prvenstvom

v nogometu (11. maja 2000).

Tudi obmejni policijski kontrolni organi lahko posamezniku prepovedo potovanje v tu-

jino, ~e ima navija~ vpisano omejitev potovanja v potnem listu ali ~e dolo~ena dejstva

utemeljujejo domnevo, da obstajajo razlogi za krajevno in ~asovno omejitev veljavnosti

potnega lista. Uradi, pristojni za izdajanje potnih listin, lahko podatke o izre~enih ome-

jitvah posredujejo drugim organom na njihovo zaprosilo, vendar samo, ko so ti organi

do podatkov upravi~eni.

Na zvezni ravni se na podro~je prepre~evanja nereda na {portnih prireditvah, poleg

zgoraj omenjenih zakonov, nana{ajo tudi:

Zakon o prekr{kih (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) – samo tisti del, ki se nana{a

na prekr{ke zoper javni red; gre za opredelitev prekr{kov, ki jih storilci lahko storijo v

javnosti, tudi na {portnih prizori{~ih – podobno kot v drugih dr`avah.

Zakon o neposredni uporabi prisilnih sredstev pri izvajanju javne oblasti zveznih izvr-

{ilnih uradnikov (Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Ge-

walt durch Vollzugsbeamte des Bundes). Ta zakon na splo{no ureja vpra{anje uporabe

sile s strani zveznih represivnih organov.

Zakon o zborovanjih in sprevodih (Gesetz über Versammlungen und Aufzüge) posred-

no ureja vpra{anja v zvezi z nadzorovanjem javnega reda pri ve~jih skupinah ljudi in je v

dolo~enem delu pomemben za obravano temo.

Parcialno in posredno se na zvezni ravni podro~je javnega reda, povezano s {portnimi

prireditvami, in pooblastila organov za zagotavljanje reda in miru s tem v zvezi, urejajo

tudi z drugimi zakoni (kazenska zakonodaja zakon o oro`ju, o eksplozivnih

sredstvih…)

Na de`elni ravni (kot primer je navedena de`ela Bavarska) pa se na podro~je prepre~e-

vanja nereda na {portnih prireditvah med drugim nana{a:
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• Zakon o de`elnem kaznovalnem pravu in o izdajanju predpisov na podro~ju javne

varnosti in reda (Gesetz über das Landstrafrecht un das Verordnungsrecht auf dem

Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung). Ta zakon na splo{no opredeljuje

kaznovalno pravo v de`eli. Med drugim slu`i tudi kot osnova za pregon povzro~ite-

ljev neredov na {portnih prireditvah;

• Zakon o nalogah in pooblastilih bavarske de`elne policije Gesetz über die Aufgaben

und Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei ), ki med drugim vsebuje tudi

splo{ne dolo~be o nalogah policije pri vzdr`evanju javnega reda, tudi na prireditvah.

Tudi druge zvezne de`ele imajo podobne predpise.

4.2 Italija

Ta dr`ava je med prvimi podpisnicami Evropske konvencije o nasilju in nedostojnem

obna{anju gledalcev na {portnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah.

V zadnjih letih je opaziti, da tudi italijanske oblasti (poleg, npr. britanskih) ~edalje bolj

favorizirajo kaznovalne aspekte borbe zoper nasilje na {portnih prireditvah, ~eprav so-

dobna dognanja ka`ejo, da se je treba s tem zlom spopasti pri njegovih koreninah.

S tem v zvezi velja omeniti naslednje predpise:

Zakon {t. 401 z dne 13. decembra 1989, ki se nana{a na intervencije dr`ave na podro~ju

hazardnih iger in ilegalnih stav ter na za{~ito po{tenosti v izvajanju {portnih aktivnosti.

Ta zakon se je med drugim spremenil z zakonom, {t. 377 z dne 19. oktobra 2001, nazad-

nje pa z zakonom, {t. 88 z dne 24. aprila 2003. V 7. ~lenu zakona je dolo~eno, da se kaz-

nuje vsakdo, ki moti normalen potek {portnega dogodka. Kr{iteljem – povratnikom se

po dolo~bah zakona lahko izre~e prepoved vstopa na stadion, na splo{no pa je prepo-

vedano u`ivanje alkohola med {portno prireditvijo. S kasnej{imi spremembami in do-

polnitvami zakona se je pove~alo {tevilo dolo~b zastra{evalne narave, ki pa so prinesle

tudi dolo~ene rezultate, predvsem v zmanj{anju {tevila incidentov, po{kodovanih ude-

le`encev in primerov uporabe sile s strani represivnih organov.

Med spremembami in dopolnitvami zakona iz leta 2001 velja omeniti dodatno obvez-

nost nasilnega navija~a, da se javi pri policijskemu uradniku (kvestorju), in to ne samo

med tekmo, kakor je veljalo `e prej, pa~ pa tudi ve~krat na sam dan tekme. Dejansko je

posameznemu nasilnemu navija~u s tem prepre~eno povzro~anje nasilja na sami tek-

mi, pa tudi na dan tekme so mo`nosti za izgrede s takim ukrepom precej omejene. Zna-

no je namre~, da se navija~i na dan tekme pogosto odlo~ajo za nasilna dejanja, in to ne
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samo v ~asu tekme in na obmo~ju {portnih prizori{~. Poleg tega lahko kvestor za ob-

dobje treh let prepove posameznemu navija~u vstop na {portni objekt, prej pa je ta pre-

poved trajala lahko najve~ eno leto. Predvidena je kazen zapora v trajanju od {estih me-

secev do treh let za tiste navija~e, ki na igri{~e ali na druga mesta v zvezi s {portnim do-

godkom me~ejo nevarne predmete, tudi pirotehni~na sredstva, s ~emer ogro`ajo var-

nost drugih. Kazen do {estih mesecev zapora oziroma denarna kazen pa je predpisana

za tiste navija~e, ki nedovoljeno plezajo po ograjah in drugih ovirah, ali pa vdrejo na

igri{~e, pri ~emer ta vdor konkretno ogro`a varnost ljudi.

Zaradi zaostrenih razmer na {portnih prizori{~ih je bilo v leto{njem letu {e nekoliko

poostreno kaznovanje za nasilje v zvezi s {portnimi dogodki. Tako je bilo dolo~eno, da

se vsakdo, ki je na {portni prireditvi zaloten pri posesti pirotehni~nih sredstev, kaznuje

z zaporno kaznijo od treh mesecev do enega leta in pol, ter z globo v vi{ini med 150 in

500 €. Prefekt lahko v primerih, ko grozi izredna nevarnost, po posvetu s pristojnimi in-

{titucijami, za dobo najve~ tridesetih dni prepove oziroma prelo`i {portno prireditev.

Sede`i na nogometnih stadionih, ki sprejmejo ve~ kot 10.000 gledalcev, morajo biti

o{tevil~eni in ne sme se prodati ve~ vstopnic, kot je kapaciteta posameznega stadiona.

Vhodi na {portne objekte morajo biti opremljeni z napravami za odkrivanje kovin. Tele-

vizijsko snemanje gledalcev je obvezno, tako znotraj {portnega objekta, kot tudi v nje-

govi neposredni bli`ini. Na stadionih morajo biti pregrade, ki prepre~ujejo neposreden

stik navija~ev dveh nasprotnih ekip ali pa vdor navija~ev na igri{~e. Zagro`ene so tudi

stroge kazni organizatorjem {portnih prireditev. Kot primer naj navedemo kazen v raz-

ponu od 10.000 € do 150.000 € za tiste organizatorje, ki prodajo ve~ vstopnic, kot je ka-

paciteta stadiona. Stroge kazni so zagro`ene tudi za posamezne kr{ilce.

Zakon {t. 45 z dne 24.2.1995, po predhodnem zakonodajnem dekretu imenovan tudi

Decreto Maroni, je dolo~il nujne ukrepe za prepre~evanje pojava nasilja na {portnih

tekmovanjih. Uvedel je postro`ene omejitve gibanja nogometnih navija~ev in oblike

nadzora njihovega obna{anja na stadionih. Po dolo~bah tega dekreta lahko kvestor

province, kjer se odvija posamezni {portni dogodek, nekaterim osebam prepove do-

stop do mesta {portne prireditve oziroma odredi obvezno javljanje na kvesturi v ~asu

{portnih dogodkov. Gre za osebe, ki so bile obsojene zaradi nasilja na {portnih priredi-

tvah ali zaradi njih oziroma so bile zaradi takih aktivnosti prijavljene policiji, ravno tako

pa tudi osebam, ki so spodbujale nasilje z raznimi simboli, posterji, zastavami in podob-

no. Osebam, ki bi prekr{ile ta dolo~ila, je zagro`ena kazen zapora od treh do osemnaj-

stih mesecev, v primeru neupo{tevanja opozoril pa se kr{ilcu lahko nemudoma vzame

prostost. Poleg tega pa je strogo prepovedana vsakr{na oblika pomo~i, ki bi jo dajali

klubi tistim svojim navija{kim skupinam, v katerih bi se nahajali registrirani nasilni navi-
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ja~i. Taka pomo~ bi se, na primer, lahko dajala v obliki vozovnic ali vstopnic po zni`a-

nih cenah.

Zakon {t. 205 z dne 25. junija 1993 je dolo~il nujne ukrepe v zvezi z rasno, etni~no ali re-

ligiozno diskriminacijo. Ta zakon se nana{a na mo`no udele`bo rasisti~no organizira-

nih skupin na {portnih dogodkih. Prepovedano je javno kazanje vsakovrstnih simbo-

lov, ki imajo rasisti~no vsebino ali pa so osnovani na etni~nem, nacionalnem ali ver-

skem sovra{tvu, zato je prepovedan vstop na stadione tistim osebam, ki bi s seboj nosile

take simbole. Za kr{itev te prepovedi je zagro`ena kazen zapora od treh mesecev do

enega leta. Prepoved vstopa na stadione iz tega naslova pa lahko traja do pet let.

Ministrski dekret z dne 18. marca 1996 pa je podrobno opredelil zna~ilnosti {portnih

prizori{~ in varnostne ukrepe na njih. Med drugim je v dekretu dolo~en obvezen video

nadzor, ki mora omogo~iti identifikacijo vsakega navija~a, tudi med no~nimi tekmami.

V posebnih prostorih je nastanjeno varnostno osebje, ki na ekranih pregleduje situacijo

med ob~instvom. Video nadzor (zaprt kro`ni televizijski sistem) je po navedenem mini-

strskem dekretu obvezen za vse stadione s kapaciteto 20.000 ali ve~ gledalcev.

Podrobneje o institucionalnih ukrepih

Stro{ke za varnostne ukrepe na {portnih prireditvah v veliki meri pokriva vlada. Javni red

na {portnih prireditvah spada v pristojnost ministrstva za notranje zadeve, in sicer nacio-

nalnega urada za javno varnost (Dipartimento della Pubblica Sicurezza). Urad vodi na~el-

nik dr`avne policije, ki je obenem generalni direktor za javno varnost. Njegove smernice

in navodila na ni`jih teritorialnih ravneh izvajajo pristojni organi za javno varnost v pro-

vincah, in sicer so to vodje dr`avnih uradov (prefekti) in najvi{ji policijski uradniki (kve-

storji). Slednji delujejo na operativni ravni in izdajajo ad hoc odredbe, s katerimi podrob-

neje dolo~ijo pravila ukrepanja v zvezi z rizi~nimi {portnimi dogodki. Kvestorji poveljuje-

jo zveznim policijskim enotam, ki jih dr`ava po{lje v pomo~ v posameznih primerih, pa

tudi karabinjerjem in finan~ni policiji, ~e pomagajo pri zagotavljanju javne varnosti v zve-

zi s {portnimi dogodki. V zapletenih primerih lahko skli~ejo tudi vse krajevno pristojne in

prisotne represivne organe, vklju~no s predstavniki lokalne oblasti in {portnih organiza-

cij, in sicer z namenom pove~anja u~inkovitosti koordinacije. V Italiji je sicer sistem zago-

tavljanja varnosti na {portnih prireditvah {e podrobneje razdelan, vendar pa smo se zara-

di preglednosti omejili zgolj na opisane najpomembnej{e podatke.

Med ukrepe za zagotavljanje za{~ite javnega reda in varnosti spadajo: informacijska de-

javnost v povezavi z delovanjem slu`b za preme{~anje gostujo~ih navija~ev in posebni

ukrepi na {portnih prizori{~ih.
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Pri preventivni strategiji ima pomembno vlogo zbiranje natan~nih informacij o premi-

kih navija~ev po nacionalnem ozemlju. Zaradi tega je na~elnik dr`avne policije odredil

ustanavljanje posebnih enot za navija~e, ki delujejo v okviru lokalnih kvestur (policij-

skih uradov). Te enote med navija~i odkrivajo nevarne nasilne`e. Seveda je potrebna

tudi komunikacija s samimi navija~i, ki jo izvajajo samo usposobljeni policijski us-

lu`benci, ki se dobro spoznajo na {port in u`ivajo ugled pri navija~ih, ne da bi pri tem

ogrozili avtoriteto svojega polo`aja. Enote zbirajo podatke o premikih navija~ev z vlaki,

avtobusi, letali in z lastnimi prevoznimi sredstvi. Zanimajo jih podatki o prihodih, odho-

dih in postajali{~ih prevoznih sredstev, {tevilu navija~ev ter {tevilu nasilne`ev med nji-

mi. Poleg tega zbirajo informacije o na~inih prevoza obeh ekip, sodni{ke ekipe in po-

membnih funkcionarjev na posamezni tekmi. V zadnjem ~asu spremljajo tudi internet-

ne strani posameznih navija{kih skupin oziroma klubov. Vse pridobljene podatke na-

vedene enote sporo~ajo tistim kvesturam, kjer se bodo navija~i gibali, da se lahko

sprejmejo ustrezni ukrepi.

Med prevoznimi sredstvi je posebej treba omeniti vlake, kajti navija~i najve~krat potuje-

jo prav z njimi. V celoti se spo{tuje pravica navija~ev, da proti pla~ilu uporabljajo vlake

tako kot drugi dr`avljani. Vendar pa so v veljavi strogi preventivni pregledi pred samim

vstopom na vlak, torej na odhodni postaji. Lokalni kvestor odredi zelo natan~en pre-

gled navija~ev, da bi se preverilo:

• ali imajo navija~i vozovnice za vlak; brez njih je vstop na vlak prepovedan;

• ali imajo navija~i vstopnice za tekmo; ~e nimajo, se jih opozori, da morda ne bodo

mogli v kraju tekme vstopiti na za njiih predvidena mesta na stadionu;

• ali imajo navija~i kakr{nekoli rekvizite, ki bi se lahko uporabili pri nasilnih akcijah;

• ali so navzo~i nasilni navija~i; policisti imajo fotografije in preverjajo njihovo prisot-

nost; kasneje se te navija~e med samo tekmo stro`e nadzira, po potrebi pa se izvedejo

{e dodatni nadzorni ukrepi.

Poleg tega so predvideni tudi ukrepi na ciljni `elezni{ki postaji, kjer se natan~neje pre-

veri morebitna prisotnost nevarnih pripomo~kov in rasisti~nih, antisemitskih in podob-

nih gradiv med navija~i. Po varnostni kontroli se od navija~ev zahteva, da poka`ejo

vstopnice za tekmo in se jim nato izdajo vstopnice za transportna sredstva. ^e kdo teh

dveh vstopnic {e nima, jih eventualno lahko kupi od predstavnikov svojega kluba, ki so

predhodno obve{~eni o kraju izvedbe pregleda. Nato se navija~e po dolo~enih, pred-

hodno nadzorovanih poteh prepelje na stadion in se jih namesti v za to pripravljene

sektorje, kjer se jih ve~ ne pregleduje. Na tak na~in se lahko izvr{i zelo natan~na kontro-

la navija~ev dale~ stran od stadiona, tako da samega pregleda ne motijo arhitektonske

in druge okoli{~ine v njegovi bli`ini.
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Tudi pri prevozih z avtobusi lokalni kvestor odredi vse potrebne ukrepe nadzora, in to

na vseh mestih, kjer se navija~i zadr`ujejo. Posebna pozornost velja nadzoru na dolo~e-

nih postajali{~ih (tako na poti do stadiona kot tudi ob povratku), da ne bi prihajalo do

tatvin in {kode.

Samo {portno prizori{~e (stadion) je zaradi zagotavljanja uspe{nega nadzora razdelje-

no na tri obmo~ja: na obmo~je pred za{~ito, na zaprto obmo~je, ki je pridru`eno {port-

nemu prizori{~u in na obmo~je pove~anih varnostnih ukrepov. V prvem obmo~ju se,

kljub poimenovanju, dejansko `e izvajajo pregledi, vendar predvsem osebnih vozil, da

bi se tako identifiralo potencialne nasilne`e. V drugo obmo~je imajo lahko dostop samo

imetniki vstopnic, prebivalci tistega obmo~ja in trgovci. Ta del je ograjen s posebnimi

ovirami, ob posameznih vhodih v to obmo~je pa se izvajajo pregledi. Obmo~je pove~a-

nih varnostnih ukrepov je sam stadion, kjer se ob vhodu izvr{i podroben nadzor gledal-

cev, tudi z detektorjem kovin, ~e je prisotna kak{na pomembna osebnost. Vstop je mo-

go~ samo z vstopnico. Na tem mestu se izlo~ajo osebe, ki jim je kvestor prepovedal

vstop na stadion, in odvzemajo predmeti, s katerimi bi se lahko povzro~ile po{kodbe

oziroma bi se z njimi manifestiralo rasno sovra{tvo ali antisemitizem. Tekma se potem

ves ~as snema, da bi se odkrilo povzro~itelje nasilja.

V Italiji je na sam dan nogometne nogometne tekme prepovedana prodaja vstopnic za

sektorje, na katerih so name{~eni gostujo~i navija~i. S tem se `eli prepre~iti, da bi gostu-

jo~i navija~i brez vstopnic sku{ali masovno vdreti na stadion. Karte za te sektorje se to-

rej lahko dobijo samo v predprodaji najkasneje dan pred tekmo.

4.3 [panija

Aktivnosti prepre~evanja nasilja ter zagotavljanja varnosti na stadionih v tej dr`avi pote-

kajo na dveh nivojih:

• prevencija in kontrola prek notranjega ministrstva, vladnih predstavnikov v avto-

nomnih regijah, vladnih poddelegatov v provincah in varnostnih koordinatorjev na

vsaki posamezni {portni prireditvi;

• prevencija, prou~evanje in ocenjevanje prek nacionalne komisije za prepre~evanje

nasilja in za varnost na {portnih prireditvah (Comisión Nacional contra la Violencia

en los Espectáculos Deportivos - v nadaljevanju: nacionalna komisija), njenih orga-

nov in sodelujo~ih in{titucij.

V {panskem zakonu o {portu ({t. 10/90 z dne 15. oktobra 1990) so v veliki meri povzete

dolo~be Evropske konvencije o nasilju in nedostojnem obna{anju gledalcev na {port-
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nih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah, ki jo je ta dr`ava podpisala in ratificirala.

Skupaj so v desetih ~lenih nanizane preventivne in restriktivne dolo~be, predpisani pa

so tudi ukrepi za primer njihovega nespo{tovanja. Sprejeta sta bila tudi dva kraljeva de-

kreta, in sicer:

• kraljevi dekret {t 75/92 z dne 31.1.1992, s katerim je bila ustanovljena nacionalna ko-

misija, in

• kraljevi dekret {t. 769/93 z dne 21.5.1993 (kasneje spremenjen s kraljevim dekretom

{t. 1247/98 z dne 19.6.1998), s katerim je bila sprejeta uredba o prepre~evanju nasilja

na {portnih prireditvah.

Nacionalna komisija je odgovorna za to, da na nacionalni ravni koordinira aktivnosti v

zvezi s prepre~evanjem nasilja na {portnih prireditvah, v njeni sestavi pa so predstavni-

ki notranjega ministrstva, ministrstva za izobra`evanje in kulturo, krovnih {portnih or-

ganizacij, avtonomnih regij, ob~in, zvez, poklicnih lig, sodnikov, igralcev, medijev, so-

ciologov itd. Izmeni~no jo vodita predstavnik ministrstva za izobra`evanje in kulturo in

notranjega ministrstva. Natan~neje, gre za predstojnika vi{jega sveta za {port (Consejo

Superior de Deportes) in predstojnika sektorja za notranjo policijo v notranjem mini-

strstvu. V organizacijskem smislu je nacionalna komisija podrejena ministrstvu za izo-

bra`evanje in kulturo.

Po dolo~ilih kraljevega dekreta {t. 769/93 je za vsak prvoliga{ki in drugoliga{ki nogo-

metni klub dolo~en poseben policijski varnostni koordinator, ki je odgovoren za zago-

tavljanje informacij o vsaki tekmi generalnemu varnostnemu koordinatorju, ta pa poro-

~a neposredno generalnemu uradu za varnost dr`avljanov v okviru notranjega ministrs-

tva, poro~ilo pa prejme tudi nacionalna komisija. Zaradi dogajanj na varnostnem po-

dro~ju lahko varnostni koordinator tudi predlaga izrek sankcij. Pristojni organ

nacionalne komisije vsak teden pregleda poro~ila vseh varnostnih koordinatorjev in

sprejme potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti v prihodnosti. ^e nacionalna komi-

sija meni, da dejansko obstajajo podlage za kaznovanje, mora predlog za tako kaznova-

nje posredovati pristojnemu vladnemu uradu.4

Skladno s ~leni 15 do 18 kraljevega dekreta, {t. 75/92 morajo tudi upravni odbori {port-

nih klubov ali drugih dru`b z omejeno odgovornostjo, povezanih z izvedbo {portnega
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dogodka, imenovati predstavnika, ki je odgovoren policijskemu varnostnemu koordi-

natorju za organizacijo posameznega dogodka. Ta predstavnik mora zagotoviti vse do-

segljive informacije o potujo~ih skupinah navija~ev, njihovem {tevilu, poti, po kateri

potujejo in transportnih sredstvih, ki jih uporabljajo.

[panska zakonodaja dolo~a, da morajo prvoliga{ki in drugoliga{ki klubi zagotoviti

o{tevil~ene sede`e na stadionih, skupaj s primernimi ukrepi za prepre~evanje spopa-

danja sovra`nih skupin navija~ev. Zagotovljeno je natan~no ra~unalni{ko preverjanje

vstopnic. Razlogi, zaradi katerih se vstop na stadion lahko prepove (vna{anje alkohola,

oro`ja in nevarnega orodja, bengalskega ognja ali pirotehni~nih sredstev, stanje omam-

ljenosti z alkoholom ali psihotropnimi substancami, itd.), so navedeni na hrbtni strani

vstopnice. Poleg tega morajo na stadionih prvoliga{kih in drugoliga{kih klubov delova-

ti posebne organizacijske nadzorne enote, ki upravljajo z zaprtom kro`nim televizij-

skim sistemom, pri ~emer morajo imeti mo`nosti za snemanje obna{anja mno`ice. S po-

mo~jo telekomunikacijskih sredstev morajo biti povezani z lokalno policijo in varnost-

nimi slu`bami.

Organizatorji {portnih prireditev so sami odgovorni, ~e so prepovedani predmeti prine-

{eni na stadion. Zaradi tega morajo zagotoviti varnostne preglede ob vhodih v stadione,

ki jih izvajajo klubski uslu`benci ali uslu`benci zasebnih varnostnih podjetij. Skladno s

67. ~lenom zakona o {portu se organizatorja lahko kaznuje, ~e ti ukrepi niso izvedeni.

Potencialnim izzivalcem neredov pa se lahko tudi prepove potovanje na {portno

prireditev.

V okviru Evropske unije je [panija podpisala bilateralne sporazume z nekaterimi dr`a-

vami, iz katerih ponavadi potujejo v tujino velike skupine navija~ev. V teh primerih po-

licijski organi iz razli~nih dr`av redno izmenjujejo podatke o gostujo~ih navija~ih, zlasti

o njihovem {tevilu in o tem, ali so med njimi tudi potencialno nevarne osebe. Kadar je

potrebno, policijski uslu`benci potujejo v dr`avo gostiteljico, da sodelujejo z njenimi

varnostnimi organi in pomagajo pri identificiranju nevarnih navija~ev. Kadar v [paniji

gostuje tuja ekipa in se pri~akujejo ve~ji problemi, se dr`ava obrne na veleposlani{tvo

gostujo~e dr`ave; predstavniki veleposlani{tva so prisotni na tekmi in nudijo pravno

pomo~ na kraju samem, ko doma~i organi izvajajo prisilne ukrepe zoper nasilne navija-

~e.

[panski zakon o {portu je bil v letu 2002 noveliran. Med najpomembnej{imi novostmi

velja omeniti nekoliko raz{irjene pristojnosti nacionalne komisije, zlasti v smeri ve~jega
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sodelovanja z lokalnimi uradi dr`avne uprave. Poleg tega je izrecno dolo~eno, da orga-

nizator {portne prireditve samostojno odgovarja za {kodo in nered, ki bi nastala na

{portni prireditvi po njegovi krivdi. [panskim {portnim zvezam in poklicnim ligam je

nalo`ena tudi obveznost, da o bolj tveganih zadevah v varnostnem smislu obvestijo pri-

stojno vladno telo. Nacionalna komisija pa v teh primerih nalo`i klubom in {portnim

zvezam dodatne obveznosti v zvezi s prodajo vstopnic, lo~itvijo nasprotnih navija{kih

skupin po conah in strogo prepovedjo vstopa osebam, zoper katere so bili `e sprejeti

ukrepi za prepre~itev dostopa na stadione. Poleg drugih sankcij se lahko, v odvisnosti

od okoli{~in posameznega primera, pod dolo~enimi pogoji izre~e tudi ukrep prepove-

di vstopa na posamezno tekmo ali pa, v posebno hudih primerih, prepoved vstopa na

vse {portne objekte; ta ukrep lahko traja od petih mesecev do petih let. Ukrep izre~e

pristojni vladni urad. Zaostrena je prepoved vna{anja plakatov, napisov, simbolov in

emblemov, ki pozivajo k nestrpnosti in nasilju; organizatorji morajo take predmete ne-

mudoma odvzeti. Postro`ena je prepoved prodaje in u`ivanja alkohola ter vsakr{nih

psihotropnih snovi na stadionih; kr{ilce, ki vna{ajo ali prodajajo alkohol oziroma psiho-

tropne snovi, kaznujejo zvezne oblasti.

Tudi organizatorji {portnih tekmovanj, ki kr{ijo zakon, se lahko po noveli zakona stro-

go kaznujejo.5 Poleg mo`nosti izreka denarnih kazni lahko dr`avni sekretar za varnost

za~asno (za obdobje do enega leta) prepove posameznemu prireditelju organizacijo

{portnih dogodkov in odredi za~asno zaprtje {portnih objektov. Za dalj{o ~asovno ob-

dobje pa to prepoved oziroma odredbo izre~e notranji minister.

Poleg zgoraj navedenih in opisanih predpisov se na prepre~evanje nasilja na {portnih

prireditvah nana{ajo {e naslednji:

• zakon o varnosti dr`avljanov, {t. 1/92 z dne 21. februarja 1992;

• odredba o delovanju centralnega registra sankcij, izre~enih za kr{itve javne varnosti

na {portnih prireditvah z dne 31. julija 1997 in

• odredba o ureditvi delovanja posebnih enot za prepre~evanje nasilja na {portnih pri-

reditvah z dne 22. decembra 1998.

Kot izhaja iz {tudije Sveta Evrope o nacionalnih {portnih zakonodajah v Evropi (iz leta

1999), so v [paniji (tako kot tudi v nekaterih drugih dr`avah) postopoma pri~eli z od-

stranjevanjem posebnih pregrad na stadionih, ki so sicer predstavljale u~inkovit var-
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nostni ukrep, deloma pa so onemogo~ale u`itek pri ogledu tekem. Te pregrade se na-

dome{~ajo z drugimi ukrepi, kot so: video nadzor, prisotnost razli~nih javnih in zaseb-

nih varnostnih slu`b na tekmah, pa tudi posebnih varnostnih koordinatorjev, nadalje

nadzor prodaje kart, obvezna sedi{~a in pove~ana odgovornost samih klubov. Iz leta v

leto se pove~uje {tevilo sedi{~ na stadionih, kar zagotovo prispeva k ve~ji varnosti med

{portnimi prireditvami.6 Vseskozi se tudi izpopolnjuje sistem video nadzora in usmerja-

nje gibanja navija~ev do stadiona in stran od njega. Izbolj{uje se kvaliteta opravljenih

pregledov navija~ev ob vstopu na {tadione, pa tudi prodaja vstopnic je ra~unalni{ka in

centralizirana, z majhno mo`nostjo ponarejevanja. Elektronsko se skenira ~rtna koda

na vsaki vstopnici. Vsa vrata se elektronsko odpirajo in zapirajo, kar precej zmanj{uje

mo`nost nasilnih izgredov. Na {tadionih in okoli njih je zelo veliko kamer (v enem pri-

meru celo 128), kar omogo~a natan~en nadzor dogajanja. Kontrolne sobe pa imajo od 8

do 16 ekranov. Ta nadzorni sistem je precej drag, sredstva zanj pa se v tej dr`avi prido-

bivajo predvsem iz loterije oziroma iger na sre~o.

Po ocenah Sveta Evrope v [paniji zelo dobro sodelujejo tako dr`avne institucije s klubi,

pa tudi sami klubi z mirnej{imi navija~i. Ve~ina navija~ev najve~jih klubov ima tudi kup-

ljene sezonske vstopnice, kar se je izkazalo kot zelo dobra poteza v varnostnem smislu;

sedenje vsaki~ na istem mestu v veliki meri prepre~uje izbruhe nasilja. Kljub izrednemu

zanimanju javnosti za {port, {e posebej nogomet, ta dr`ava po splo{ni oceni ni proble-

mati~na v smislu nasilja na {portnih prireditvah. S prekomernim u`ivanjem alkohola in

s tem povezanim nasiljem na {portnih prireditvah pa v [paniji tradicionalno nikoli niso

imeli ve~jih problemov.

4.4 Zdru`eno kraljestvo

V Veliki Britaniji so zaradi huliganstva, predvsem huliganstva na nogometnih tekmah,

sprejeli vrsto ukrepov. V nadaljevanju predstavljamo nekaj klju~nih aktivnosti s pou-

darkom na osnovi angle{ke normativne ureditve tega podro~ja.

Na podro~je urejanja javnega reda in miru na {portnih prireditvah se v Veliki Britaniji

nana{a ve~ zakonov; nekateri so »splo{ne narave,« drugi pa se nana{ajo predvsem na

urejanje na podro~ju nogometa oziroma nogometnih tekem.
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Zakon o {portnih prireditvah in omejevanju alkohola (The Sporting Events/Control of

Alcohol etc/ Act) je bil sprejet leta 1985, amandmiran pa leta 1992 (Sporting

Events/Control of Alcohol/Amendment Act 1992). Zakon o {portnih prireditvah in

omejevanju alkohola ureja zlasti omejevanje pitja alkohola na {portnih prireditvah (no-

gometnih tekmah) in predpisuje kazni za kr{itelje.

Zakon prepoveduje posedovanje in pitje alkohola na poti na nogometno tekmo z javni-

mi prevoznimi sredstvi, kot so: vlaki, avtobusi, mini avtobusi… ter drugimi prevoznimi

sredstvi. Kr{itev zakona predstavlja kaznivo dejanje.

Po zakonu se kaznuje tudi :

• ~e nekdo poizku{a vstopiti na igri{~e pijan ali z alkoholom,

• ~e poseduje ali pije alkohol med samo tekmo,

• ~e znotraj igri{~a poseduje kakr{nokoli embala`o za pija~o (steklenica, plo~evinka,

idr.),

• in jo (prazno) odvr`e,

• ~e poseduje pirotehni~na sredstva na igri{~u,

• ~e je pijan med trajanjem tekme.

(Glej Policing Football in West Yorkshire, Football Legislation)

Zakon predvideva pomo~ policije pri samem iskanju kr{ilcev in pridr`anju tak{ne ose-

be. To pomeni tudi preiskovanje prevoznih sredstev, potnikov oziroma navija~ev. Rav-

no tako policija posreduje pri zaprtju lokalov na prizori{~u tekme (igri{~u), ~e je to po-

trebno zaradi neprimernega obna{anja. (Glej Policing Football in west Yorkshire, Foot-

ball Legislation)

Kazni za kr{itelje se gibljejo po standardni lestvici od 2 do 4 glede na vrsto prekr{ka ozi-

roma kaznivega dejanja. Standardna lestvica (gl. npr. Sporting Events /Control of Alco-

hol etc/Act 1985) v originalni denarni valuti - v funtih sestavljajo naslednje denarne

kazni:

1 - 200

2 - 500

3 - 1,000

4 - 2,500

5 - 5,000 GBP.

V nekaterih primerih je predvidena tudi zaporna kazen.
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Zakon o javnem redu (The Public Order Act) je bil sprejet leta 1986. To je ob{irnej{i za-

kon, ki obravnava kr{itve javnega reda in miru (na splo{no), na primer: prepoved pov-

zro~anja nereda, nasilja in pretepov, prepoved nadlegovanja, rasnega sovra{tva, pijan-

~evanja itd. Zakon o javnem redu dolo~a kazni za kr{itelje, sodi{~a pa poobla{~a, da

lahko dolo~enim osebam prepovedo obisk nogometne tekme zaradi povzro~anja nere-

da na nogometnih tekmah.

Nekateri ~leni tega zakona so prenehali veljati s sprejemom drugih zakonov (npr. ~leni

od 30-34, ~len 36 s sprejemom Zakona o neredih na nogometnih tekmah leta 2000).

Zakon o nogometni publiki, 1989 (The Football Spectators Act). Zakon o nogometni

publiki dolo~a seznam prekr{kov, zaradi katerih je lahko posameznikom prepovedan

obisk nogometnih tekem. Sodi{~e lahko dolo~enim osebam prepove ogled tekme, in

sicer tudi v tujini. V ~asu, ko se tekma odvija, se le-ti morajo zglasiti na policijski postaji,

kot dokaz, da niso odpotovali na prizori{~e tekme.

S sprejetjem tega zakona je pri{lo na podro~ju varovanja reda in miru na nogometnih

tekmah do nekaterih novosti. Na primer:

• ustanovitev licen~nega urada za nogomet (Football Licensing Authority – FLA), ki je

odgovoren za podeljevanje dovoljenj za prirejanje nogometnih tekem;

• obvezna identifikacijska izkaznica gledalcev za ogled liga{ke, pokalne ter mednarod-

ne tekme v Angliji in Walesu;

• oblikovanje posameznih shem ~lanskih klubov, kot preventiva pred neza`elenimi

navija~i.

Zakon o »nogometnih prekr{kih« iz leta 1991 (The Football/Offences/ Act) navaja neka-

tera kazniva dejanja - prepoveduje npr. metanje predmetov in petje rasisti~nih pesmi

ipd. Dopolnjen je bil leta 1999 – Zakon o prekr{kih in neredih v nogometu (The Foot-

ball/Offences and Disorder/Act). Slednji je precej spremenil tudi dolo~be zakona o gle-

dalcih nogometnih tekem iz leta 1989.

Zakon o prekr{kih in neredih v nogometu, ki je pri~el veljati septembra 1999 leta, je

uvedel naslednje:

• pove~al je pristojnosti sodi{~ pri re{evanju kr{itev javnega reda. Po zakonu o gledal-

cih iz leta 1989 se je kot prekr{ek {telo le dejanje storjeno dve uri pred tekmo ali eno

uro po tekmi ter dejanje storjeno na poti na tekmo ali s tekme. Zakon o prekr{kih in

neredih v nogometu iz leta 1999 je ta ~as raz{iril na 24 ur. Za iskanje kr{iteljev je pri-

stojna policija, ve~ pristojnosti pa so dobila tudi sodi{~a;
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• pove~al seznam (obseg) nogometnih prekr{kov. Sodi{~e lahko zahteva predlo`itev

potne listine najve~ 5 pred tekmo. Ko se oseba javi oziroma predlo`i potni list, mora

obiskati dolo~eno policijsko postajo na to~no dolo~en dan ob dolo~eni uri. Opustitev

tega dejanja pomeni kr{itev, ki se lahko zaklju~i z zaporno kaznijo. Podobne dolo~be

vsebuje zakon iz leta 1998 (Crime and Disorder Act 1998) za »mednarodne kr{ilce« jav-

nega reda v zvezi z nogometom;

• pove~al je obseg prekr{kov glede kupovanja vstopnic in prepevanja rasisti~nih pe-

smi. To je bilo uvedeno `e z zakonom iz leta 1991, vendar dopolnjen zakon to po-

dro~je raz{irja. Zakon regulira prodajo vstopnic. To je pomembno iz varnostnih razlo-

gov (fizi~na lo~itev razli~nih skupin navija~ev itd.). Po prej{nji ureditvi se je {telo, da

je prekr{ek storjen, ~e sta ga povzro~ili dve osebi ali ve~. Novela zakona dolo~a, da se

kot prekr{ek {teje `e, ~e je udele`enec eden sam.

Zakon o kazenskem sodstvu in javnem redu, 1994 (The Criminal Justice and Public Or-

der Act). Zakon o kazenskem sodstvu in javnem redu v 166. ~lenu kot kaznivo dejanje

dolo~a nepoobla{~eno prodajo, ponudbo ali dajanje v prodajo vstopnic za dolo~eno

nogometno tekmo. Prepoved velja na javnem prostoru oziroma drugem prostoru, ki je

dostopno javnosti.

Zakon o zlo~inih in neredih, 1998 (The Crime and Disorder Act); 84. ~len je zamenjal

16(5) ~len zakona o nogometni publiki iz leta 1989 in 24(2)~len zakona o policiji in o

kazenski evidenci iz leta 1984.

Amandmaji se nana{ajo predvsem na naslednje:

• najvi{ja kazen zaradi neizpolnitve dol`nosti javljanja pri pristojnem organu je do {est

mesecev zapora in/ali kazen po standardni lestvici {t. 5;

• neizpolnitev obveznosti javljanja postane prekr{ek, ki se kaznuje z odvzemom

prostosti.

Zakon o neredih na nogometnih tekmah, 2000 (The Football/Disorder/Act) v ve~ delih

nadome{~a oziroma dopolnjuje druge zgoraj navedene zakone. Gre za osrednji zakon,

ki ureja to tematiko v Veliki Britaniji.
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Z Zakonom o neredih na nogometnih tekmah so sodi{~a dobila pooblastilo, da lahko

izre~ejo prepoved udele`be na nogometni tekmi (to make »banning order«)7 osebam, ki

so osumljene sodelovanja pri nasilju v nogometu, tudi ~e za to {e niso bile obto`ene.

Osnovna izhodi{~a zakona lahko strnemo v {tiri to~ke:

• zakon zdru`uje »doma~e in mednarodne u~inke »banning orders« v celoto,

• sodnike poobla{~a, da izre~ejo prepoved ne glede na prito`bo ali obsodbo, ~e so-

di{~e meni, da lahko taka prepoved pomaga prepre~iti nasilje v povezavi z nogomet-

no tekmo in na nogometni tekmi sami,

• pristojnim oblastem dovoljuje, da od posameznikov zahtevajo predlo`itev potnih

listov,

• policijski uradniki lahko od oseb zahtevajo zglasitev na sodi{~u v roku 24 ur zaradi iz-

vedbe postopka v zvezi s prepovedjo udele`be na tekmi. V posebnih okoli{~inah je

mogo~a tudi aretacija s strani policije.

Prepoved ogleda tekm dolo~enim osebam (banning orders) lahko po zakonu iz leta

2000 traja od treh do deset let, in sicer:

• ~e gre za zaporno kazen s takoj{njim u~inkom, traja najmanj{a prepoved od {estih do

desetih let,

• v drugih primerih pa od treh do petih let.

V. ZAKLJU^EK

Dr`ave so razvile razli~ne instrumente v boju proti huliganizmu in neredih na javnih

{portnih prireditvah. Kot najtrdnej{a osnova ostajajo zakonske norme in drugi predpisi.

Ti so lahko vsebovani v posebnih »{portnih zakonih« ali v splo{nih zakonih o javnem

redu in miru. Pogosto se dolo~be prepletajo in so vsebovane v ve~ zakonih.

O~itno je problem huliganstva pere~ v toliko, da so se dr`ave povezale tudi na nadna-

cionalnem nivoju in sprejele vrsto dokumentov v boju proti kr{itvam javnega reda in

miru. Do nestrpnosti prihaja iz razli~nih razlogov. Vsebine konvencij in deklaracij so

razli~ne.
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Nedvomno pa je, da je dobra in konsistentna normativna ureditev izhodi{~e za dobro

varnost in mir na javnih {portnih prireditvah. Tu se ka`e zahteva po tesnem sodelova-

nju z organi policije, sodstva in drugimi.

V primerjavi z Republiko Slovenijo so razmere v obravnavanih dr`avah precej dru-

ga~ne. Pri tem je mi{ljeno predvsem ob~utno ve~je {tevilo gledalcev na {portnih prire-

ditvah v tujini in s tem v zvezi druga~ne kapacitete {portnih prizori{~.

Pri sprejemanju zakonodaje v Republiki Sloveniji na podro~ju prepre~evanja nasilja na

{portnih prizori{~ih bi veljalo upo{tevati specifi~ne razmere, ki so podane v posamez-

nih dr`avah. Pri tem je predvsem mi{ljeno ve~je {tevilo obiskovalcev {portnih priredi-

tev, kar je povezano tudi z obstoje~o infrastrukturo.

Zvezna republika Nem~ija nima posebnega zakona o prepre~evanju nasilja na {portnih

prireditvah, ni pa tudi podpisnica Evropske konvencije o nasilju in nedostojnem obna-

{anju gledalcev na {portnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah. Kljub temu ima

dobro razdelan sistem vodenja evidence nasilnih navija~ev in omejevanja njihovega

potovanja v tujino. S samimi navija~i {tevilni klubi tudi tesno sodelujejo v okviru poseb-

nih navija{kih projektov. V zadnjih letih se ve~ pozornosti posve~a predvsem manife-

stacijam nasionalsocializma na stadionih.

Italija je podpisnica navedene konvencije in je sprejela tudi normativne akte s podro~ja

prepre~evanja nasilja na {portnih prizori{~ih. Na obmo~ju celotne dr`ave, tako na lo-

kalnem, kot tudi na zveznem nivoju, je vzpostavljen razvejan sistem obve{~anja, pre-

vencije in ukrepanja.

Tudi [panija je podpisnica navedene konvencije in je po ugotovitvah Sveta Evrope do-

segla primerno stopnjo varnosti na {portnih prizori{~ih, tako s posebno zakonodajo,

kot tudi z dobrim sodelovanjem razli~nih pristojnih organov.

V Veliki Britaniji je ve~ zakonov, ki bolj ali manj neposredno urejajo tudi podro~je var-

nosti in reda na {portnih prireditvah. Prou~evanje njihove normativne ureditve ka`e, da

se nekateri zakoni na to materijo nana{ajo bolj splo{no, nekateri pa izrecno na nogo-

metne tekme. Ponovno bi omenili novej{a zakona, to sta: zakon o prekr{kih in neredih

v nogometu iz leta 1999 in zakon o neredih na nogometnih tekmah iz leta 2000. Njuna

vsebina ka`e na {e nekoliko stro`ji pristop pri varovanju reda in miru na {portnih prire-

ditvah – zlasti na nogometnih tekmah.

Po mnenju Robba Matthewa je bil zakon iz leta 2000 sprejet predvsem kot odgovor na na-

silje med evropskim prvenstvom v nogometu (Euro 2000), zlasti v Belgiji. Po njegovem

mnenju zakon pomembno omejuje civilne svobo{~ine vseh dr`avljanov, ne le huliganov,

ima pa tudi precej drugih pomanjkljivosti. ([ir{e gl. Robb Matthew, spletna stran)
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TRGOVINA Z LJUDMI*

I. UVOD

Trgovina z ljudmi, ki jo predstavljamo v zgo{~enem pregledu nacionalnih ureditev v dr-

`avah ~lanicah EU, ni nekaj novega. Gre za globalen problem, ki vedno bolj nara{~a -

zlasti po padcu `elezne zavese - in je v tesni povezavi z organiziranim kriminalom med-

narodnih razse`nosti. Da ne gre za nov pojav je razvidno tudi iz zgodovine mednarod-

nih dokumentov, ki so sku{ali urejati in {e urejajo to problematiko. Iskanje gradiva na

spletnih straneh nam je sicer ponudilo izobilje splo{nih informacij, manj pa je primerjal-

nih pregledov nacionalnih zakonodaj v zvezi z omenjenim podro~jem. Na tem mestu

naj omenimo predvsem tematske preglede (»Country Reports«) o trgovini z ljudmi v po-

sameznih dr`avah, ki so nastali leta 2002 v okviru sodelovanja v Organizaciji za varnost

in sodelovanje v Evropi (OVSE), in pa iz~rpno {tudijo Sveta Evrope z naslovom Traffic-

king in Human Beings. Pri orisu stanja v Republiki Sloveniji nam je bilo predvsem v po-

mo~ gradivo o pravni ureditvi tega podro~ja, ki nam ga je posredovalo Ministrstvo za

notranje zadeve RS, ter publikacija nevladne organizacije Klju~. Tako zbrane podatke

smo sku{ali strniti v celovit pregled sankcioniranja trgovine z ljudmi, ki vsebuje defini-

cijo samega pojma, pregled dejavnosti na ravni EU ter oris ureditev tako v Republiki

Sloveniji kot tudi v izbranih dr`avah EU.

II. TRGOVINA Z LJUDMI

2.1 Opredelitev pojma

[tevilni dokumenti o trgovini z ljudmi so dostikrat povezani z razli~nimi definicijami

pojma. Najpogostej{a opredelitev trgovine z ljudmi je v povezavi s t.i. trgovino z belim

blagom oziroma trgovino z `enskami in otroci z namenom spolnega izkori{~anja. Ven-

dar pa trgovina z ljudmi ne poteka izklju~no z namenom spolnega izkori{~anja (prosti-

tucija, pornografija), temve~ gre lahko tudi za izkori{~anje delovne sile oziroma moder-

no su`enjstvo, trgovino z organi itd. Pri tem je treba opozoriti na pogosto zamenjavo

med tihotapljenjem ljudi (»human smuggling«) ter trgovanjem z ljudmi (»human traffic-
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king«), kljub razlikam med omenjenima oblikama kaznivih dejanj. Tako se ljudje, ki so

predmet trgovanja, pojmujejo kot `rtve prisile in izkori{~anja, kot to poudarja Protokol

Zdru`enih narodov o trgovini z ljudmi. (Glej Human Trafficking in the EU)

Razli~ne organizacije, kot sta npr.: Koalicija proti trgovanju z `enskami - CATW, ali pa

Globalna zveza proti trgovini z `enskami - GAATW, so pripravile razli~ne definicije tr-

govine z ljudmi, ki pa jih ne na{tevamo. Trenutno verjetno najustreznej{a opredelitev

trgovine z belim blagom je najti v protokolu, ki dopolnjuje Konvencijo Zdru`enih naro-

dov o boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Gre za Protokol o prepre-

~evanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem `enskami in otroci. Ta de-

finira trgovino z ljudmi kot:

• zbiranje, prevoz, premestitev, dajanje zato~i{~a ali sprejem oseb z namenom izko-

ri{~anja, storjen(o) z gro`njami ali uporabo sile ali drugih oblik prisile, z ugrabitvijo,

goljufijo ali prevaro, z zlorabo pooblastil ali odvisnega polo`aja ali zaradi dajanja ali

prejemanja pla~il ali koristi za zagotavljanje privolitev oseb, ki imajo druge osebe pod

nadzorom;

• izkori{~anje obsega najmanj izkori{~anje prostitucije za druge ali druge oblike spol-

nih zlorab, prisilno delo ali slu`enje, su`enjstvo in podobno, slu`abni{tvo ali odstra-

njevanje organov;

• privolitev `rtve trgovine z ljudmi v nameravano izkori{~anje, kot je opisano v prvem

odstavku, se ne bo upo{tevala, ~e so bili uporabljeni kakr{nikoli na~ini, navedeni v

prvem odstavku;

• zbiranje, prevoz, premestitev, dajanje zato~i{~a ali sprejem otrok z namenom izko-

ri{~anja se {tejejo za trgovino z ljudmi, ~etudi ne zajemajo nobenega od na~inov, na-

{tetih v prvem odstavku. (Popov, 2002)

2.2 Kraj{i oris aktivnosti EU za prepre~evanje trgovine z ljudmi
od leta 1996

Trgovina z ljudmi, kot jo definira pravo EU, ni le dejanje usmerjeno v izkori{~anje ljudi z

namenom prostitucije, prisilnega dela itd., temve~ predstavlja tudi temeljno kr{itev ~lo-

vekovih pravic in je prepovedano v skladu s Listino temeljnih pravic EU.

Evropska unija od leta 1996 aktivno sodeluje pri razvijanju vsestranskega oziroma mul-

ti-disciplinarnega pristopa k prepre~evanju oziroma boju proti trgovini z ljudmi. Ta

vklju~uje sodelovanje vseh relevantnih dejavnikov, kot so npr. nevladne organizacije,

pravosodni organi policija, itd. Gre za aktivnosti, ki poleg nacionalne ravni, potekajo

tudi na mednarodni ravni.
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Leta 1996 je Evropska komisija sprejela prvo t.i. sporo~ilo (»Communication«), ki govori

o trgovini z `enskami z namenom spolnega izkori{~anja. Dokument predstavlja strate-

gijo, ki se loteva borbe proti trgovini z ljudmi z razli~nih vidikov, kot so npr. pomo~ `r-

tvam, boj proti organiziranemu kriminalu itd.. Istega leta je Evropski svet pripravil t.i.

STOP program kot podporo vladnim organom pa tudi nevladnim organizacijam v boju

proti trgovini z ljudmi, ki je potekal do leta 2000. Leta 1996 je bil na podro~ju boja proti

trgovini z ljudmi raz{irjen tudi mandat organizacije Europol. Europol predstavlja poseb-

no organizacijo na ravni EU, ki je bila ustanovljena leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo,

za prepre~evanje in boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu.

Leta 1997 je Svet EU sprejel odlo~itev o t.i. skupnem nastopu (»Joint Action«) v zvezi s tr-

govino z ljudmi. V okviru tega projekta so bile dr`ave ~lanice pozvane, naj ocenijo svo-

jo obstoje~o zakonodajo v zvezi s trgovino z ljudmi, sodelovanjem na podro~ju pravo-

sodja ter v povezavi z za{~ito `rtev in sodnimi postopki. V bistvu je {lo za poskus har-

monizacije ustrezne zakonodaje v dr`avah ~lanicah EU, ki pa ni bil zelo uspe{en. (Hu-

man Trafficking in EU, 2001)

Od maja 1999 so aktivnosti EU glede boja proti trgovini z ljudmi eksplicitno omenjene v

poglavju VI. Amsterdamske pogodbe, kjer je govora o sodelovanju na podro~ju notra-

njih zadev in pravosodja. Tudi sklepi Evropskega sveta iz oktobra 1999 (Tampere), da-

jejo jasno prioriteto boju proti trgovini z ljudmi. V letu 2000 je Svet EU pripravil {tiriletni

program DAPHNE, ki v {ir{em smislu zajema podro~je nasilja nad `enskami in otroci,

kamor spada tudi trgovina z ljudmi. Program je zlasti osredoto~en na pomembno vlogo

nevladnih organizacij. (Europen Strategy since 1996, 2002)

Decembra leta 2000 je Evropska komisija na podro~ju trgovine z ljudmi predstavila dva

pomembna predloga sklepov (»Proposal for a Council Framework Decision«).

Prvi predlog govori o trgovini z ljudmi, katere namen je spolno izkori{~anje in izko-

ri{~anje delovne sile, drugi predlog pa govori o boju proti spolnemu izkori{~anju otrok

in otro{ki pornografiji. (Glej spletno stran Evropske komisije)

Evropski svet je prvega od obeh omenjenih predlogov sprejel 19. julija leta 2002. Gre za

sklepe (»Council Framework Decision«) o trgovini z ljudmi, ki jih morajo dr`ave ~lanice

prenesti v svojo zakonodajo do avgusta 2004. (Spletna stran Legislationline)
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2.3 Slovenija in prepre~evanje trgovine z ljudmi

Republika Slovenija je zaradi geostrate{kega polo`aja v Evropi v ve~ini primerov trgovi-

ne z ljudmi v vlogi tranzitne evropske dr`ave. Vse pogosteje pa postaja tudi ciljna dr`a-

va, ter dr`ava izvora v tistem delu trgovine z ljudmi, ki se nana{a na spolno izkori{~anje

`ensk. S to obliko trgovine se poleg tihotapljenja ljudi ukvarjajo ~lani kriminalnih

zdru`b. (Podatki MNZ RS, 2003)

Policija se pri za{~iti `rtev s podro~ja prostitucije in trgovine z ljudmi vse bolj povezuje z

nevladnimi in medvladnimi organizacijami v Republiki Sloveniji, s katerimi si izmenjuje

podatke in informacije o trgovini z ljudmi. Tako npr. neposredno sodeluje z nevladno

organizacijo Klju~ in medvladno organizacijo IOM - Mednarodno organizacijo za migra-

cije, pa tudi z drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s to problematiko. (Podatki MNZ

RS, 2003)

^e se `rtve trgovine z ljudmi nastanijo v varnem prostoru dru{tva Klju~, jim to izda potr-

dilo o nastanitvi, na podlagi katerega jim pristojni organ v skladu zakonom o tujcih do-

voli zadr`evanje v Republiki Sloveniji za dobo treh mesecev oz. t.i. dobo okrevanja. ^e

pa se v omenjenem prostoru nastanijo `rtve trgovine z ljudmi, ki so prej prebivale v azil-

nem domu, so jim zagotovljene pravice, ki gredo razseljenim prosilcem za azil v skladu

z zakonom o azilu. Te pravice obsegajo prebivanje v Sloveniji, dokler postopek ni prav-

nomo~no kon~an, ter osnovno oskrbo, zdravstveno varstvo, denarno pomo~ itd. @rtev

ima ves ~as postopka pravico zaprositi za azil in status begunca in ob izpolnjevanju po-

gojev Konvencije o beguncih in notranjem pravu tak{en azil tudi pridobi. Po kon~ani

dobi okrevanja, se `rtvam trgovine z ljudmi, katerih identiteta je nesporno ugotovljena,

na podlagi izjave Vrhovnega sodi{~a RS, da je `rtev pripravljena sodelovati kot pri~a v

kazenskem postopku ter, da bo njeno pri~anje pomembno za sam postopek in na pod-

lagi izjave dru{tva Klju~, da je tem osebam zagotovljeno zdravstveno zavarovanje in za-

dostna sredstva za pre`ivljanje, na temelju njihove pro{nje za dobo enega leta izda do-

voljenje za za~asno prebivanje v skladu z zakonom o tujcih. (Oberstar, 2003)

V preteklosti je delovanje tako organov pregona kot civilne dru`be na podro~ju trgovi-

ne z ljudmi potekalo neusklajeno. Nara{~anje omenjene problematike je zato privedlo

do celostnega in usklajenega pristopa. Tako je novembra 2001 na Ministrstvu za zuna-

nje zadeve Republike Slovenije pri{lo do ustanovitvenega sestanka medresorske delov-

ne skupine Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo (PS JVE) za boj proti trgovini z

ljudmi.

254



Predstavljene so bile iniciative za ustanovitev omenjene skupine in obveze Republike

Slovenije izhajajo~e iz pomembnej{ih mednarodnih dokumentov kot so npr. :

• Priporo~ilo No.R (2000)11 Ministrskega sveta Sveta Evrope o ukrepih proti trgovini z

ljudmi za namene spolnega izkori{~anja;

• Konvencija Zdru`enih narodov o boju proti mednarodnemu organiziranemu krimi-

nalu, podpisana v Palermu leta 2000;

• Deklaracija o boju proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni Evropi, ki je bila predlagana v

okviru PS JVE v Palermu leta 2000.

Februarja 2002 je bil s sklepom Vlade Republike Slovenije imenovan nacionalni koordi-

nator za omenjeno podro~je, zadol`en za koordinacijo in vodenje medresorske delov-

ne skupine. (glej 5. Delovno sre~anje PS JVE, 2003) Slovenija je ratificirala ve~ konvencij

in protokolov, ki se nana{ajo na {ir{e podro~je mednarodnih ~lovekovih pravic npr.

Evropsko konvencijo o prepre~evanju mu~enja ali ne~love{kega ali poni`ujo~ega rav-

nanja ali kaznovanja, Konvencijo o varstvu ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in,

itd. (Peace Institute, 2003)

Slovenija je oktobra 2001 podpisala tudi sporazum o sodelovanju z evropskim policij-

skim uradom Europol kot prva iz skupine dr`av kandidatk. (Spletna stran MNZ RS,

2003)

Vsekakor pa ne smemo pozabiti na Konvencijo Zdru`enih narodov o boju proti medna-

rodnemu organiziranemu kriminalu s pripadajo~imi protokoli. Podpisana je bila de-

cembra leta 2000 v Palermu v Italiji. Podpisalo jo je 123 dr`av, med njimi tudi Slovenija

in dr`ave Evropske unije. Vendar pa na{a dr`ava {e ni ratificirala ne konvencije, ne pro-

tokolov. (Popov, 2002)

V Republiki Sloveniji so prijave kaznivih dejanj s podro~ja prostitucije in trgovine z ljud-

mi zelo redke. Odkrivanje tovrstnih kaznivih dejanj zahteva veliko samoiniciativnosti s

strani policistov in kriminalistov. Ker je tovrstna dejavnost ve~inoma povezana z orga-

niziranim kriminalom, je njeno odkrivanje {e dodatno ote`eno. (Podatki MNZ RS, 2003)

Slovenska kazenska zakonodaja obravnava podro~je trgovine z ljudmi v naslednjih ~le-

nih Kazenskega zakonika:

Kaznivi dejanji, ki inkriminirata spolno izkori{~anje odraslih in otrok sta:

• zvodni{tvo, 185.~len KZ.

• posredovanje pri prostituciji, 186.~len KZ.
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Kaznivo dejanje, ki inkriminira omejevanje ali odvzem svobode je:

• spravljanje v su`enjsko razmerje, 387.~len KZ.

Kaznivo dejanje, ki inkriminira prikazovanje pornografije otrokom in izkori{~anje otrok

za izdelavo pornografskega gradiva je:

• prikazovanje in izdelava pornografskega gradiva, 187. ~len KZ.

Kaznivo dejanje, ki inkriminira presajanje ~love{kih organov je:

• nedovoljena presaditev delov ~love{kega telesa, 191.~len KZ

(Podatki MNZ RS, 2003)

Omeniti velja tudi Zakon o dr`avnem to`ilstvu, ki od januarja 2003 v drugem odstavku

10.~lena dolo~a pristojnosti skupine dr`avnih to`ilcev za posebne zadeve tudi za po-

dro~je kaznivih dejanj v povezavi s trgovino z ljudmi. (Glej 5. Delovno sre~anje PS JVE,

2003)

Na podlagi Konvencije Zdru`enih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kri-

minalu in pripadajo~ih ji protokolov je bila dana pobuda, da se spremeni oziroma us-

trezno dopolni Kazenski zakonik. Predlagano je bilo, da bi se za 387.~lenom KZ (sprav-

ljanje v su`enjsko razmerje) dodal nov 387.a. ~len (trgovina z ljudmi), ki bi uredil to po-

dro~je v skladu z omenjeno konvencijo Zdru`enih narodov in pripadajo~imi protokoli.

Omenjeni 387.a ~len se glasi:

(1)»Kdor zaradi prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, dela na

~rno, su`enjstva, slu`abni{tva ali trgovine z organi, drugo osebo kupi, prevzame,

nastani, prepelje, proda, izro~i, oziroma z njo kako druga~e razpolaga ali pri teh

ravnanjih posreduje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(2)^e je dejanje iz prej{njega odstavka storjeno proti mladoletniku ali pa silo, gro`njo,

preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega polo`aja, se storilec

kaznuje z zaporom najmanj treh let.

(3)S kaznijo iz prej{njega odstavka tega ~lena se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega

ali drugega odstavka tega ~lena kot ~lan organizirane hudodelske zdru`be za izvr-

{evanje takih dejanj ali ~e je bila s takim dejanjem pridobljena velika premo`enjska

korist.«

(Podatki MNZ RS, 2003)

V okviru medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi pa je bil podan

predlog izbolj{ave predloga 387.a ~lena. Pri preu~evanju problematike odvzema ali

uni~enja osebnih dokumentov zaradi namena trgovine z ljudmi je bilo ugotovljeno, da

bi bilo nesistemsko to vpra{anje urediti v omenjenem 387.a ~lenu. Zaradi tega je bilo
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predlagano, da se v poglavju o kaznivih dejanjih zoper ~lovekove pravice in svobo{~i-

ne ([estnajsto poglavje KZ) to morda posebej predpi{e kot posebno kaznivo dejanje,

kajti mo`no je, da je tak{na dejanja potrebno posebej inkriminirati. (Podatki MNZ RS,

2003)

III. PREGLED UREDITEV IN SANKCIONIRANJA TRGOVINE Z
LJUDMI V IZBRANIH DR@AVAH EU

3.1 Italija

Italija je na podro~ju trgovine z ljudmi tranzitna dr`ava, pa tudi ciljna dr`ava za `enske

iz Albanije, Nigerije, vzhodne Evrope itd. Njena posebna geografska lega prispeva k

temu, da predstavlja enega glavnih centrov trgovine z ljudmi v zahodni Evropi. Do ne-

davnega italijanska zakonodaja ni dolo~ala specifi~nega kaznivega dejanja trgovine z

ljudmi kot je definirana v Protokolu Zdru`enih narodov o prepre~evanju, zatiranju in

kaznovanju trgovanja z ljudmi, predvsem `enskami in otroci. Ta dopolnjuje Konvencijo

Zdru`enih narodov o boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in ga je

podpisala tudi Italija. V italijanski praksi so tako v uporabi {tevilni pravni predpisi, ki

urejajo preiskavo in sodne postopke v zvezi s tovrstnimi kaznivimi dejanji. (Country Re-

port, Italy, 2001)

Med vrsto ~lenov kazenskega zakonika, ki se nana{ajo na s trgovino z ljudmi z name-

nom spolnega izkori{~anja velja omeniti predvsem ~lene 600, 601, 602 in 604:

• 600.~len kaznuje zasu`njenje (»reduction to slavery«) ali polo`aj podoben su`enjstvu

z zaporno kaznijo od pet do petnajst let;

• 601.~len kaznuje trgovino in promet s su`nji (»trafficking and trading in slaves«) z za-

porno kaznijo od pet do dvajset let.; kazen se zvi{a ~e je dejanje povezano izkori{~a-

njem mladoletnih oseb pod 18 letom za namene prostitucije;

• 602.~len kaznuje pridobivanje in pridr`evanje su`njev (»acquisition and detention.of

slaves«) z zaporno kaznijo od treh do dvanajst let,

• 604.~len dolo~a, da predhodni ~leni lahko veljajo tudi ~e je bilo kaznivo dejanje stor-

jeno v tujini ali v {kodo italijanskega dr`avljana. (Trafficking From Nigeria Into Italy,

2002)
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Opozoriti ka`e tudi na 416.~len o kriminalnih zdru`bah in 416.b ~len Kazenskega zako-

nika o zdru`bah mafijske vrste. Slednji pravi naslednje:

osebe, ki pripadajo zdru`bi mafijskega tipa (»Mafia - type association«) treh ali ve~ oseb,

se kaznujejo z zaporno kaznijo od treh do {estih let. Osebe, ki podpirajo, pospe{ujejo

aktivnosti zdru`be ali zdru`bo vodijo, se kaznujejo z zaporno kaznijo od {tirih do deve-

tih let. Povedano se nana{a tudi na druge zdru`be kot je npr. »Camorra« itd. (Trafficking

From Nigeria Into Italy, 2002)

V uporabi je tudi starej{i zakon (No.75) oz. t.i. »Legge Merlin«, ki sankcionira dejanja po-

vezana z izkori{~anjem prostitucije. Z zakonom (No.269) iz leta 1998 je bil glede varo-

vanja pravic mladoletnikov dopolnjen 600.~len Kazenskega zakonika, npr. na podro~ju

mladoletne prostitucije, pornografije, spolnega turizma itd. (glej Trafficking From Nige-

ria Into Italy, 2002) Pomemben mejnik tako na podro~ju socialne politike, kot tudi v

boju proti trgovini z ljudmi, pa predstavlja zakon (No.286/98), {e posebej njegov 18.

~len. S tem zakonom je bila zagotovljena finan~na pomo~, kar je italijanski vladi omo-

go~ilo pospe{evanje socialnega vklju~evanja `rtev trgovine z ljudmi in z boja proti ome-

njeni trgovini. (Country Report, Italy, 2001)

^len {t.18 v bistvu omogo~a dodelitev posebnega dovoljenja za bivanje `rtvam trgovine

z ljudmi v smislu zagotavljanja njihove za{~ite in pomo~i in s tem tudi sodelovanja pri

programih socialne pomo~i in integracije. Izdaja tovrstnih dovoljenj ni nujno povezana

z neposrednim sodelovanjem `rtve trgovine z ljudmi v sodnih postopkih. Ko gre za po-

mo~ in za{~ito `rtev trgovine z ljudmi so v Italiji {e posebej v ospredju nevladne organi-

zacije. (Country Report, Italy, 2001)

Avgusta 2003 je bil sprejet nov zakon o ukrepih zoper promet z ljudmi (glej spletno

stran Parlamento Italiano, 2003) V parlamentarno proceduro je bil vlo`en `e novembra

leta 2001, kot zakon o ukrepih zoper trgovino z ljudmi. Njegov glavni namen je konsoli-

dacija pravne definicije kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, poostritev kazni (spre-

membe Kazenskega zakonika) in izvedba posebnih za{~itnih ukrepov za `rtve skupaj s

preventivnimi ukrepi. (Glej spletne strani Legislationline)

Tako se npr. kazniva dejanja po spremenjenem 600.~lenu (zasu`njenje) kaznujejo z za-

porno kaznijo od osmih do dvajsetih let. Pravni okvir nove definicije kaznivega dejanja

sledi Protokolu Zdru`enih narodov o prepre~evanju, zatiranju in kaznovanju trgovanja

z ljudmi, predvsem `enskami in otroci. (OSCE Country Report, 2002)
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3.2 Nem~ija

Za Nem~ijo zanesljivi podatki o obsegu trgovine z `enskami - glede na definicijo OZN -

niso dostopni za vse razli~ne oblike omenjene trgovine. Glede na posamezna podro~ja

trgovine z ljudmi, kot jo definira nem{ki Kazenski zakonik (npr. v namen spolnega iz-

kori{~anja), pa nem{ki zvezni preiskovalni urad (»Federal Office for Criminal Investiga-

tion«) vodi letno evidenco o primerih, ki vklju~ujejo pravne postopke o trgovini z ljud-

mi. Urad zbrane podatke obdela ter analizira v smeri ugotavljanja trendov. Podatki so

objavljeni v nacionalnem poro~ilu o stanju na podro~ju trgovine z ljudmi, vendar vse-

bujejo le ugotovljene primere. Obstajajo pa tudi druge publikacije in {tudije, ki obrav-

navajo ta problem. (Country Report on Germany, 2002)

Nem{ka zakonodaja ureja podro~je trgovine z ljudmi predvsem v okviru 180.b ~lena in

181. ~lena Kazenskega zakonika. V skladu z omenjenima prepisoma trgovina z ljudmi

pomeni dejanje, ki je zaradi dobi~ka in s pomo~jo prevare, prisile ali izkori{~anja te`ke-

ga osebnega stanja usmerjeno v napeljevanju k spolnim dejanjem, {e posebej prostitui-

ranju v tuji de`eli. (Country Report on Germany, 2002)

V 180b. ~lenu je zapisano, da:

1) »Kdorkoli, ki zaradi lastnih koristi uporabi vpliv na drugo osebo, zavedajo~ se raz-

mer prisile, za napeljevanje k za~etku ali nadaljevanju prostituiranja, se kaznuje z

najve~ petimi leti zaporne kazni ali globo. Kdorkoli, ki zaradi lastnih koristi upora-

bi vpliv na drugo osebo, zavedajo~ se nemo~i povezane z bivanjem te osebe v tuji dr-

`avi, da ta za~ne s spolnimi dejanji, ki jih vr{i z ali pred tretjo osebo, ali dovoli tretji

osebi, da jih ta vr{i z njo, se kaznuje enako.

2) Kdorkoli, ki uporabi vpliv na drugo osebo, ob zavedanju nemo~i povezane z biva-

njem te osebe v tuji dr`avi ali nad osebo pred dopolnjenim 21 letom starosti, za na-

peljevanje k za~etku ali nadaljevanju prostituiranja, se kaznuje z zaporno kaznijo

od {estih mesecev do desetih let.« (Country Report on Germany, 2002)

181.~len pravi:

»(1)Kdorkoli ki,

1. s prisilo, gro`njo znatne po{kodbe ali s prevaro napelje drugo osebo k za~etku ali

nadaljevanju prostitucije;

2. pridobi drugo osebo s pomo~jo prevare ali jo odpelje proti njeni volji ob gro`nji

znatne po{kodbe ali s prevaro, ob zavedanju nemo~i povezane z bivanjem te osebe
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v tuji dr`avi, z namenom, da jo pripravi do spolnih dejanj z ali pred tretjo osebo, ali

dovoli tretji osebi, da z njo vr{i spolna dejanja; ali

3. profesionalno pridobi drugo osebo, ob zavedanju nemo~i povezane z bivanjem te

osebe v tuji dr`avi, z namenom napeljevanja osebe k za~etku ali nadaljevanju pro-

stitucije,

se kaznuje z zaporno kaznijo od enega leta do desetih let.«

(2) La`ji primeri se kaznujejo z zaporno kaznijo od {estih mesecev do petih let. »

(Country Report on Germany, 2002)

Omenjena ~lena ne zajemata vseh oblik trgovanja z `enskami v skladu z omenjeno defi-

nicijo OZN. V tem smislu je mo`na uporaba drugih ~lenov Kazenskega zakonika, npr. o

prisili (~l.240), o nezakonitem odvzemu prostosti (~l.239), o posilstvu (~l.177) itd.

V lanskem letu se je nem{ka vlada ukvarjala z oceno obsega potrebnih sprememb ka-

zenske zakonodaje, glede implementacije okvirnega sklepa EU o trgovini z ljudmi in

pripravami na ratifikacijo Protokola Zdru`enih narodov o prepre~evanju, zatiranju in

kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem `enskami in otroci.

Leta 1997 je nem{ka zvezna vlada ustanovila vse-dr`avno delovno skupino o trgovini z

`enskami. Sestaja se vsako ~etrtletje in obravnava omenjeno problematiko v vsej njeni

kompleksnosti. Njene glavne naloge so:

• nenehna izmenjava informacij o dejavnostih zveznih de`el, zveznih ministrstev, ne-

vladnih organizacij, mednarodnih forumov itd.;

• analiza konkretnih problemov, ki se odra`ajo v na~inih boja proti trgovini z

`enskami;

• na~rtovanje priporo~il in predlogov za skupno delovanje v boju proti trgovini z `en-

skami. (Country Report on Germany, 2002)

V Nem~iji nimajo nacionalnega akcijskega programa, ki bi izklju~no zadeval trgovino z

`enskami, pa~ pa nekatere tovrstne ukrepe vsebuje akcijski na~rt zvezne vlade o boju

proti nasilju nad `enskami, ki je bil sprejet leta 1999. Njegov glavni cilj je, skupaj z `e

omenjeno vse-dr`avno delovno skupino (»Working Group on traficking Women«),

vzpostaviti tesnej{e stike med svetovalnimi agencijami, ki pomagajo `rtvam trgovine z

ljudmi. Identificiranje `rtev trgovine z ljudmi se v policijskih postopkih dostikrat lahko

izka`e kot te`avno. (Country Report on Germany, 2002)

S tem zvezi velja omeniti zvezno splo{no administrativno uredbo, ki se nana{a na za-

kon o tujcih (»Alien Law«), po kateri imajo `rtve trgovine na voljo t.i. toleran~no obdobje

(»grace period«) {tirih tednov, preden jih po{ljejo iz dr`ave. Na ta na~in se lahko pripra-

vijo na odhod ali razmislijo o tem, da bi nastopile kot pri~e v preiskavi. V slednjem pri-
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meru in ob morebitni ogro`enosti so lahko vklju~ene v program policijske za{~ite.

(Country Report on Germany, 2002)

3.3 Nizozemska

Na Nizozemskem je trgovina z ljudmi prepovedana v skladu s 250.a ~lenom Kazenske-

ga zakonika. Zakonodaja v lanskem letu {e ni zajemala vseh oblik trgovine z ljudmi, v

pripravi pa je zakon, ki bo vklju~eval tudi druge oblike izkori{~anja in odstranjevanje

~love{kih organov v kazensko zakonodajo.

V okvir trgovine z ljudmi je vklju~eno spolno izkori{~anje mladoletnikov in odraslih

oseb v izsiljeni ali neprostovoljni prostituciji, nadalje prevoz osebe prek dr`avne meje z

namenom prostituiranja v drugi dr`avi (s privolitvijo ali brez) in okori{~anje na ra~un ta-

kega izkori{~anja. Kaznuje se z najve~ {estimi leti zapora in/ali z globo do najve~

45.000 €. (Country Report on Netherlands, 2002)

^e je kaznivo dejanje storjeno v povezavi z mladoletno osebo, ki ima manj kot {estnajst

let, ali ob sodelovanju dveh ali ve~ oseb, ali ob povzro~itvi resne fizi~ne po{kodbe, se

kaznuje z najve~ osmimi leti zapora ali/in z globo do najve~ 45.000 €.

^e je kaznivo dejanje storjeno ob sodelovanju dveh ali ve~ oseb in povzro~i resno fi-

zi~no po{kodbo ali je storjeno v odnosu do mladoletnika, ki ima manj kot {estnajst let,

se kaznuje z najve~ desetimi leti zapora in/ali z globo do najve~ 45.000 €. ( Country Re-

port on Netherlands, 2002)

Na splo{no je za{~ita pri~ urejena s kazenskim zakonikom in dopolnjena v navodilih iz

Urada generalnega dr`avnega to`ilca (»College van Procureurs - Generaal«). @rtve in

pri~e trgovine z ljudmi pa so za{~itene t.i. B-9 predpisom, ki zagotavlja zato~i{~e in po-

mo~ (mo`nim) `rtvam in pri~am v zvezi s trgovino z ljudmi. Uporablja se v zvezi z tujci,

ki so bodisi `rtve oz. pri~e in prijavitelji trgovine z ljudmi. O dodelitvi omenjene za{~ite

odlo~a na~elnik lokalne policije. (Country Report on Netherlands, 2002)

Predpis B-9 poleg zato~i{~a in pomo~i `rtvam, sku{a omogo~iti mo`nosti za preiskavo

in sodne postopke proti vr{ilcem tovrstnih kaznivih dejanj, ob sodelovanju `rtev in pri~

v sodnih postopkih. V skladu s predpisom B-9 je preselitev tujca izven meja Nizozem-

ske odlo`ena za obdobje treh tednov t.i. »obdobje za razmislek«, ko se `rtev odlo~i, ali

bo vlo`ila prito`bo proti vr{ilcem trgovine z ljudmi. Pri~a takega obdobja nima na voljo.

^e se (tuja) `rtev ali pri~a odlo~i za sodelovanje, se ji izda dovoljenje za za~asno

bivanje.
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Med pobudami iz prakse boja proti trgovini z ljudmi na Nizozemskem so se pokazale

kot uspe{ne, npr.: imenovanje nacionalnega (koordinacijskega) javnega to`ilca, obstoj

t.i. nacionalnega projekta, ki ga sestavljajo policijski strokovnjaki za to podro~je, dr`av-

no financiranje fundacije nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s to problematiko, po-

mo~ `rtvam in pri~am v skladu z t.i. B - 9 predpisom itd. (Country Report on Nether-

lands, 2002)

3.4 [vedska

V letu 2000 je bilo v okviru trgovine z ljudmi na [vedsko prepeljanih med 200 in 500

`ensk. Omenjene `enske ve~inoma izvirajo iz dr`av vzhodne Evrope ter baltskih dr`av.

Policijska preiskava ka`e, da organizatorji trgovine z ljudmi uporabljajo iste kanale, ki

so v uporabi pri drugih oblikah nedovoljene trgovine, npr. z drogo.

Leta 1998 je bil ustanovljen poseben parlamentarni odbor z nalogo, da pregleda stanje

na podro~ju zakonodaje o spolnih deliktih in poda oceno o potrebi zaostritve le te. Na

osnovi predloga odbora je vlada v parlament poslala osnutek zakona, ki je bil osredoto-

~en na trgovino z ljudi z namenom spolnega izkori{~anja. (Country Report on Sweden,

2002)

V juniju 2002 je parlament sprejel Zakon o prepovedi trgovine z ljudmi z namenom

spolnega izkori{~anja, ki je stopil v veljavo 1.julija leta 2002. Kljub temu, da je usmerjen

predvsem v trgovino z ljudmi z namenom spolnega izkori{~anja, pa predstavlja prvi ko-

rak v smeri {ir{e kazenske zakonodaje, ki bo pokrivala vse oblike trgovine z ljudmi. Za

trgovino z ljudmi je predvidena zaporna kazen od najmanj dveh do najve~ desetih let,

oz. do {tirih let, ko gre za bla`ja kazniva dejanja. Glede na standarde, ki veljajo na [ved-

skem, gre za dokaj stroge kazni. Poskusi, priprave, sodelovanje in prikrivanje trgovine z

ljudmi so tudi definirani kot kazniva dejanja. V preteklosti - pred sprejetjem novega za-

kona - je bila trgovina z ljudmi sankcionirana v okviru razli~nih kazenskih predpisov,

odvisno pa~ od posameznega primera, npr. ugrabitve, nezakonitega odvzema svobo-

de, izkori{~anja v spolne namene itd.

(Country Report on Sweden, 2002)

V skladu s {vedskim Kazenskim zakonikom se oseba, ki ogla{uje oziroma neprimerno

finan~no izkori{~a prilo`nostna spolna razmerja proti pla~ilu druge osebe, kaznuje za-

radi zvodni{tva («procuring«) na zaporno kazen najve~ do {tirih let, v te`jih primerih pa

najmanj na dve in najve~ na {est let zapora.
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[vedska zakonodaja pa ni usmerjena samo zoper trgovce z ljudmi z namenom spolnega

izkori{~anja, temve~ tudi zoper povpra{evanje po tovrstnih uslugah. Oseba, ki z oblju-

bo pla~ila ali proti pla~ilu sku{a stopiti oz. stopi v prilo`nostne spolne odnose z osebo

mlaj{o od osemnajst let, se kaznuje zaradi napeljevanja mladostnika (»seduction of

youth«) na globo ali zaporno kazen do najve~ {estih mesecev. Od januarja 1999 je s po-

sebnim zakonom prepovedano kupovanje tovrstnih uslug s strani odraslih oz. polno-

letnih oseb (»Act Prohibiting the Purchase of Sexual Services«). (Country Report on Swe-

den, 2002)

V letu 2002 je parlamentarni odbor, ki se je ukvarjal z dolo~enimi vidiki {vedske migra-

cijske politike, predlo`il poro~ilo o trgovini z ljudmi. V njem je med drugim opozoril

tudi na vpra{anje pomo~i `rtvam take trgovine. Predlagal je, da se tem osebam izda do-

voljenje za za~asno bivanje, ko je to potrebno za izvedbo preiskave in sodnih postop-

kov. Odbor ugotavlja, da je v primerih, ko gre za mednarodni organizirani kriminal, po-

trebno dopustiti osebam, da ostanejo na [vedskem kot pomo~ policiji in to`ilstvu. Da bi

bilo to mogo~e, je bila predlagana vklju~itev posebne dolo~be v zakon o tujcih. (Coun-

try Report on Sweden, 2002)

[vedska je v boju proti trgovini z ljudmi ustanovila t.i. National Police Board, ki mu po-

maga nacionalni oddelek za preiskavo kaznivih dejanj (»National Criminal Investigation

Department«). Njegova glavna naloga je zbiranje in obdelava informacij o trgovini z

ljudmi na [vedskem, ter med [vedsko in drugimi dr`avami. Isto~asno (1997) je bil spre-

jet tudi nacionalni akcijski program. (Country Report on Sweden, 2002)

Na podro~ju mednarodnega sodelovanja {vedska policija sodeluje tudi v okviru Euro-

pola, Interpola ipd. [vedska je podpisala Konvencijo zdru`enih narodov o boju proti

mednarodnemu organiziranemu kriminalu in spremljajo~i Protokol o prepre~evanju,

zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem `enskami in otroci. V zvezi s tem je

bilo v lanskem letu v pripravi poro~ilo o potrebnih spremembah zakonodaje v smeri ra-

tifikacije in izpolnjevanja obveznosti, ki jih uvaja omenjeni protokol ter implementacijo

okvirnega sklepa Evropskega sveta o trgovini z ljudmi. (Country Report on Sweden,

2002)

IV. ZAKLJU^EK

Kljub nenehni prisotnosti problematike v medijih, strokovni literaturi in dnevni politiki

je razvidno, da dokumenti mednarodnih organizacij, razli~ne akcijske oblike boja proti
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trgovini z ljudmi ter nacionalne zakonodaje ka`ejo na dokaj neenotno obravnavo prob-

lematike. To velja tako za pojavne oblike, vlogo vpletenih oseb, kot tudi za samo defini-

cijo trgovine z ljudmi. Primerjalni pregled nacionalnih ureditev ka`e, da ponekod trgo-

vino z ljudmi urejajo s ~leni kazenskih zakonikov in drugimi zakoni, ki se lahko uporab-

ljajo v zvezi s to dejavnostjo, ponekod pa so `e v veljavi specifi~ni zakoni o trgovini z

ljudmi (npr. [vedska, Italija). Omenjene razlike povzro~ajo te`ave pri u~inkovitem

mednarodnem boju proti trgovini z ljudmi. Kljub razlikam pa se v dr`avah ~lanicah EU

zavedajo, da trgovina z ljudmi predstavlja pere~ problem, ki ga je potrebno obravnavati

z vso resnostjo. V ta namen so `e potekali in {e potekajo poskusi harmonizacije na ravni

EU, v smeri u~inkovitej{ega boja in prepre~evanja trgovine z ljudmi. Tako lahko vidi-

mo, da v dr`avah, ki jih zajema primerjalni pregled, potekajo dejavnosti za uspe{no im-

plementacijo okvirnega sklepa EU o trgovini z ljudmi v nacionalne ureditve in ratifikaci-

jo Protokola o trgovini z ljudmi, predvsem `enskami in otroci, ki dopolnjuje Konvencijo

Zdru`enih narodov o boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu.
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GLAVNO MESTO*

I. UVOD

Glavna mesta imajo poseben status v ve~ini dr`av v Evropi; na primer Dunaj v Avstriji,

Budimpe{ta na Mad`arskem, Bruselj v Belgiji, Lizbona na Portugalskem, Helsinki na

Finskem, Luksemburg v Luksemburgu, Kopenhagen na Danskem itn. Poleg glavnih

mest imajo poseben status lahko tudi druga ve~ja mesta; na primer na Portugalskem po-

leg Lizbone tudi Porto itn. (Vlaj, 2001)

Vlogo in posebnosti glavnih mest lahko obravnavamo z ve~ zornih kotov. Prvi je obrav-

nava z vidika lokalne samouprave:

»Glavna mesta imajo z vidika ureditve lokalne samouprave zelo pogosto poseben

polo`aj. K temu prispeva predvsem dejstvo, da so to obi~ajno zelo veliki urbani aglome-

rati, velika mesta, ki imajo z vidika upravljanja lokalnih zadev posebne zahteve ter

dejstvo, da v ve~ini dr`av, v katerih je lokalna samouprava razvita in ima tradicijo, `e

obstaja – v primerjavi z Republiko Slovenijo – tudi druga, regionalna raven lokalne sa-

mouprave, pokrajine.« (Lavtar, 2001:79)

Drugi vidik je obravnava z vidika prenesenih pristojnosti z dr`ave na lokalno skupnost:

»Zelo pogosto imajo glavna mesta poseben polo`aj tudi z vidika prenesenih pristojnosti

z dr`ave na lokalno skupnost. Takrat opravljajo ve~ vlog. So lokalne skupnosti, urbane

ob~ine. Hkrati so tudi lokalne skupnosti na drugi stopnji, se pravi da so vklju~ene v

skupnost ve~ (manj{ih) ob~in. In nenazadnje, velikokrat opravljajo upravne naloge za

dr`avo.« (Lavtar, 2001:79)

V nadaljevanju predstavljamo upravljanje, posebnosti in zna~ilnosti polo`aja glavnih

mest v naslednjih dr`avah: Dunaj v Avstriji, Berlin v Nem~iji, Pariz v Franciji, Rim v Italiji

in London v Veliki Britaniji. Za navedene dr`ave smo (z izjemo Italije) za pomo~ zapro-

sili predstavnike ECPRD-ja. Primer Italije smo namre~ samoiniciativno vklju~ili v pri-

merjalni pregled zaradi dodatne informiranosti.

Podatke smo pridobili tudi iz spletnih strani in razpolo`ljive literature ter virov.
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II. STATUS GLAVNEGA MESTA V IZBRANIH DR@AVAH

2.1 Avstrija

Zvezno dr`avo Republiko Avstrijo sestavlja devet samostojnih de`el: Gradi{~anska,

Koro{ka, Spodnja Avstrija, Zgornja Avstrija, Salzburg, [tajerska, Tirolska, Vorarlberg in

Dunaj (Sistem Republike Avstrije, 2000). De`ele so razdeljene na ob~ine, razen Dunaja.

Dunaj je hkrati samostojna zvezna de`ela in ob~ina z lastnim statutom - mestno pravico.

(Dachs in drugi, 1998)

Lastni status oziroma mestno pravico lahko dobijo ob~ine z najmanj 20.000 prebivalci.

Te ob~ine poleg ob~inskih opravljajo tudi naloge okraja.

Pri izvr{evanju javnih nalog so ob~ine vklju~ene v dr`avno strukturo kot teritorialno sa-

moupravno telo z lastnim podro~jem delovanja. V tem primeru niso vezane na obvezu-

jo~a navodila. Hkrati pa so vklju~ene v to strukturo tudi kot upravni okoli{ zvezne in

de`elne dr`avne uprave s prenesenim podro~jem delovanja. V tem primeru pa so veza-

ne na obvezujo~a navodila. (Prim. Zvezni ustavni zakon, 2000 in Dachs in drugi, 1998:

406)

Lokalna samouprava je ustavna kategorija, urejena pa je tudi z zakonodajo. V Zveznem

ustavnem zakonu je posebej opredeljen status glavnega mesta Dunaj v ~lenih od 108 do

112. V petem ~lenu Zveznega ustavnega zakona pa je dolo~eno, da je Dunaj glavno me-

sto zveze in sede` najvi{jih zveznih organov.

Ob~inski svet glavnega mesta Dunaj ima tudi funkcijo de`elnega zbora, mestni senat

tudi funkcijo de`elne vlade, `upan tudi funkcijo de`elnega glavarja, magistrat tudi

funkcijo urada de`elne vlade in direktor magistrata tudi funkcijo direktorja de`elnega

urada (108. ~len).

Glavno mesto Dunaj ima torej po avstrijski zakonodaji poseben polo`aj; hkrati je

de`ela, okraj in ob~ina, kar pomeni, da so tudi njegovi organi de`elni, okrajni in ob~in-

ski. (Bugari~, 1991)

Zastopniki mesta Dunaj sedijo v dvodomnem parlamentu v Zboru zveznih de`el. Zako-

nodajo izvr{uje Dunajska de`elna vlada, ki jo vodi de`elni glavar – v isti osebi je to tudi

`upan Dunaja. Upravne naloge opravlja Urad dunajske de`elne vlade, ki ga vodi direk-

tor de`elnega urada. Dunaj je tudi ob~ina in ima enako strukturo kot druge ob~ine:
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ob~inski svet, ob~insko predstojni{tvo (na Dunaju mestni senat) kot izvr{ilno telo in

`upan. ([ir{e: Lavtar, 2001: 80)1

Zvezni ustavni zakon dolo~a (112. ~len), da veljajo za Dunaj enaka dolo~ila kot za dru-

ge enote lokalne samouprave in hkrati navaja izjeme od tega pravila. Vzemimo za pri-

mer volitve `upana. Zvezni ustavni zakon dolo~a, da `upana voli ob~inski svet in da se

v de`elni ustavi lahko predvidi neposredne volitve `upana. Iz Zveznega ustavnega za-

kona izhaja, da za glavno mesto Dunaj slednje ni mogo~e; `upana voli ob~inski svet.

Posebnosti glavnega mesta se nana{ajo tudi na ureditev nadzora itn. (gl. 112 in 119a.

~len Zveznega ustavnega zakona).

Zvezni ustavni zakon v 111. ~lenu tudi dolo~a, da so za zadeve s podro~ja gradbeni{tva

in izdatkov za odlo~anje na najvi{ji stopnji pristojni kolegijski organi. Sestavo in imeno-

vanje teh kolegijskih organov ureja de`elni zakon.

Delovanje mesta Dunaj je urejeno s statutom mesta. Poseben status glavnega mesta se

ka`e tudi v tem, da ima mesto Dunaj pravico, da z vsako posamezno de`elo in z dr`avo

sklepa svoje dr`avne pogodbe: na primer pogodba med Dunajem in dr`avo o izgradnji

mestnega prometnega omre`ja in podzemne `eleznice ter o skupnem sistemu informi-

ranja in alarmiranja. (Lavtar, 2001:80)

Poseben status glavnega mesta Dunaj se ka`e tudi v organiziranosti organov javne var-

nosti in na podro~ju {olstva. Predsednik zvezne policijske direkcije Dunaja je hkrati

tudi varnostni direktor de`ele Dunaj. Dunaj ne sme imeti svojega ob~inskega stra`ars-

tva, ker ima zvezno policijsko direkcijo, ki ima lastno zvezno stra`arstvo. Glede {olstva

ima Dunaj pravico do lastne (de`elne) zakonodaje, s {olstvom pa upravlja mestni {olski

svet. V drugih de`elah to nalogo opravlja de`elni {olski svet. (Lavtar, 2001:81)

2.2 Francija

Francija je dr`ava z demokrati~no, parlamentarno in predsedni{ko ureditvijo. Francija

se je razvijala kot unitarna in centralizirana dr`ava, ki se je delno decentralizirala po letu

1986.
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Za organizacijo lokalne samouprave sta zna~ilni ve~plastnost upravnih ravni in {te-

vil~nost lokalnih skupnosti. Obstajajo tri ravni lokalnih skupnosti (ob~ine, departmaji,

regije), ki v celoti samostojno opravljajo pooblastila. Ob~ina je najmanj{i upravni del,

hkrati tudi najstarej{i, ker predstavlja nadaljevanje mest in `upnij iz srednjega veka. Pre-

fekt je edini nosilec zakonite dr`avne oblasti na ozemlju, ki ga upravlja, zastopa pred-

sednika vlade in vsakega od ministrov. Na lokalni ravni je vodja vseh slu`b, ki so decen-

tralizirane od dr`ave. Poleg vloge poroka za spo{tovanje zakonov ima pri lokalnih

skupnostih tudi svetovalno vlogo in vlogo arbitra, solidarnostno in podporno vlogo pri

lokalnih projektih. (National Reports on Regionalisation and Local Self Government v

Vlaj 1998:146)

Pariz

Status Pariza ureja Splo{ni zakonik o lokalnih skupnostih (Code General des Collectivi-

tes territoriales). O statusu Pariza govori V. knjiga navedenega zakonika. Status mesta

Pariz velja enako tudi za mesti Marseille in Lyon, kar je razvidno tudi iz naslova, kjer so

zapisana vsa tri mesta.

Status Pariza (Titre premier Paris, Marseille et Lyon)

V prvem delu, ki nosi naslov: Splo{ne dolo~be, opisuje organizacijo, dolo~a, kako se te-

ritorialno oblikujejo okro`ja (arrondissments) v vseh treh mestih, svet okro`ja in vlogo

`upana okro`ja. Med splo{ne dolo~be sodi tudi ureditev financiranja, kjer je podrobno

dolo~eno investiranje, financiranje in obra~uni lokalnih skupnosti ter okro`ij.

V drugem delu, ki nosi naslov: Posebne naloge in funkcije skupnosti Paris (Dispositions

spécifiques `a la commune de Paris), je dolo~ena organizacija uprave, pristojnosti in

finance.

V podpoglavju z naslovom: Organizacija sta dolo~eni uprava in teritorialna razdelitev

mesta Paris. Dolo~eno je, da je ozemlje mesta Paris sestavljeno iz dveh teritorialnih

enot, in sicer skupnosti Paris (la commune Paris) in departmaja Paris (le département

Paris). Zadeve obeh skupnosti upravlja svet Pariza, ki ga vodi `upan Pariza.

Drugo podpoglavje z naslovom: Pristojnosti ima dva podnaslova: Policija in Ureditev fi-

nanciranja. Pristojnosti policije dolo~a Splo{ni zakon o lokalni samoupravi (Code gene-

ral des collectivites territoriales) in Zakon o javnem zdravju (Code de la santé publi-

que). Dolo~ena je posebna vloga policijskega prefekta: odreja red, posebne varnostne

ukrepe, dovoljenja za parade, zbiranje na cestah ipd. v mestu za ~as dogodkov, ki so ve-

zani na Paris kot glavno mesto Francije. @upanu Pariza je podrejena policija za podro~je
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splo{ne javne varnosti in za varovanje dr`avnih institucij v Parizu. On tudi dolo~a vi{ino

denarne kazni za neupo{tevanje prefektovih ukrepov v mestu, ki se nana{ajo na Paris,

ne pa na prestolnico Francije. Te stro{ke krije dr`ava posebej.

V delu, ki ureja financiranje (Dispositions financieres), so dolo~ene izjeme, za katere je

dovoljena prekora~itev finan~nih okvirov (sem sodijo tudi stro{ki, ki so nastali zaradi

funkcije mesta Pariz kot glavnega mesta Francije) ter dolo~ilo, da so finance policijske

prefekture lo~ene od mestnega prora~una in jih mora policijski prefekt voditi posebej.

Za posebne namene, ki jih opravlja policija za glavno mesto, dr`ava sofinancira njihovo

delo in posebej pla~a stro{ke za te namene. Zakonsko pa to financiranje urejajo vsako

leto posebej z aneksom k zakonu o financah. (Ve~ o tem glej Code General des

Collectivities)

2.3 Italija

V Italiji je lokalna samouprava ustavna kategorija, podrobneje je urejena z zakonodajo.

V 114. ~lenu italijanske ustave je zapisano, da republiko sestavljajo ob~ine, province,

metropolitanska mesta, regije in dr`ava. Ob~ine, province, metropolitanska mesta in

regije so avtonomne enote z lastnim statutom, pooblastili in funkcijami v skladu z

na~eli, kot jih dolo~a ustava. Rim je glavno mesto republike, njegov pravni status

dolo~a dr`avni zakon. (Ustava Republike Italije, spletna stran)

Zakon {t. 142/1990 v 17. ~lenu dolo~a, da se za velemestna obmo~ja {tejejo obmo~ja, ki

zajemajo ob~ine: Turin, Milan, Benetke, Genovo, Bologno, Firence, Rim, Bari, Neapelj

in druge ob~ine, ki so z njimi tesno povezane z gospodarskimi dejavnostmi, slu`bami

nujnimi za `ivljenje, kulturnimi povezavami in prostorskimi zna~ilnostmi.

Velemesta opravljajo tudi naloge iz delovnega podro~ja pokrajin (Trpin v Lavtar,

2001:83).

Organi velemesta so skladno z zakonodajo enaki pokrajinskim, le da je na ~elu pokraji-

ne predsednik, na ~elu velemesta pa `upan. (Bugari~ v Lavtar, 2001:83)

Organi mesta Rim so torej naslednji:

• velemestni svet - predstavni{ki organ,

• velemestni odbor - izvr{ilni organ in

• velemestni `upan.

@upan Rima pa hkrati ni predsednik pokrajine.
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»Posebni polo`aj glavnega mesta Italije se v prvi vrsti ka`e kot dejstvo, da je posebna ve-

lemestna ob~ina, statusno izena~ena s pokrajino.« (Lavtar, 2001:83)

Poleg tega sta bila za mesto Rim sprejeta dva posebna zakona, s katerima je urejeno fi-

nanciranje dolo~enih nalog, ki se nana{ajo na glavno mesto. Dodatna sredstva, ki jih

mesto Rim letno prejema iz dr`avnega prora~una, so dr`avni prispevek k stro{kom, ki

bremenijo Rim kot ob~ino pri opravljanju nalog glavnega mesta. (Primerjalno-pravna

analiza v Lavtar, 2001)

Zakon {t. 1280 »Providenze per il Comune di Roma« je bil sprejet 25.11.1965 in ve~krat

dopolnjen.

Leta 1990 pa je bil sprejet zakon {t. 396: »Interventi per Roma, capitale della Repubbli-

ca«. S tem zakonom so dolo~ena namenska sredstva za dolo~ene projekte, kot jih

dolo~a ta zakon. (Primerjalno-pravna analiza v Lavtar, 2001)

Gre za funkcionalno povezane naloge z vlogo Rima kot glavnega mesta. Cilji tega zako-

na so naslednji:

• »ureditev dolo~enega urbanega predela,

• ohranitev in valorizacija kulturne, arheolo{ke ter umetni{ke dedi{~ine s posebnim

poudarkom na dolo~enih predelih mesta,

• zagotoviti u~inkovito varstvo okolja s posebnim poudarkom na dolo~enih predelih

mesta,

• prilagoditev prometne infrastrukture,

• dela v prid razvoju univerze ter znanstveno-raziskovalnih institucij,

• dela v prid kongresne in sejemske dejavnosti in

• ureditev primernega polo`aja mednarodnih institucij s sede`em v glavnem mestu.«

(Lavtar, 2001:83)

V skladu s tem zakonom je vlada ustanovila posebno Komisijo za glavno mesto Rim.

Komisiji predseduje predsednik vlade ali minister za urbana naselja. V komisiji so tudi

minister za javna dela, za transport, za okolje, za kulturno dedi{~ino, predsednik de`ele

Lazio, predsednik pokrajine Rim in `upan mesta Rim. Zakon predvideva tudi ustanovi-

tev posebnega vladnega urada za Rim in ustanovitev Sklada za Rim. Sredstva za sklad

zagotavlja vlada s prora~unom. (gl. Lavtar, 2001)

2.4 Nem~ija

Pravna in politi~na ureditev v Nem~iji je dolo~ena s temeljnim zakonom - ustavo

(Grundgezetz 1949). Za Nem~ijo so zna~ilna tri na~ela: na~elo federalizma, na~elo lo-
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kalne samouprave, ki zagotavlja pravice mest in lokalnih oblasti ter na~elo delitve obla-

sti. (National Reports on Regionalisation in Local Self-Government v Vlaj 1998)

V literaturi o politi~nem sistemu v Nem~iji je govora o povojni »bonnski republiki« in o

zdru`itveni »berlinski republiki«, kjer se Berlin postavlja kot simbol ponovne zdru`itve

Nem~ije in so~asno tudi njen premik proti vzhodu. (Beyme, 2002)

Berlin, Hamburg in Bremen so mestne dr`ave, so mesta, ki imajo hkrati tudi status

de`ele. Ta mesta so razdeljena na ~etrti, ki so na nek na~in tudi ob~ine. ^etrti niso prav-

ne osebe in nimajo finan~nih pristojnosti. ( Vlaj, 1998)

Glavno mesto Zvezne republike Nem~ije je od leta 1995 ponovno mesto Berlin, ki je

hkrati tudi zvezna de`ela Berlin. V njem imajo sede`: zvezni predsednik, zvezna vlada

in parlament. Mestni in de`elni svet sta novembra 1995 sprejela ustavo mesta Berlin

(Verfassung von Berlin), ki je bila dopolnjena leta 1999.

Ustava mesta Berlin ima devet poglavij. Prvo poglavje ima naslov: Osnovna na~ela, kjer

v prvem ~lenu pi{e, da je Berlin hkrati zvezna de`ela in mesto. Dolo~eno je tudi, da bo

javna uprava delovala s sede`em v glavnem mestu Berlin (parlament, vlada in sodstvo).

Ostala poglavja opredeljujejo mesto Berlin samo kot de`elo. (Verfassung von Berlin,

svetovni splet)

Status Berlina dolo~ata dva dokumenta: Dovr{itev nem{ke zdru`itve (Vollendung der

Einheit Deutschlands), ki jo je sprejel Bundestag leta 1991, in Zakon Bonn-Berlin

(Bonn/Berlin Gezetz), sprejet leta 1994.

Dovr{itev nem{ke zdru`itve (Bonn/Berlin-Beschluss des deutschen Bundesta-

ges vom 20. Juni 1991 z naslovom;Vollendung der Einheit Deutschlands)

Ta akt Bundestaga dolo~a Berlin za sede` nem{kega Bundestaga in dolo~a, da mora

vlada poskrbeti, da se bodo uprava, slu`be nem{kega Bundestaga, odbori, komisije in

stranke preselili v Berlin v najkraj{em mo`nem ~asu. V njem je dolo~ena zahteva Bun-

destaga za usklajene ukrepe pri izvedbi premestitve politi~nega centra (vlade in parla-

menta) v Berlin. Med mestoma Berlin in Bonn naj se opravi »fair« delitev funkcij in pod-

pi{e pogodba. Namen tega je, da kljub preselitvi parlamenta v Berlin, Bonn {e vedno

ostane upravno sredi{~e ZRN. V Bonnu ostane tista uprava, ki zaradi obstoje~ih delov-

nih mest in prostorov ter na~ina delovanja, lahko deluje v Bonnu. Pogodba je tudi osno-

va za kritje stro{kov prestrukturiranja regije Bonn. Z namenom, da se to res izpelje, je

bila imenovana komisija, ki je morala izpolniti svoje naloge do 30.junija 1992. Takrat naj

bi se preselil v Berlin tudi predsednik ZRN.
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V deveti to~ki navedenega akta je dolo~eno, da naj bi Zvezni svet (Bundesrat) ohranil

svoj sede` v Bonnu, zaradi njegovega tradicionalnega federalnega zna~aja.

Bonn/Berlin – Gezetz (Gezetz zur Umzetzung des Beschlusses des Deutschen

Bundestages vom 20. Juni 1991 zur Vollendung der Einheit Deutschlands)

Z zakonom Bonn-Berlin je mesto Berlin znova uzakonjeno kot glavno mesto Zvezne

republike Nem~ije. Na podlagi tega zakona so institucije (parlament, vlado in diplomat-

ska predstavni{tva) preselili iz Bonna v Berlin. S tem zakonom so bili opredeljeni tudi

ukrepi za razvoj mesta Bonn, ki je tako izgubilo status prestolnice, vendar je po dogo-

voru ohranilo dolo~ene upravne funkcije.

V petem ~lenu tega zakona z naslovom: Ukrepi zveze za zvezno glavno mesto je opre-

deljen status Berlina kot glavnega mesta ZRN.

Ta ~len dolo~a:

• da zveza (Bund) in de`ela Berlin konkretno izpeljeta preselitev Bundestaga in zvezne

vlade iz Bonna v Berlin v sodelovanju z de`elo Brandemburg,

• da mora zveza strokovno in finan~no podpreti de`elo Berlin, ki ponovno prevzema

predstavljanje dr`ave kot prestolnica in

• da se morajo zveza ter de`eli Berlin in Brandenburg dogovoriti o vseh podrobnostih

za vsako aktivnost oziroma dejavnost in v zvezi s tem vsaki~ posebej podpisati poseb-

no pogodbo. (Bundesstadt Bonn-Zukunft, svetovni splet)

2.5 Zdru`eno kraljestvo

Lokalna samouprava v Veliki Britaniji je urejena z zakonodajo. Angle{ka lokalna sa-

mouprava se precej razlikuje od ureditev lokalne samouprave v drugih evropskih

dr`avah (na primer v Franciji, Nem~iji….). »Anglija oziroma Velika Britanija velja v svetu

za klasi~no de`elo lokalne samouprave. Ta ocena dr`i, kolikor se nana{a na razvoj in

zgodovino angle{ke lokalne samouprave. V tem zgodovinskem razvoju so dejansko

utemeljene tudi vse razlike tega modela od kontinentalnih modelov.« ([midovnik,

1995:59)

Sistem lokalne (samo)uprave se ka`e kot izrazito zgodovinsko pogojen, po drugi strani

pa so zanj zna~ilne nenehne spremembe.

»Sistem namre~ zaznamuje nenehna potreba po spremembah.« (Politi~ni sistem Velike

Britanije, 2002:237)
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London sestavljajo mestni volilni okraji in korporacija mesta London. V ostalem delu

Velike Britanije so glavne slu`be lokalne uprave zagotovljene v okviru okrajnih svetov

in svetov okro`ij ter v `upnijah (prim. Vlaj, 2001:77). Po podatkih iz leta 1999 je v Angliji

32 londonskih boroughs, korporacija mesta London, 238 okro`nih svetov, 36 metropo-

litanskih okrajnih svetov, 46 enotnih svetov in 34 okro`nih (grofijskih) svetov. (Council

of Europe…v Vlaj, 2001: 244)2

Korporacija upravlja svetovno znan center umetnosti, {ole, glasbeno {olo, dramo itn.

Korporacija je eden izmed najve~jih lastnikov (property owners) v Londonu. Med naj-

pomembnej{imi nalogami je koordinacija ekonomskega razvoja in napredek mesta

London (city of London) kot svetovnega mesta in finan~nega sredi{~a. (Mayor of Lon-

don, 1997)

Leta 2000 je bil sprejet nov zakon o lokalni vladi (Local Government Act). Za mesto Lon-

don pa velja poseben (in obse`en) zakon iz leta 1999, t.j. Greater London Authority Act.

S tem zakonom je podrobno urejeno upravljanje glavnega mesta.3

V prvem delu zakona je dolo~eno, da »Londonsko oblast« (Authority) sestavlja `upan

Londona in 25 ~lanov skup{~ine mesta London. Prvi del zakona se nana{a tudi na iz-

vedbo volitev, mo`nosti odstopa ~lana skup{~ine, pla~e, pokojnine ipd.

Drugi del zakona dolo~a postopek delovanja oziroma pristojnosti. V okvir splo{ne pri-

stojnosti londonske oblasti sodi pospe{evanje ekonomskega in socialnega razvoja ter

izbolj{evanje okolja. (Wood, 1998)

Tretji del zakona obravnava financiranje: davke, subvencije itn. Minister (Secretary of

State)4 v skladu z zakonom vsako finan~no leto oblasti podeli subvencije (general GLA

grant) za njeno delovanje in delovanje njenih organov. Poleg tega ji podeli tudi subven-

cije za potrebe transporta v Londonu (GLA transport grant). Zakon v tem delu ureja tudi

nujno finan~no pomo~, odobritev kreditov in druge zadeve.

^etrti del zakona se nana{a na transport. Prvo poglavje obravnava vlogo oblasti pri za-

gotavljanju transporta v Londonu. @upan mora pripraviti strategijo za transport. Posebej

je obravnavan t.i. regijski transport, javni prevoz potnikov, avtobusni prevozi, `elez-
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ni{ki promet, koncesije, sestavo in pristojnosti odbora za uporabnike transporta, cestni

promet…

Peti del zakona se nana{a na londonsko razvojno agencijo. Agencija oblikuje in pred-

lo`i `upanu osnutek razvojne strategije. Pred objavo strategije se `upan posvetuje z us-

treznimi organi (skup{~ino, vsakim svetom mestnega sredi{~a – boroughs, skupnim

svetom…).

Minister (Secretary of State) lahko daje `upanu smernice pri izvajanju njegove funkcije

v zvezi s strategijo razvojne agencije. ^e minister (Secretary of State) meni, da strategija

ni v skladu z nacionalnimi politikami, `upanu da smernice, da jo ustrezno popravi (307.

~len).

[esti del obravnava policijo in slu`bo za nadzor oseb, ki so na pogojnem izpustu iz za-

porov (»Probation services«). Metropolitanska policijska oblast {teje 23 ~lanov. Minister

(Secretary of State) lahko dolo~i, da mora biti {tevilo ~lanov ne{tevno in ne manj{e od

17. Pred tem se mora minister (Secretary of State) posvetovati s pristojnimi organi (z »Ve-

liko londonsko oblastjo«, metropolitansko policijsko oblastjo itn.).

Sedmi del se nana{a na ureditev gasilske slu`be in vlogo Urada za ukrepanje v nujnih

primerih (Emergency planning authority).

V osmem delu zakona je opredeljeno planiranje. V skladu z zakonom `upan oblikuje

prostorsko razvojno strategijo. Minister (Secretary of State) lahko vpliva na vsebino

strategije.

V devetem delu zakon dolo~a upravljanje z okoljem. @upan oblikuje in objavi poro~ilo,

znano pod imenom: »State of the environment report.« Pripravi pa tudi strategije za po-

samezna podro~ja, na primer: strategijo za ravnanje s komunalnimi odpadki. Tudi tu

ima minister (Secretary of State) nekatere pristojnosti, na primer: dajanje navodil pri pri-

pravi strategije.

Deseti del zakona je posve~en kulturi, medijem in {portu. V zvezi s tem deluje posebno

telo, znano pod imenom »Cultural Strategy Group for London«. @upan lahko da skupini

za oblikovanje strategije navodila. Minister (Secretary of State) lahko s privoljenjem

(consent) Ministrstva za finance (Treasury) dodeli dolo~ena sredstva za podro~je turiz-

ma. Poleg tega so v drugem poglavju tudi posebna dolo~ila, ki se nana{ajo na Trafalgar

Square in Parliament Square. Trafalgar Square in Parliament Square sta v lasti kraljice,

ureja pa ju londonska oblast. “Authority” lahko v ta namen sprejema lokalne predpise

in dolo~a kazni za neupo{tevanje teh predpisov. Za izvajanje teh funkcij je odgovoren

`upan in jih izvaja v imenu oblasti. Minister (Secretary of State) lahko da `upanu navo-

dila, kako naj izvaja funkcijo v zvezi z upravljanjem navedenih trgov.
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III. ZAKLJU^EK

Za glavna mesta pogosto velja posebna normativna ureditev. Ta je lahko zajeta v ustavi,

zakonih o lokalni samoupravi, v posebnih zakonih o glavnem mestu oziroma o prestol-

nici in konkretno v posameznih statutih glavnih mest.

Mestna obmo~ja (glavna mesta) so lahko z vidika upravljanja razli~no urejena. Posebna

{tudija komiteja Sveta Evrope za lokalne in regionalne oblasti (Les grandes villes et leur

périphérie v: [midovnik, 1995:95,96) navaja tri mo`nosti ureditev:

• obmo~je celotne mestne aglomeracije ima polo`aj `e obstoje~e lokalne oziroma

dr`avne teritorialne skupnosti (na primer Dunaj, Berlin),

• specialne metropolitanske skupnosti oziroma metropolitanske regije, ki so praviloma

ustanovljene z zakonom (na primer Rim),

• medob~insko sodelovanje – sodelovanje med ob~inami na obmo~ju mestne aglome-

racije ob spo{tovanju njihove avtonomije. Obi~ajno gre tu za skupno upravljanje po-

sameznih dejavnosti ali slu`b (na primer mestna regija Amsterdam).
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II.

FINAN^NI

SISTEM,

GOSPODARSTVO



KRITERIJI ZA PRIDOBITEV

KVALIFICIRANEGA DELE@A V BANKAH*

I. UVOD

Za uspe{no poslovanje bank je pomembno tudi to, kdo so njeni lastniki, {e posebno

njeni veliki lastniki. Zaradi ob~utljivosti ban~nega sektorja so dolo~ena na~ela v zvezi z

primernostjo velikih lastnikov opredeljena tako v nacionalnih finan~nih zakonih (pred-

vsem v zakonu o bankah) posameznih dr`av kot tudi multilateralno, za dr`ave ~lanice

EU v okviru pravnega reda EU (v dvanajsti ban~ni direktivi), na svetovnem nivoju pa v

Baselskih temeljnih na~elih ban~nega nadzora. V nalogi so prikazani kriteriji, ki jih po-

samezne centralne banke (nadzorne institucije) v Evropi in v ZDA uporabljajo pri izdaji

dovoljenj za pridobitev kvalificiranih dele`ev bank.

Naloga je sestavljena tako, da je v prvem delu najprej prikazan mednarodni okvir, ki ga

predstavljata 3. in 4. temeljno Baselsko na~elo ban~nega nadzora, nato pa ureditev na

nivoju EU. V drugem delu je najprej prikazana slovenska pravna ureditev, nato pa ure-

ditve posameznih dr`av. Pri tem smo se glede na namen te naloge v prete`ni meri ome-

jili na zakone o bankah (kreditnih institucijah) po posameznih dr`avah1. S podro~ja EU

so prikazane ureditve v Avstriji, Nem~iji, na Danskem in v Belgiji, iz Evrope pa {e uredi-

tev v [vici. Skladno z `eljo naro~nika je prikazana tudi ureditev v Zdru`enih dr`avah

Amerike. V tretjem delu za ilustracijo navajamo za 39 dr`av {e nekatere dodatne podat-

ke o lastni{tvu bank.
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1 Glede na namen naloge (pridobitev gradiva za obravnavo slovenskega zakona o bankah) je verjetno najbolj

zanimivo ravno to, kaj urejajo posamezne dr`ave glede pridobitve kvalificiranega dele`a na zakonskem nivoju.

V ve~ini dr`av obstajajo posebne nadzorne institucije, ki so pristojne tudi za izdajanje dovoljenj za poslovanje

bank in pridobivanje kvalificiranih dele`ev. Avtor naloge iz obstoje~ih virov ni mogel ugotoviti, da obstajajo

kak{ni podzakonski akti teh institucij, ki bi kriterije iz zakonov {e podrobneje razdelali. Na podlagi nekaterih

razgovorov z predstavniki Banke Slovenije bi se dalo sklepati, da tak{nih pravil v drugih dr`avah ni oziroma

niso javno dostopna.



II. MEDNARODNA UREDITEV – SVETOVNA IN V EVROPSKI UNIJI

2.1 Baselska temeljna na~ela ban~nega nadzora

Podro~je kvalificiranih dele`ev bank je o~itno zelo pomembno za uspe{no poslovanje

bank, saj se nanj nana{ata tretje in ~etrto temeljno na~elo ban~nega nadzora. Tretje

na~elo obravnava pridobitev kvalificiranih dele`ev2 bank `e v postopku izdaje dovolje-

nja za poslovanje bank, ~etrto na~elo pa ureja naknadne spremembe v lastni{tvu kvali-

ficiranih dele`ev banke.

V tretjem temeljnem na~elu ban~nega nadzora je navedeno:

»da mora organizacija, ki izdaja dovoljenje za poslovanje bank, imeti pravico

dolo~anja kriterijev in zavrniti vloge za ustanovitev tak{nih bank, ki ne dosegajo

dolo~enih standardov. Postopek izdaje dovoljenja mora vsebovati vsaj naslednje ele-

mente: oceno lastni{ke strukture banke, njenih direktorjev in vodstvenih delavcev (ma-

nagementa), njenega na~rta poslovanja, notranjega nadzora, predvidene finan~ne

pogoje, vklju~no s kapitalsko osnovo; kjer je predvidena lastnica ali materinska dru`ba

tuja banka, mora predhodno biti dano tudi soglasje njene doma~e nadzorne instituci-

je.« (BIS, Temeljna na~ela ban~nega nadzora, spletne strani)

Izdajatelji dovoljenj za poslovanje (oziroma nadzorniki bank) morajo torej biti sposob-

ni ocenjevati lastni{ko strukturo ban~nih organizacij. To ocenjevanje mora vklju~evati

nadzor ve~jih neposrednih ali posrednih (potencialnih) velikih delni~arjev. Ocena je

osnovana na pregledu (nadzoru) njihovega preteklega ban~nega in neban~nega poslo-

vanja, njihovih preteklih odlo~itev (tveganj), njihove integritete, stanja njihove poslov-

ne skupnosti, kot tudi na oceni njihove finan~ne mo~i in sposobnosti, da lahko zagotav-

ljajo nadaljnjo finan~no podporo banki (dokapitalizacijo), ~e bi bila ta morda potrebna.

Kot del tega procesa pregleda integritete in poslovnega stanja velikih delni~arjev mora

nadzornik dolo~iti tudi vir njihovega investiranega za~etnega kapitala.

V primerih, da bo banka del ve~je organizacije, morata nadzorna in tista institucija, ki iz-

daja dovoljenja, ugotoviti, da predlagano lastni{tvo in organizacijska struktura ne bosta

vir slabosti pri poslovanju banke, in da bosta v najve~ji meri zmanj{evala tveganje za de-

pozite ter mo`nost t.i. »oku`itve« zaradi poslovnih aktivnosti drugih enot znotraj te ve~je
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organizacije. Obvezen je tudi pregled drugih interesov velikih delni~arjev banke, prav

tako pa morajo biti ocenjeni tudi finan~ni pogoji za poslovanje povezanih enot. Banka

se namre~ ne sme uporabljati kot nekak{en »ujeti« vir financiranja njenih lastnikov.

Ob ocenjevanju polo`aja banke znotraj ve~je organizacije mora institucija, ki izdaja do-

voljenja za poslovanje bank oziroma jih nadzoruje, dolo~iti kdaj bo dose`ena zadostna

stopnja preglednosti (transparentnosti), ki ji bo omogo~ala identifikacijo posamezni-

kov, odgovornih za zanesljivo delovanje banke in bo zagotavljala, da bodo ti posamez-

niki dovolj samostojni znotraj te, ve~je organizacije, da se bodo lahko hitro odzivali na

priporo~ila in zahteve ban~nega nadzornika. Institucija, ki izdaja dovoljenja (nadzor-

nik), mora imeti mo`nost, da prepre~i tak{ne poslovne povezave, ki bi ovirale u~inko-

vit nadzor banke.

V ~etrtem temeljnem na~elu ban~nega nadzora je dolo~eno, da:

»mora ban~na nadzorna institucija imeti pooblastilo za pregled in zavrnitev vsakega

predloga prenosa pomembnega dele`a lastni{tva ali nadzornega vpliva v obstoje~i

banki na druge partnerje.« (BIS, Temeljna na~ela ban~nega nadzora, spletne strani)

Poleg postopka ob izdaji dovoljenja za poslovanje mora biti ban~na nadzorna institucija

obve{~ena tudi o vsaki nadaljnji (bodo~i) pomembni neposredni ali posredni investiciji v

banko ali vsakem pove~anju dele`a ali o drugih spremembah lastni{tva banke nad

dolo~enim pragom ter mora imeti pooblastilo za ustavitev tak{nega pove~anja lastni{tva

ali za prepre~itev izvajanja glasovalne pravice izhajajo~e iz tak{nega pove~anja lastni{tva,

~e lastnik ne izpolnjuje dolo~enih kriterijev, primerljivih s tistimi, ki se uporabljajo pri iz-

daji dovoljenja za poslovanje nove banke. Potrditev spremembe dele`a pogosto zahteva

pridobitev dodatnih informacij iz sede`a banke ali od njenega zunanjega revizorja.

2.2 Pravna ureditev podro~ja pridobivanja kvalificiranih
dele`ev bank v Evropski uniji

Podro~je pridobivanja kvalificiranih dele`ev bank (uporablja se termin »kreditne insti-

tucije«) na obmo~ju Evropske unije ureja Direktiva 2000/12/EC Evropskega parlamenta

in Sveta Evropske unije, ki se nana{a na ustanovitev in opravljanje dejavnosti kreditnih

institucij.3
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V prvem ~lenu te direktive je med drugimi definicijami opredeljen tudi t.i. kvalificirani

dele` (qualifying holding):

• »kvalificirani dele` pomeni neposredno ali posredno lastni{tvo v podjetju, ki pred-

stavlja deset ali ve~ odstotkov kapitala ali glasovalnih pravic ali tak{en dele`, ki omo-

go~a izvr{evanje znatnega vpliva na upravljanje podjetja, v katerem ta dele` obsta-

ja.« (Direktiva 2000/12/EC, spletne strani)

Podrobnej{e je postopek pridobitve nadzornih dele`ev kreditnih institucij urejen v 16.

~lenu:

• dr`ava ~lanica mora zahtevati od vsake pravne ali fizi~ne osebe, ki predlaga pridobi-

tev (ali odtujitev) neposrednega ali posrednega kvalificiranega dele`a v kreditni insti-

tuciji, da najprej o tem seznani pristojne (nadzorne) institucije (competent authori-

ties) in jih obvestiti tudi o velikosti nameravanega pridobljenega dele`a. Pravna ali

fizi~na oseba mora podobno informirati pristojne institucije, ~e predlaga tak{no

pove~anje (zmanj{anje) kvalificiranega dele`a, da bi dele` njegovih glasovalnih pra-

vic ali kapitala dosegel ali presegel 20%, 33% ali 50% ali ~e predlaga tak{no pove~anje

(zmanj{anje) svojega dele`a, da bi kreditna institucija postala (prenehala biti) njego-

va podru`nica,

• pristojna (nadzorna) institucija ima od dneva prijave na voljo najve~ tri mesece, da

nasprotuje tak{ni pridobitvi ~e iz vidika zagotavljanja zanesljivega (sound) in preu-

darnega (prudent) upravljanja (managementa) kreditne institucije ni zadovoljna gle-

de primernosti fizi~ne ali pravne osebe kot lastnika tak{nega dele`a. V primeru, da

pridobitvi (odsvojitvi) ne nasprotuje, pa lahko dolo~i skrajni rok za izvr{itev spre-

membe velikosti dele`a,

• v primeru, da je pravna ali fizi~na oseba kreditna institucija ali z njo povezana institu-

cija iz druge dr`ave ~lanice EU, je obvezen predhodni posvetovalni postopek med

pristojnimi nadzornimi institucijami obeh dr`av.

Obveznost poro~anja o spremembah kvalificiranih dele`ev pa ni le na strani imetnika

kvalificiranega dele`a, ampak se nana{a tudi na samo banko. Na podlagi ~etrte to~ke

16. ~lena mora namre~ kreditna institucija:

• obvestiti pristojne institucije o vsaki pridobitvi ali razpolaganju z dele`em v njenem

kapitalu, ki je povzro~ilo pove~anje (zmanj{anje) dele`ev nad (pod) dolo~en nivo

(20%, 33% ali 50%),

• vsaj enkrat letno obvestiti pristojne institucije o imenih delni~arjev in ~lanov, ki imajo

v lasti kvalificirane dele`e in o velikosti teh dele`ev; na primer z informacijo, ki je pri-
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dobljena za letno skup{~ino delni~arjev in ~lanov kreditne institucije ali kot rezultat

upo{tevanja predpisov o tistih dru`bah, ki kotirajo na borzi.

V peti to~ki tega ~lena je predpisana tudi dol`nost dr`ave ~lanice, da:

• mora v primeru, da vpliv lastnikov kvalificiranih dele`ev zelo verjetno deluje v {kodo

zanesljivega in preudarnega upravljanja kreditne institucije, od pristojnih institucij

zahtevati ustrezne ukrepe za odpravo tak{nega polo`aja. Ti ukrepi so npr. razli~ne

prepovedi, sankcije proti direktorju ali vodilnim in omejitev glasovalnih pravic, pove-

zanih z delnicami, ki jih je pridobil ta delni~ar ali ~lan,

• v zvezi s fizi~no ali pravno osebo, ki ne zagotovi predhodnih informacij o pove~anju

dele`a, ~e je tak{en dele` pridobljen kljub nasprotovanju pristojnih institucij, ne gle-

de na druge uporabljene sankcije, zagotovi, da se njena glasovalna pravica v tem delu

suspendira.

Glede rokov so poleg `e omenjene dolo~be iz prvega odstavka 16. ~lena (tri mesece,

kot rok za nadzorno institucijo) v desetem ~lenu direktive urejeni {e splo{ni roki za iz-

dajo dovoljenja za poslovanje kreditne institucije:

• razlogi za odklonitev izdaje dovoljenja morajo biti dani v roku {est mesecev od preje-

ma pro{nje, oziroma ~e je bila vloga nepopolna pol leta po njeni dopolnitvi.

Odlo~itev pristojne nadzorne institucije mora biti v vsakem primeru sprejeta najka-

sneje v roku dvanajstih mesecev od prejetja vloge.

Ureditev podro~ja pridobitve kvalificiranih dele`ev kreditnih institucijah je torej po di-

rektivi EU `e dokaj podrobno urejena. To ureditev lahko na kratko povzamemo v na-

slednje bistvene vsebine, ki so vgrajene v pravne sisteme vseh dr`av ~lanic EU:

• Nadzornik mora biti seznanjen:

• z vsakim predlaganim lastni{tvom 10% kapitala ali glasovalnih pravic,

• z lastni{tvom, ki omogo~a lastniku znaten vpliv na institucijo,

• ~e lastni{tvo prese`e 20%, 33% ali 50%, ali ~e kreditna institucija postane po-

dru`nica.

• Nadzornik lahko nasprotuje lastni{tvu, ~e lastnik ni primeren z vidika zanesljivega in

preudarnega upravljanja kreditne institucije, nadzornik ima pooblastila za izvajanje

sankcij proti direktorjem in upravi ali za suspenz glasovalnih pravic lastnikov kvalifi-

ciranih dele`ev.
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III. PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH

3.1 Slovenija

Podro~je kvalificiranih dele`ev bank je urejeno v Zakonu o bankah, deloma pa tudi v

drugih zakonih.

Zakon o bankah (9. ~len) definira, da je kvalificirani dele` posredno ali neposredno

imetni{tvo poslovnega dele`a, delnic oziroma drugih pravic v dolo~eni pravni osebi, na

podlagi katerih imetnik pridobi:

• bodisi najmanj 10% dele` glasovalnih pravic oziroma najmanj10% dele` v kapitalu te

pravne osebe

• bodisi dele` glasovalnih pravic oziroma dele` v kapitalu te pravne osebe, ki je manj{i

od 10%, vendar mu omogo~a izvajanje pomembnega vpliva na upravljanje te pravne

osebe.

Definicija kvalificiranih dele`ev (ki je tak{na kot v direktivi EU) izhaja iz domneve, da

lahko posamezna oseba `e na podlagi 10% dele`a pri upravljanju oziroma v kapitalu

banke pomembneje vpliva na odlo~itve o poslovanju banke. Namen te ureditve je pre-

pre~iti, da bi kvalificirani dele` pridobil imetnik, ki bi svojo udele`bo pri upravljanju

banke uporabil (zlorabil) tako, da bi banko pripravil, da bi kr{ila pravila o obvladovanju

tveganj oziroma da bi poslovala tako, da bi bil nadzor nad poslovanjem banke ote`en

oziroma onemogo~en. S tem namenom zakon v 18. ~lenu prepoveduje tudi vzajemno

kvalificirano imetni{tvo med banko in drugo banko oziroma drugo finan~no organiza-

cijo, v 19. in 20. ~lenu pa ureja pogoje za pridobitev kvalificiranega dele`a.

Za pridobitev kvalificiranega dele`a v banki je potrebno dovoljenje Banke Slovenije

(prvi odstavek 19. ~lena Zakona o bankah). Dovoljenje je potrebno tudi za vsako na-

daljnjo pridobitev, na podlagi katere kvalificirani imetnik (imetnik kvalificiranega

dele`a) dose`e ali prese`e mejo 20%, 33% ali 50% dele`a glasovalnih pravic ali dele`a v

kapitalu banke ali na podlagi katerih oseba postane obvladujo~a dru`ba banke (drugi

odstavek 19. ~lena Zakona o bankah, tak{na ureditev je tudi v direktivi EU).

Banka Slovenije lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega

dele`a zaradi naslednjih razlogov:

• ~e ugotovi, da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani imetnik

oziroma z njim povezane osebe, oziroma zaradi ravnanj kvalificiranega imetnika ozi-
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roma z njim povezanih oseb, lahko ogro`eno poslovanje banke v skladu s pravili o

obvladovanju tveganj (1. to~ka drugega odstavka 20. ~lena Zakona o bankah);

• ~e ugotovi, da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani imetnik

(ali z njim povezane osebe) oziroma zaradi na~ina povezanosti med temi osebami

lahko onemogo~en ali bistveno ote`en nadzor nad banko (2. to~ka drugega odstavka

20. ~lena Zakona o bankah);

• v primeru tujega kvalificiranega imetnika pa tudi, ~e je ob upo{tevanju predpisov

dr`ave te osebe oziroma ob upo{tevanju prakse dr`ave te osebe pri uporabi in

izvr{evanju teh predpisov verjetno, da bi bilo ovirano oziroma bistveno ote`eno izva-

janje nadzora v skladu z dolo~bami zakona (tretji odstavek 20. ~lena Zakona o

bankah).

Sankcija za kr{itev 18. oziroma 19. ~lena Zakona o bankah pa ni niti neveljavnost zave-

zovalnega pravnega posla, ki je bil pravni temelj pridobitve (na primer prodajne po-

godbe), niti neveljavnost razpolagalnega pravnega posla (prenosa delnic na pridobite-

lja). Oseba, ki pridobi delnice v nasprotju z 18. oziroma 19. ~lenom Zakona o bankah,

namre~ postane imetnik tako pridobljenih delnic, iz teh delnic pa ne more uresni~evati

glasovalnih pravic (21. ~len Zakona o bankah). Zato glasovalne pravice iz tako pridob-

ljenih delnic mirujejo. (Plav{ak, 1999: 424)

3.2 Avstrija

Podro~je pridobivanja kvalificiranih dele`ev kreditnih institucij je urejeno v Zakonu o

ban~ni{tvu,4 za to podro~je pa ni pristojna centralna banka (Österreichische National-

bank), ampak nadzornica finan~nih institucij (Finanzmarktaufsicht - FMA).

V ~etrtem ~lenu zakona je predpisano, da je za pridobitev dovoljenja za poslovanje ban-

ke med drugo dokumentacijo potrebno prilo`iti tudi informacijo o identiteti in znesku

prispevkov tistih lastnikov, ki imajo kvalificirane dele`e v kreditni instituciji in informa-

cijo o strukturi skupine, ~e so lastniki in ~lani del skupine ter informacijo, ki je potrebna

za dolo~itev zanesljivosti teh lastnikov, njihovih pravnih zastopnikov in odgovornih

dru`abnikov teh lastnikov.
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V 20. in 21. ~lenu zakona so bolj ali manj ponovljene dolo~be iz direktive EU. Tako

mora vsakdo, kdor `eli neposredno ali posredno pridobiti kvalificiran dele` oziroma

prese~i nadaljnje lastni{ke pragove (20%, 33%, 50%), o tem obvestiti FMA. Predpisan je

trimese~ni rok za zavrnitev dovoljenja, ~e niso izpolnjeni kriteriji. Kriteriji za izdajo so-

glasja so enaki kot pri izdaji dovoljenja in so predpisani v 3., 4. in 4a. odstavku 5. ~lena

zakona. Soglasje bo izdano, ~e:

• »osebe, ki imajo kvalificirane dele`e v kreditni instituciji, zadovoljijo zahtevam, ki so

jim nalo`ene v interesu zanesljivega in preudarnega upravljanja kreditne institucije

in da ne obstajajo dejstva, ki bi lahko povzro~ala dvom v zanesljivost teh oseb; ~e

tak{ni dvomi obstajajo, bo dovoljenje izdano samo, ~e se izka`e, da so bili dvomi

neosnovani,

• u~inkovito izvajanje nadzorne funkcije FMA ni ovirano s tesnimi povezavami kre-

ditnih institucij s fizi~nimi ali pravnimi osebami,

• zakoni, podzakonski akti in upravne dolo~be tretjih dr`av, ki vodijo (governing)

fizi~no ali pravno osebo s katero ima kreditna institucija tesne povezave, ne ovirajo

FMA pri u~inkovitem izvajanju njene nadzorne vloge.« (The Austrian Banking Act,

spletne strani)

Skladno z direktivo EU je v 5. to~ki 20. ~lena Zakona o bankah predpisana obveznost

informiranja FMA tudi s strani kreditne institucije, prav tako pa tudi letno poro~anje o

delni~arjih s kvalificiranimi dele`i. V 6., 7., 7a. in 8. odstavku so predpisani ukrepi in

sankcije, ki jih izvaja FMA ~e obstaja nevarnost, da bi zaradi vpliva lastnikov kvalificira-

nih dele`ev kreditna institucija ne bi izpolnjevala zahtev glede zanesljivega in preudar-

nega upravljanja kreditnih institucij.

3.3 Nem~ija

Prav tako kot v Avstriji, tudi v Nem~iji obstaja poleg centralne banke (Deutsche Bundes-

bank) tudi nadzorna institucija (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen), ki je pristoj-

na za nadzor bank in tudi za podro~je pridobivanja kvalificiranih dele`ev bank.

Polo`aj imetnikov velikih dele`ev bank je predpisan v 2b. ~lenu Zakona o kreditnih in-

stitucijah. Kvalificiran dele` (bedeutente Beteiligung) je opredeljen enako kot v direkti-

vi EU. Na podlagi 1. odstavka tega ~lena mora oseba, ki `eli pridobiti velik dele`, o tem

obvestiti tako centralno banko, kot tudi nadzorno institucijo. Podrobna vsebina tega
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obvestila je dolo~ena s podzakonskim aktom.5 V 2b. ~lenu Zakona o kreditnih instituci-

jah je predpisano, da mora poro~ilo vklju~evati, v primeru, da je kupec pravna oseba,

tak{na gradiva, s pomo~jo katerih se lahko ocenjuje zanesljivost njenih pravnih pred-

stavnikov ali osebno odgovornost lastnikov. Lastni{ki pragovi pridobivanja (odsvaja-

nja) kvalificiranih dele`ev (20%, 33% in 50%) so dolo~eni v enaki vi{ini, kot je predpisa-

no v direktivi EU.

Nadzorna institucija lahko v roku treh mesecev po prejetju poro~ila prepove `eleno pri-

dobitev velikega dele`a, ~e dejstva opravi~ujejo domnevo, da:

• vlo`nik oziroma njegov pravni predstavnik, ~e gre za pravno osebo, ni zanesljiv ali

zaradi drugih razlogov ne zadovoljuje zahtev, ki so dolo~ene v interesu zanesljivega

in preudarnega upravljanja kreditne institucije,

• je institucija z lastnikom kvalificiranega dele`a (kot rezultat ustanovitve ali pove~anja

dele`a) povezana v skupino, ki bi ovirala u~inkovit nadzor institucije ali

• je kreditna institucija postala podru`nica tuje institucije kot rezultat pridobitve ali

pove~anja lastni{kega dele`a, tuja institucija pa ni u~inkovito nadzorovana, ali pa pri-

stojna tuja nadzorna institucija ni pripravljena sodelovati z nem{ko nadzorno

institucijo.

V primeru, da pridobitev ni prepovedana, lahko nadzorna institucija dolo~i skrajni rok

za pridobitev dele`a, po katerem mora vlo`nik poro~ati o (ne)uspeli pridobitvi dele`a.

Nadzorna institucija lahko v dolo~enih primerih lastniku velikega dele`a prepove upo-

rabo glasovalnih pravic in tudi zahteva, da ima lastnik dostop do delnic kreditne institu-

cije samo z njenim privoljenjem, pri ~emer se lahko glasovalne pravice prenesejo na

skrbnika, ki mu lahko nadzorna institucija nalo`i tudi prodajo delnic v dolo~enem roku.

Obveznost poro~anja o nameravanih pridobitvah kvalificiranih dele`ev ima na podlagi

24. ~lena zakona tudi kreditna institucija., ki mora nadzorni instituciji enkrat letno

poro~ati tudi imena in naslove imetnikov kvalificiranih dele`ev.

V postopku pridobitve dovoljenja za poslovanje je v okviru 32. ~lena zakona v 6. to~ki

predpisano tudi, katera gradiva je potrebno predlo`iti v zvezi z kvalificiranimi dele`i:

poleg imen in dele`ev potencialnih lastnikov tudi zahtevana gradiva za ocenjevanje za-

nesljivosti imetnikov dele`ev, njihovih pravnih zastopnikov ali splo{nih partnerjev, v

primeru, da izdelujejo letna poro~ila, morajo predlo`iti tudi ta za obdobje zadnjih treh

let, vklju~no z mnenjem zunanjega revizorja, ~e je to bilo potrebno pridobiti, ~e pa so
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lastniki iz skupin, tudi finan~na poro~ila skupine (za obdobje zadnjih treh let in z mne-

njem zunanjega revizorja, ~e je to potrebno).

3.4 Danska

Podro~je pridobivanja kontrolnih dele`ev je urejeno v Zakonu o komercialnih bankah

in hranilnicah.6

Kreditna institucija mora pred izdajo dovoljenja za poslovanje Danski finan~ni nadzor-

ni oblasti med drugim predlo`iti tudi informacijo o vseh, ki bodo neposredno ali po-

sredno imeli v lasti 10% kapitala ali glasovalnih pravic ali dele`, ki jim bo omogo~al iz-

vajanje znatnega vpliva na upravljanje kreditne institucije.

Danska finan~na nadzorna institucija mora biti vnaprej informirana o pridobitvi kvalifi-

ciranega dele`a kreditne institucije s strani pravne ali fizi~ne in o njihovem pove~anju

preko 20%, 33% in 50%, ali o tem, da naj bi kreditna institucija postala podru`nica. Kva-

lificiran dele` je definiran kot neposredno ali posredno lastni{tvo najmanj desetih od-

stotkov kapitala ali dele`, ki omogo~a izvajanje bistvenega vpliva na upravljavce kredit-

ne institucije.

Dovoljenje se ne izda, ~e:

• se domneva, da bodo lastniki prepre~evali varno poslovanje kreditne institucije. O

razlogih odklonitve izdaje dovoljenja mora biti vlagatelj zahteve obve{~en najkasneje

v {estih mesecih, v primeru nepopolne vloge pa {est mesecev po njeni ustrezni do-

polnitvi. V vsakem primeru mora biti odlo~itev sprejeta v roku dvanajstih mesecev;

• bo lastni{tvo kvalificiranega dele`a v konfliktu z zagotavljanjem varnosti poslovanja

kreditne institucije.

Danska finan~na nadzorna institucija mora izdati ali zavrniti izdajo dovoljenja v roku

treh mesecev po prejetem obvestilu, v primeru odobritve pa lahko dolo~i tudi ~asovno

omejitev za izvedbo spremembe kvalificiranega dele`a. Imetnik kvalificiranega dele`a,

ki `eli zni`ati dele` lastni{tva za enega od dolo~enih pragov (20%, 33% in 50%), mora o

tem obvestiti Dansko finan~no nadzorno institucijo in pri tem navesti tudi velikost na-

meravane spremembe dele`a.
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Kadar kreditna institucija izve za pridobitev ali odsvojitev dele`a, mora o tem takoj ob-

vestiti Dansko finan~no nadzorno institucijo. Enkrat letno ji mora sporo~iti tudi imena

svojih lastnikov kvalificiranih dele`ev in velikost teh dele`ev. Danska finan~na nadzor-

na institucija mora prejeti to obvestilo v povezavi s predlo`itvijo letnega poro~ila.

Kadar lastni{tvo kvalificiranega dele`a nasprotuje varnosti poslovanja kreditne institu-

cije, Danska finan~na nadzorna institucija lahko razveljavi glasovalne pravice, poveza-

ne z imetji ali uka`e, da mora kreditna institucija slediti posebnim usmeritvam. Danska

finan~na nadzorna institucija lahko razveljavi glasovalne pravice, povezane z dele`i, ki

jih ima v lasti pravna ali fizi~na oseba, tudi v primeru, ~e ta ne izpolnjuje obveznosti gle-

de vnaprej{njega obve{~anja o pridobitvi kvalificiranih dele`ev oziroma jih pridobi

brez dovoljenja. Popolne glasovalne pravice se ji lahko vrnejo z odobritvijo Danske fi-

nan~ne nadzorne institucije.

3.5 Belgija

V 3. ~lenu Zakona o pravnem polo`aju in nadzoru bank iz leta 19937 je navedena defini-

cija kvalificiranega dele`a, ki je enaka, kot v drugih ureditvah na obmo~ju Evropske

unije

Podro~je sprememb lastni{ke strukture je urejeno v 24.~lenu zakona in sicer stro`je, kot

je to predpisano v direktivi EU. Tako mora vsaka fizi~na ali pravna oseba, ki predlaga

pridobitev vrednostnih papirjev, ne glede na to ali se prena{ajo glasovalne pravice ali

kapital belgijske kreditne institucije tako, da bo neposredno ali posredno dosegla 5%

(in ne 10%!) dele`, o svoji nameri najprej obvestiti Ban~no in finan~no komisijo (nad-

zorna institucija). Pri tem mora sporo~iti nameravani lastni{ki dele` in {tevilo pridoblje-

nih glasovalnih pravic. Na enak na~in mora obvestiti Ban~no in finan~no komisijo tudi v

primeru, kadar dele` kapitala ali glasovalnih pravic dose`e ali prese`e nivoje 10%, 15%,

20% in tako dalje z nara{~anjem po 5 odstotnih to~k Podobno mora Ban~no in finan~no

komisijo obvestiti vsaka fizi~na ali pravna oseba, ki ima 5% ali ve~ kapitala ali glasoval-

nih pravic, o namenu prodaje celotnega ali dela svojega dele`a, vsaj en mesec prej. Prav

tako mora sporo~iti tudi identiteto kupca, ~e mu je ta znana.

^e je kupec kreditna institucija (ali z njo povezana oseba), ki ima izdano dovoljenje za

poslovanje v drugi dr`avi ~lanici Evropske unije, se mora Ban~na in finan~na komisija

najprej posvetovati z nadzorno institucijo v drugi dr`avi ~lanici.
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Ban~na in finan~na komisija ima na voljo najve~ tri mesece od dneva prejetja prijave, da

oceni predlagano pridobitev. Kot kriterij upo{teva predvsem: zagotavljanje zanesljive-

ga in preudarnega upravljanja.

^e ni zadovoljna z primernostjo fizi~ne ali pravne osebe, jo o tem obvesti, ~e pa predlo-

gu ne nasprotuje, lahko dolo~i skrajni rok za izvedbo predlagane pridobitve.

Tudi kreditna institucija sama mora obvestiti Ban~no in finan~no komisijo, ~e ugotovi

pridobitev ali odsvojitev svojih delnic, ki povzro~ijo, da lastni{ki dele` naraste (ali se

zmanj{a) nad (pod) navedene pragove. Prav tako mora vsaj enkrat letno obvestiti

Ban~no in finan~no komisijo o imenih delni~arjev in ~lanov, ki imajo neposredno ali

posredno vsaj 5% kapitala ali glasovalnih pravic, o {tevilu delnic in glasovalnih pravic,

ki so povezane s temi delnicami, ter o predvidenih pridobitvah ali prodajah, ki so jim

bili javljeni in za njih ni potrebno soglasje Ban~ne in finan~ne komisije.

Ban~na in finan~na komisija lahko, ne glede na druge ukrepe iz tega zakona, suspenzi-

ra izvajanje glasovalnih pravic, povezanih z pridobljenimi delnicami, ~e se izka`e:

• da bo pravna ali fizi~na oseba, ki ima neposredno ali posredno 5% kapitala (glasoval-

nih pravic) zelo verjetno delovala v {kodo zanesljivega in preudarnega upravljanja

kreditne institucije.

Na zahtevo vseh zainteresiranih strank pa lahko svojo odlo~itev tudi umakne. Svojo

odlo~itev posreduje delni~arjem in ~lanom na najbolj primeren na~in, odlo~itev pa sto-

pi v veljavo takoj, ko je bila sporo~ena. Ban~na in finan~na komisija lahko svoje

odlo~itve tudi javno objavi.

Ban~na in finan~na komisija lahko imetnikom kvalificiranih dele`ev nalo`i, da odpro-

dajo pridobljene delnice v dolo~enem ~asu. ^e te tega ne storijo v predpisanem roku,

lahko Ban~na in finan~na komisija odredi sodno zaplembo delnic. Morebitne prejete

dividende dobi lastnik sodno zaplenjenih delnic, ki mora tudi dati soglasje k morebit-

nemu pove~anju kapitala, delitvi delnic, ali odlo~ati o morebitnem prevzemu ali pla~ilu

delno vpla~anih delnic. Tako pridobljene delnice se dodajo sodno zaplenjenim. Pristoj-

bino za sodnega upravitelja dolo~i Ban~na in finan~na komisija, pla~a pa jo delni~ar.

Sodni upravitelj se lahko popla~a iz katerega koli dela sodno zaplenjenega premo`enja

^e so bile glasovalne pravice s strani delni~arja uporabljene na skup{~ini delni~arjev,

kljub suspenziji, lahko pristojno gospodarsko sodi{~e na zahtevo Ban~ne in finan~ne

komisije zahteva razveljavitev vseh ali dela sklepov skup{~ine delni~arjev, ~e za spreje-

to odlo~itev ne bi bil dose`ena ustrezna ve~ina brez nezakonito uporabljenih glasoval-

nih pravic.
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3.6 [vica

Podro~je kvalificiranih dele`ev je urejeno v Zveznem zakonu o bankah in hranilnicah.

^eprav [vica ni ~lanica Evropske unije, lahko najdemo tudi v njeni ureditvi podobne

zakonske re{itve glede pridobivanja kvalificiranih dele`ev bank.

Tako so lastniki bank s kvalificiranimi dele`i tiste pravne in fizi~ne osebe, ki neposred-

no ali posredno sodelujejo z najmanj 10% kapitala ali glasovalnih pravic, ali da so njiho-

ve poslovne aktivnosti tak{ne, da bi lahko ob~utno vplivali na banko.

Nekoliko druga~na je ureditev na podro~ju pridobitve dovoljenja za poslovanje banke:

• lastniki kvalificiranega dele`a morajo namre~ jam~iti, da njihov vpliv ne bo imel nega-

tivnega u~inka na preudarno in zanesljivo poslovno aktivnost banke.

Vsaka fizi~na ali pravna oseba mora obvestiti Ban~no komisijo pred posredno ali nepo-

sredno pridobitvijo ali odsvojitvijo kvalificiranega dele`a v banki. Ta obveznost obstaja

tudi takrat, kadar se kvalificirani dele`i pove~ujejo ali zmanj{ujejo na tak{en na~in, da

se pove~ajo nad ali zmanj{ajo pod lastni{ke pragove, ki so dolo~eni v enaki vi{ini, kot v

dr`avah ~lanicah Evropske unije (20%, 33% ali 50% kapitala ali glasovalnih pravic).

Banka je dol`na o spremembah v kvalificiranih dele`ih obve{~ati Ban~no komisijo naj-

manj enkrat letno.

Dr`avni svet (gre za vlado) ima pooblastilo, da v sporazumu z drugimi dr`avami razgla-

si, da se dolo~ene zahteve iz zakona v celoti ali deloma ne uporabljajo za dr`avljane v

dr`avi partnerki na osnovi vzajemnosti. V dolo~enih primerih se lahko suspendira gla-

sovalno pravico, povezano z dele`i, ki jih imajo partnerji z kvalificiranimi dele`i. ^e

sodi{~e odobri ta suspenz, napoti enega ali ve~ kvalificiranih oseb kot komisionarje v

banko. Pravna oseba, posebno banka ali skrbni{ko podjetje je prav tako lahko imeno-

vano za komisionarja.

3.7 Zdru`ene dr`ave Amerike

Ameri{ki centralnoban~ni sistem se imenuje the Federal Reserve System (poimenovan

tudi FED), ki ga upravlja svet guvernerjev (Board of Governors of the Federal Reserve

System) v glavnem mestu Washington. Poleg sveta guvernerjev centralnoban~ni sistem

sestavlja {e 12 regionalnih bank zveznih rezerv (Federal Reserve Banks). Vsaka od 12

bank nadzira in ureja poslovanje dru`b, ki imajo dele`e v bankah (bank holding com-

panies). (Spletne strani sveta guvernerjev)
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Po podatkih Svetovne banke v ZDA ni omejitve lastni{tva banke s strani posameznega

lastnika. Ve~ kot 25% lastni{tvo banke mora biti odobreno s strani regulatorja (FED),

lastni{tvo med 10 in 25% pa je podvr`eno domnevi kontrolnega preizkusa (subject to a

presumption of control test). (Spletna stran Svetovne banke)

Na spletni strani Zvezne agencije za zavarovanje hranilnih vlog (FDIC - Federal Deposit

Insurance Corporation) je Zakon o dru`bah, ki imajo dele`e v bankah, iz leta 1956

(Bank Holding Company Act of 1956) (spletna stran Zvezne agencije za zavarovanje

hranilnih vlog). Zakon je tudi povzet v kodifikaciji ameri{kega prava (spletna stran US

Code Collection). Med definicijami v tem zakonu je navedeno, da gre pri dru`bah, ki

imajo dele`e v bankah (bank holding companies), za tiste dru`be, ki upravljajo kateri-

koli banko oziroma drugo dru`bo, ki ima ali bo imela dele`e v banki. Med drugim se

{teje, da dru`ba upravlja banko, ~e neposredno ali posredno poseduje, nadzira ali ima

glasovalno pravico v dele`u 25%. Poleg tega pogoja (25% dele`) gre lahko za tako

dru`bo, ~e:

• nadzira izvolitev direktorjev in skrbnikov, ali pa v primeru,

• ~e izvaja nadzorno vlogo nad upravljanjem in politiko banke.

^e je ta dele` manj kot 5%, se v vsakem primeru predpostavlja, da dru`ba ne upravlja

banke.

Svet guvernerjev FED odlo~a v vsakem posameznem primeru o tem, ali neko podjetje

lahko upravlja banko ali ne. Za vsako naslednjo banko, v kateri bi `elelo podjetje, ki `e

upravlja neko banko, imeti dele` nad 5%, mora zaprositi za dovoljenje FED.

Svet guvernerjev ne da dovoljenja za nakup dele`ev v bankah, ~e:

• bi to privedlo do monopolnega polo`aja ali do omejevanja konkurence, razen v pri-

meru, ~e bi bila omejitev konkurence morda v javnem interesu,

• podjetje svetu guvernerjev ne uspe zagotoviti, da mu bo omogo~ilo dostop do tistih

informacij o dejavnostih dru`be ali njenih podru`nic, ki jih svet guvernerjev {teje za

primerne v smislu spo{tovanja dolo~b tega zakona,

• gre za tujo banko in v ustrezni tuji dr`avi ni zadostnega nadzora nad njeno

dejavnostjo.

Pri odlo~anju svet guvernerjev upo{teva:

• finan~ne in upravljavske vire ter obete za prihodnost; to velja tako za podjetja, ki bi

`elela imeti dele`e v bankah, kot tudi za same banke. Pri upravljavskih virih so mi{lje-
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ni sposobnost, izku{nje in neopore~nost (integrity) uradnikov, direktorjev in naj-

ve~jih delni~arjev dru`be ali banke,

• potrebe skupnosti, ki ji je treba slu`iti (needs of the community to be served),

• u~inkovitost dru`be pri borbi zoper pranje denarja.

IV. ZAKLJU^EK

Iz prikazanih ureditev je razvidno, da velja na podro~ju Evropske unije precej podobna

ureditev pridobivanja kvalificiranih dele`ev. Baselska temeljna na~ela ban~nega nad-

zora in direktiva Evropske unije predstavljata dokaj podrobno skupno osnovo:

• kvalificirani dele` v vi{ini 10%,8

• naslednji lastni{ki pragovi v vi{ini 20%, 33% in 50%,

• ocena lastni{ke strukture; veliki delni~arji morajo biti primerni iz finan~nega in oseb-

nostnega (poslovnega) vidika,

• povezane osebe ne smejo vplivati na poslovanje banke in njen nadzor,

• obveznost lastnikov in banke, da poro~a nadzorni instituciji o spremembi lastninskih

dele`ev,

• nadzornik ima pooblastilo za pregled in zavrnitev pridobitve (spremembe) lastni{tva,

kriteriji se nana{ajo predvsem na zanesljivo in preudarno upravljanje banke, in omo-

go~anje njenega nadzora, ter sodelovanje nadzornika iz dr`ave, od koder prihaja (po-

tencialni) lastnik kvalificiranega dele`a,

• za zavrnitev vloge ima nadzornik na voljo trimese~ni rok,

• dr`ava ~lanica ima mo`nost sankcij (med drugim odvzem glasovalnih pravic ali tudi

sodna zaplemba delnic).

Tako lahko ugotavljamo, da so si ureditve v dr`avah ~lanicah Evropske unije in tudi ob-

stoje~a ureditev v Sloveniji dokaj podobne, od te ureditve pa bistveno ne odstopa tudi

[vica, nekatere podobne elemente pa lahko najdemo tudi v ZDA.

Za konec lahko ugotovimo, da tehni~ne podrobnosti uresni~evanja kriterijev v nacio-

nalnih zakonih o bankah niso zelo podrobno urejene. Enega od vzrokov, zakaj kriteriji

niso podrobneje in/ali restriktivnej{e urejeni, kot so v Baselskih na~elih in v direktivi

Evropske unije, bi morda lahko na{li v tem, da nacionalne dr`ave s tak{nim predpisova-
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njem ne `elijo zmanj{evati konkuren~nosti svojega ban~nega sektorja, na prostoru, kjer

velja prost pretok kapitala.
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REVIZIJSKA STROKA PO ENRONU*

I. UVOD

Vsebina naloge je primerjalni pregled sprememb ureditve revizijske stroke v Zdru`enih

dr`avah Amerike, Veliki Britaniji in ostalih dr`avah ~lanicah Evropske unije ter spre-

memb mednarodne ureditve (v okviru IFAC, FEE ter institucij ~lanic EU) po »aferi

Enron« od leta 2002, pa tudi pregled ureditve neodvisnosti in nadzora revizijske stroke v

slovenski zakonodaji.

Propad Enrona je bil najve~ji bankrot v zgodovini ZDA. Pokazal je, da je v ZDA nekaj

narobe z razkritjem po{tenih informacij o poslovanju dru`b, z vlogo revizorjev v pod-

jetjih in z obstoje~imi ra~unovodskimi pravili. Dejstvo, da so vodilni v Enronu prirejali

bilan~ne podatke in da njihova revizorska dru`ba Andersen1 ni opazila nobenih nepra-

vilnosti, je omajalo zaupanje investitorjev na finan~nih trgih v ZDA in tudi {ir{e v svetov-

nem merilu.

Pri izdelavi naloge smo se predvsem oprli na obse`ne podatke s svetovnega spleta,

uporabili pa smo tudi strokovno literaturo s podro~ja ra~unovodstva in revizije.

V prvem delu naloge smo na kratko predstavili poglavitne organizacije in telesa s po-

dro~ja ra~unovodstva in revizije ter njihove dejavnosti, tako na svetovnem, kot tudi na

evropskem nivoju. Nato je v grobih obrisih predstavljena afera Enron in vzroki zanjo.

Sledi prikaz sprememb ureditve ra~unovodstva in revizije v ZDA, Veliki Britaniji, v okvi-

ru Evropske unije in v na{i dr`avi.
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II. SEZNAM ORGANIZACIJ IN TELES S PODRO^JA
RA^UNOVODSTVA IN REVIZIJE TER KRATEK PREGLED
NJIHOVIH DEJAVNOSTI

V svetu obstaja veliko {tevilo razli~nih organizacij in teles s podro~ja ra~unovodstva in

revizije. Zaradi ve~je preglednosti nekatere najpomembnej{e med njimi zbirno navaja-

mo na za~etku naloge.

2.1 Organizacije in telesa na svetovnem nivoju

2.1.1 Mednarodno zdru`enje ra~unovodij (IFAC)

Mednarodno zdru`enje ra~unovodij (International Federation of Accountants - IFAC) s

sede`em v New Yorku je globalna organizacija s podro~ja ra~unovodske stroke. V nje-

govem okviru deluje tudi Odbor za mednarodne revizijske in zavarovalne standarde

(International Audit and Assurance Standards Board (IAASB)), ki izdaja mednarodne

revizijske standarde (ISA). Prej se je ta odbor imenoval druga~e, in sicer Mednarodni

odbor za revizijsko prakso - International Auditing Practices Committee (IAPC). (IFAC,

spletna stran)

V okviru navedenega zdru`enja je bila v lanskem letu oblikovana delovna skupina za

povrnitev zaupanja javnosti v finan~no poro~anje (The IFAC Task Force on Rebuilding

Public Confidence in Financial Reporting). Dolo~ila in analizirala naj bi vzroke za izgu-

bo zaupanja ter predlagala ukrepe za njegovo povrnitev. Izdala bo priporo~ila o

na~elih najbolj{e prakse na podro~jih finan~nega in poslovnega poro~anja, vladanja

podjetjem (v angl.: corporate governance)2 in izvajanja revizij. Zanimivo je, da je bila iz-

guba oziroma zmanj{anje zaupanja opa`ena `e pred afero Enron, ki pa je zadevo samo

{e poslab{ala. Delovna skupina naj bi pri svojem delu upo{tevala `e opravljeno po-

membno delo ~lanic IFAC-a in drugih teles na nacionalnih nivojih, ki so se ukvarjali z iz-

gubo zaupanja, prou~ila razlike med posameznimi dr`avami glede stopnje izgube zau-
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panja in njenimi vzroki ter raz~lenila vzorce pribli`evanja na podro~jih, kot sta finan~no

poro~anje in vladanje podjetjem. (IFAC, spletna stran)

V letu 2001 je IFAC sprejel tudi kodeks etike za ra~unovodske strokovnjake (IFAC Code

of Ethics for Professional Accountants). Ta mednarodni kodeks naj bi bil vzorec za

eti~ne napotke v posameznih dr`avah. Postavlja standarde vedenja ra~unovodskih

strokovnjakov in dolo~a temeljna na~ela, ki jih morajo spo{tovati, da bi dosegali skup-

ne namene.3

2.1.2 Mednarodni odbor za ra~unovodske standarde (IASB)

Mednarodni odbor za ra~unovodske standarde (International Accounting Standards

Board (IASB)) s sede`em v Londonu je neodvisna organizacija za dolo~anje mednarod-

nih ra~unovodskih standardov (International Accounting Standards (IAS))4, financirana

iz zasebnega kapitala. ^lanice odbora prihajajo iz devetih dr`av. Odbor je posve~en

razvijanju visokokvalitetnih ra~unovodskih standardov, sodeluje pa tudi z nacionalni-

mi organizacijami, ki dolo~ajo te standarde ter se trudi za pribli`evanje standardov po

svetu. (IASB, spletna stran)

Po podatkih britanske publikacije Accountancy v tem trenutku samo manj{i del evrop-

skih podjetij uporablja mednarodne ra~unovodske standarde (IAS). (Povzeto po Spe-

cial Report – ICAEW)

2.1.3 Mednarodna organizacija nadzornikov trga vrednostnih papirjev (In-
ternational Organization of Securities Commissions (IOSCO))

IOSCO je mednarodna organizacija, ki sodeluje pri dolo~anju standardov urejanja kapi-

talskih trgov s ciljem zagotavljanja pravi~nih, u~inkovitih in zanesljivih trgov vrednost-

nih papirjev. Namenjena je tudi zagotavljanju pomo~i pri ohranjanju integritete teh tr-

gov s strogo uporabo standardov. (Povzeto po spletni strani IOSCO)

@e v aprilu 2002 je Tehni~ni odbor IOSCA, ki ga sestavlja 16 urejevalcev trga vrednost-

nih papirjev iz razvitih dr`av, ustanovil pododbor za mednarodno koordinacijo na po-
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dro~ju urejanja trgov vrednostnih papirjev po izbruhu afere Enron in drugih podobnih

afer.

Svojim ~lanom je IOSCO priporo~il, naj vzpostavijo visoke standarde za u~inkovit nad-

zor mednarodnih poslov z vrednostnimi papirji in u~inkovite mehanizme odkrivanja

nedovoljenih ravnanj. V oktobru 2003 je s tem v zvezi izdal tri pomembna priporo~ila:

glede sprotnega objavljanja cenovno ob~utljivih informacij, glede neodvisnosti dela re-

vizorjev in vloge upravljanja podjetij, ter na~ela za revizijske preglede. Namen teh

poro~il je zagotoviti ~imbolj korektno objavo informacij za investitorje. (^as, 2003)

2.1.4 Organizacija za spodbujanje poslovnega poro~anja (Global Reporting
Iniciative (GRI))

Gre za organizacijo, ki deluje v partnerstvu z OZN. Lani avgusta je izdala prenovljena

navodila za poslovno poro~anje (Global Reporting Guidelines), ki vsebujejo nove

ukrepe pri ra~unovodskem poro~anju in pomagajo pri povrnitvi zaupanja javnosti. Ta

navodila {irijo poslovno poro~anje od odgovornosti podjetja do okolja (v ekolo{kem

smislu), ki se je v zadnjih letih `e precej uveljavilo, {e k dru`beni in eti~ni odgovornosti

podjetja. [tevilo podjetij v svetu, ki v poro~ilih predstavljajo tudi dru`beno in eti~no od-

govornost, je veliko in se {e pove~uje. (Povzeto po spletni strani GRI).

2.2 Organizacije in telesa na evropskem nivoju

Glede na to, da se delovanje nekaterih izmed na{tetih organizacij in teles ne omejuje

samo na dr`ave ~lanice Evropske unije, smo v tem pregledu uporabili izraz evropski

nivo.

2.2.1 Zveza evropskih ra~unovodskih strokovnjakov (FEE)

Zveza evropskih ra~unovodskih strokovnjakov (Fédération des Experts Comptables

Européens - FEE) s sede`em v Bruslju je predstavni{ka organizacija s podro~ja revizij-

ske stroke v Evropi. Zdru`uje 41 strokovnih teles iz 29 dr`av. Ne ukvarja se samo z revi-

zijo, pa~ pa tudi z ra~unovodstvom, etiko, dav~nim podro~jem, ban~ni{tvom, zavaro-

valni{tvom, pravom dru`b itd. Pri svojem delu sodeluje z raznimi in{titucijami EU, {e

zlasti z Evropsko komisijo. (Povzeto po spletni strani FEE)

Na podro~ju revizijske stroke in na podro~ju harmonizacije revizijskih standardov ima

med mednarodnimi organizacijami najpomembnej{o vlogo v Evropi, {e zlasti v EU. Z
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njo se redno posvetujejo Evropska komisija in druge mednarodne ali nacionalne orga-

nizacije (npr. tiste, ki dolo~ajo standarde), poleg tega pa je ~lanica in pomemben sestav-

ni del Odbora za revidiranje Evropske komisije (Committee on Auditing). Izdelala je

tudi ve~ pomembnih {tudij s tega podro~ja. [tudije se nana{ajo na dolo~anje standar-

dov, na neodvisnost in objektivnost zakonsko obvezne revizije v Evropi, ipd.

Med njene naloge spada tudi zastopanje evropske revizorske stroke na mednarodnem

nivoju. Pri svojem delu tako tesno sodeluje tudi z Mednarodnim zdru`enjem ra~unovo-

dij (IFAC) in z Mednarodnim odborom za ra~unovodske standarde (IASB).

Zveza je med drugim predlagala Evropski komisiji, naj se mednarodni revizijski stan-

dardi (ISA) skupaj z mednarodnimi ra~unovodskimi standardi (IAS) uvedejo z letom

2005.

Po oceni zveze, kot izhaja iz pisno podanega stali{~a (Position Paper) z dne 7. maja

2002, je treba sprejeti stro`je ureditve podro~ja vladanja podjetjem, tako da bodo ta v

vseh dr`avah ~lanicah EU enako u~inkovita pri zagotavljanju finan~nih informacij naj-

vi{je kvalitete. Osnovni elementi tega okvira so: zagotavljanje resni~nega in po{tenega

finan~nega informiranja prek u~inkovitega in dobro podprtega ra~unovodstva v pod-

jetju, notranja revizija, pregled s strani direktorjev, revizijskih komisij ali nadzornih od-

borov, ustrezni postopki za oceno finan~nih informacij s strani telesa, ki je v podjetju za

to pristojno, ter kvalitetna in zaupanja vredna zunanja revizija oziroma pregled. (Povze-

to po FEE)

2.2.2 Evropska zveza ra~unovodij in revizorjev v malih in srednje velikih
podjetjih (European Federation of Accountants and Auditors for SMEs
(EFAA))

European Federation of Accountants and Auditors for Small and Medium-Sized Enter-

prises (EFAA) je krovna organizacija nacionalnih organizacij ra~unovodij in revizorjev v

Evropi s sede`em v Bruslju, ki slu`i interesom ra~unovodij in revizorjev v malih in sred-

nje velikih podjetjih. (Povzeto po spletni strani EFAA)

2.2.3 Evropska svetovalna skupina za finan~no poro~anje (European Finan-
cial Reporting Advisory Group (EFRAG))

EFRAG je neodvisna organizacija, namenjena podpori pri sprejemanju mednarodnih

ra~unovodskih standardov (IAS) do leta 2005. Sestavljajo jo ra~unovodski strokovnjaki,
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ki prihajajo iz razli~nih evropskih dr`av. Pri svojem delu pomaga Mednarodnemu od-

boru za ra~unovodske standarde (IASB), Evropski komisiji pa zagotavlja ekspertne po-

datke o uporabi standardov IAS v EU. V njeni Tehni~ni ekspertni skupini (Technical Ex-

pert Group (TEG)) so kot opazovalci dejavni Evropska komisija, IASB in Odbor evrop-

skih urejevalcev trga vrednostnih papirjev (CESR). Vseeno pa EFRAG deluje neodvisno

od vseh na{tetih subjektov.

EFRAG pomaga Evropski komisiji pri podajanju predlogov ra~unovodskih standardov.

Njena priporo~ila pa za Evropsko komisijo niso obvezna. (Povzeto po spletni strani

CESR)

2.2.4 Odbor za urejanje ra~unovodstva (Accounting Regulatory Committee)

Odbor za urejanje ra~unovodstva (Accounting Regulatory Committee) je bil ustanov-

ljen na podlagi uredbe o ra~unovodskih standardih. Njegova naloga je, da odlo~a o po-

trditvi standardov (IAS) na podlagi predlogov Evropske komisije. Navedeni odbor torej

izdeluje dokon~na mnenja o ra~unovodskih standardih, ki jih Evropski komisiji poma-

ga sestaviti EFRAG, na koncu pa standarde potrdi sama Evropska komisija. (Povzeto po

spletni strani odborov Evropske komisije)

2.2.5 Odbor evropskih urejevalcev trga vrednostnih papirjev (Committee of
European Securities Regulators (CESR))

Gre za neodvisen odbor, ki ga je v juniju 2001 ustanovila Evropska komisija. V njem so

predstavniki dr`av ~lanic EU, ki se ukvarjajo s podro~jem trga vrednostnih papirjev. Let-

no poro~a o svojem delu Evropski komisiji. Naloga odbora je:

• da izbolj{a koordinacijo med evropskimi urejevalci trga vrednostnih papirjev,

• da kot posvetovalno telo pomaga Evropski komisiji, {e posebej pri pripravi osnutkov

ukrepov na podro~ju vrednostnih papirjev, ter

• da zagotavlja bolj konsistentno uveljavljanje zakonodaje EU v dr`avah ~lanicah.

Za spodbujanje uveljavljanja EU zakonodaje lahko izdaja usmeritve, priporo~ila in stan-

darde. Skrbi tudi za koordinacijo pri enotni uporabi ra~unovodskih standardov (IAS). V

letu 2003 je CESR izdal prvi standard o finan~nih informacijah. (Povzeto po spletni stra-

ni CESR)
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2.2.6 Odbor za revidiranje (Committee on Auditing)

Odbor za revidiranje deluje v okviru Evropske komisije in je odgovoren za zagotavlja-

nje kvalitetne revizije. Ustanovljen je bil leta 1998 s posebnim sporo~ilom (communica-

tion) Evropske komisije o zakonsko obvezni reviziji. Cilj odbora je usklajevanje pogle-

da na zakonsko obvezno revizijo v celotni EU, posebej {e glede zadev, ki niso pokrite z

obstoje~o zakonodajo (osma direktiva o pravu gospodarskih dru`b iz leta 1984, ki ureja

podro~je revidiranja). Sre~uje se dvakrat do trikrat letno, njegovo delovanje pa pred-

stavlja podlago za zakonodajalce na podro~ju zakonsko obvezne revizije v dr`avah ~la-

nicah EU in dr`avah ~lanicah Evropskega gospodarskega prostora (EEA), ki se skupaj s

predstavniki revizijske stroke, notranjimi revizorji in evropskimi predstavniki velikih

revizijskih podjetij ukvarjajo z zakonsko ureditvijo zadev s podro~ja revidiranja. Fi-

nan~na informacija, revidirana v kontekstu enotnega evropskega trga, naj bi imela ena-

ko stopnjo kredibilnosti po celi Evropski uniji, kar bi olaj{evalo in spodbujalo ~ezmejno

investiranje.

Med drugim odbor pregleduje mednarodne standarde revidiranja (ISA), med njegove

naloge pa spada tudi prou~evanja zunanjih sistemov zagotavljanja kvalitete revidiranja

in dolo~anje minimalnih zahtev, ki se morajo upo{tevati na enotnem trgu, ter prou~eva-

nje temeljnih na~el revizorjeve neodvisnosti in objektivnosti, ki jih dolo~a Zveza evrop-

skih ra~unovodskih strokovnjakov (FEE). (Spletna strani Odbora za revidiranje v okviru

Evropske komisije)

III. VZPON IN PADEC ENRONA5

Enron je bil do svojega propada multinacionalka in ena najve~jih svetovnih dru`b. Uk-

varjal se je predvsem s posli s podro~ja energetike in sicer z: elektri~no energijo, narav-

nim plinom, transportom energije in drugega blaga ter z zagotavljanjem finan~nih stori-

tev,6 predvsem z zavarovanjem tveganj na podro~ju energetike.
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Enron je bil dokaj novo podjetje s sede`em v Houstonu (zvezna dr`ava Texas). Dru`ba

je bila ustanovljena julija 1985 z zdru`itvijo dru`b »Houston Natural Gas« in »InterNorth«

iz Omahe (zvezna dr`ava Nebraska). Dru`ba, katere poslovanje je bilo v za~etku ome-

jeno predvsem na storitve plinovoda naravnega plina, se je razvila v splo{nega ponud-

nika transporta energije in v svetovnega posrednika (angl. broker) na energetskem

trgu, kasneje pa tudi v ustvarjalca tega trga (angl. market maker). Pomemben del poslo-

vanja Enrona so predstavljale terminske pogodbe na podro~ju energetike, potem ko je

bilo to podro~je liberalizirano (deregulirano). Dru`ba se je leta 1994 za~ela ukvarjati s

posli s podro~ja elektri~ne energije in je med drugim leta 1995 vstopila tudi na evropski

trg.

V letu 1999 je Enron za~el na~rtovati nakupe in prodaje dostopa do internetnih povezav

in je pri~el izvajati projekt EnronOnline, to je bila na svetovnem omre`ju osnovana pro-

dajna stran, ki je Enron spremenila v E-trgovinsko dru`bo.

Enron je imel v letu 2000 kar 101 milijardo dolarjev prihodkov in je bil (so)lastnik ve~

kot 30.000 milj plinovoda; v lasti je imel tudi 15.000 milj dolge mre`e iz opti~nih vlaken

za prenos podatkov (oziroma dostop do te mre`e), pa tudi znaten dele` v poslih z elek-

tri~no energijo v svetovnem merilu.

Propad Enrona - dru`be z ve~ kot 100 milijardami dolarjev tr`ne kapitalizacije v letu

2002, je bil najve~ji bankrot v zgodovini ZDA. Na tiso~e njegovih uslu`bencev je zgubi-

lo svoje `ivljenjske prihranke v tako imenovanih 401(k) na~rtih7, povezanih z delnicami

te energetske dru`be.

Poslovne te`ave, ki so sledile uspehom, so imele razli~ne vzroke. Nekateri glavni razlog

vidijo v tem, da se je Enron poleg energetike, v kateri je bil uspe{en, za~el lotevati tudi

drugih poslov (informatika, posli z vodo), kjer pa ni bilo uspeha. To je pomenilo, da od-

govorni niso znali pravilno oceniti primerjalnih prednosti podjetja.

Natan~nej{i ~asovni potek vzpona in padca Enrona je bil naslednji (Vir: Culp in Hanke,

ki sta dogodke povzela po The Associated Press):

• julij 1985 - Houston Natural Gas se zdru`i z InterNorth, nastane Enron - meddr`avna

(sprva v okviru ZDA) dru`ba na podro~ju plinovoda z 37,000 miljami plinovoda.

• 1989 - Enron pri~ne trgovati z naravnim plinom. Po nekaj letih postane najve~ji trgo-

vec z naravnim plinom v Severni Ameriki in v Veliki Britaniji.
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• december 2000 - Enron objavi, da bo predsednik Jeffrey Skilling postal direktor (chief

executive) februarja 2001. Dosedanji direktor Kenneth Lay je postal predsednik nad-

zornega sveta (chairman). Delnice so 28. decembra dosegle najve~jo 52-tedensko

vi{ino 84,87 dolarjev.

• avgust 2001 - Skilling odstopi, potem ko je vodil dru`bo le {est mesecev, in Lay zopet

postane direktor.

• 15. oktober - Lay se pogovarja z ministrom za gospodarstvo, ko je bil le-ta v Rusiji in je

vodil gospodarsko delegacijo. Ta pogovor naj bi se nana{al na posle Enrona v Indiji in

ne na Enronove finan~ne te`ave.

• 16 oktober - Enron je poro~al o izgubi v vi{ini 638 milijonov dolarjev v devetme-

se~nem obdobju in je razkril zmanj{anje lastni{kega kapitala delni~arjev v vi{ini 1,2

milijarde dolarjev; izguba je bila delno povezana s partnersko dru`bo, ki jo je vodil fi-

nan~ni direktor Enrona Andrew Fastow.

• 22. oktober - Enron je potrdil preiskavo SEC-a glede mo`nega konflikta interesov gle-

de poslovanja s partnerskimi dru`bami.

• 24. oktober - Enron je odpustil finan~nega direktorja Fastowa.

• 28. oktober - Lay se pogovarja po telefonu z ministrom za finance in ga obvesti o fi-

nan~nih te`avah dru`be. Omenjena naj bi se pogovarjala tudi 8. novembra. Predstav-

niki ministrstva za finance so menili, da naj te`ave ne bi imele {ir{ega u~inka in zato

minister za finance ni storil ni~esar, da bi pomagal dru`bi.

• 29. oktober - Lay se je po telefonu pogovarjal z ministrstvom za trgovino. Pri tem je

vpra{al predstojnika Evansa, ~e ta lahko vpliva na odlo~itev Moody's Investors Servi-

ce, ki je zni`ala Enronov kreditni rating.

• 29. oktober - Lay se je po telefonu pogovarjal z ministrstvom za trgovino. Pri tem je

vpra{al predstojnika Evansa, ~e ta lahko vpliva na odlo~itev Moody's Investors Servi-

ce, ki je zni`ala Enronov kreditni rating.

• Evans se je po pogovoru na vrhovnem svetu ministrstva za trgovino odlo~il, da ne bi

bilo primerno intervenirati v zvezi z odlo~itvijo zasebne agencije glede oblikovanja

kreditnega ratinga.

• 31. oktober - Enron objavi, da je SEC-ovo poizvedovanje v Enronu napredovalo v for-

malno preiskavo.

• 8. november - Enron na podlagi preiskave SEC-a popravi svoje bilance za zadnjih pet

let, pri ~emer se izka`e obstoj izgube v vi{ini 586 milijonov dolarjev.

• 9. november - Dynegy Inc. objavi dogovor o nakupu svojega ve~jega konkurenta

Enrona za 8 milijard dolarjev.

• 19. november - Enron popravi trimese~ne prihodke in posku{a restrukturirati 690 mi-

lijonov dolarjev obveznosti, ki naj bi zapadle 27. novembra.
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• 20. november - Zaradi skrbi o Enronovi zmo`nosti re{evanja svojih finan~nih te`av

pade vrednost njegovih delnic skoraj za 23%, kar je najni`ja vrednost v zadnjih dese-

tih letih.

• 21. november - Enron dose`e sporazum o podalj{anju roka odpla~ila svojega dolga v

vi{ini 690 milijonov dolarjev.

• 26. november - Enronove delnice padejo {e za 15%, na 4.01 dolarja.

• 28. november - Enronov kreditni rating se zni`a na najni`ji mo`ni status. Vrednost nje-

govih delnic pade pod en dolar sredi najve~jega obsega trgovanja v zgodovini ZDA

borz (NYSE ali Nasdaq).

• 2. december - Enron bankrotira na podlagi 11. ~lena zakona o za{~iti pri ste~aju (Ban-

kruptcy Protection Act) in to`i dru`bo Dynegy Inc. za napa~no prekinitev

zdru`evanja.

• 9. januar 2002 - Ministrstvo za pravosodje potrdi, da je uvedlo kazensko preiskavo o

Enronu.

• 10 januar - Bela hi{a razkrije Layeva prizadevanja za pomo~ administracije malo pred

tem, ko dru`ba propade. Enronov revizor Andersen pove, da so bili nekateri Enrono-

vi dokumenti uni~eni.

• 23. januar - Lay odstopi kot vodja nadzornega sveta (chairman) in kot direktor Enro-

na, ostane pa v upravi (board of directors) dru`be.

Bankrot Enrona je poleg brezposelnosti povzro~il tudi izgubo `ivljenjskih prihrankov

mnogih njegovih uslu`bencev. Leto pred bankrotom je bilo 62% Enronovih 401(k) po-

kojninskih skladov, vrednih 1,3 milijard dolarjev, investiranih v delnice te dru`be. Ne-

kateri zaposleni so se ~utili ogoljufane in so zato to`ili 29 najvi{jih odgovornih v

podjetju.

Neposredne posledice Enronovega propada so ob~utili njegovi partnerji v Evropi (oko-

li 300), ki so utrpeli izgube v vi{ini 900 milijonov dolarjev, pa tudi nekatere banke. V

~asu kolapsa je imela ta dru`ba namre~ {e vedno okoli 250,000 odprtih terminskih

pogodb.

Bankrot tako velike dru`be, kot je bil Enron, ima v vsakem primeru {ir{e posledice. V

konkretnem primeru Enrona pa je bilo od samih negativnih neposrednih u~inkov pro-

pada {e bolj zaskrbljujo~e dejstvo, da so zatajili nekateri temeljni in klju~ni mehanizmi

vladanja, upravljanja in nadzora podjetij, kot so: javno razkritje podatkov, neodvisnost

zunanjega revizorja, predvsem pa ustrezno ukrepanje vodilnih v podjetju. Za zakono-

dajalca pa je bilo najbolj neugodno dejstvo, da so bile v primeru Enrona v veliki meri

izrabljene slabosti v obstoje~i zakonodaji.
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Vodilni uslu`benci so prikrivali poslovne te`ave Enrona prek {tevilnih (skoraj 900) pod-

jetij, ki so bila ustanovljena z namenom, da se Enronovi dolgovi ne bi prikazovali v nje-

govih poslovnih knjigah, ki jih je pregledovala dru`ba Andersen. Ti dolgovi so bili vo-

deni izvenbilan~no. To je omogo~ala ra~unovodska zakonodaja v ZDA, ki je dopu{~ala,

da se v ta t.i. »podjetja za posebne namene« (angl. special purpose entities) lahko vlo`i

do 97% osnovne investicije, ne da bi bilo potrebno pripraviti konsolidirano bilanco z

mati~nim podjetjem. Ta ureditev je omogo~ala, da se je pri Enronu bilan~no prikazova-

lo le 3% njegovih dolgov. Glavno vlogo pri podjetjih v tujini in finan~nem poslovanju

Enrona je imel njegov finan~ni direktor Andrew Fastow, ki je bil tudi osebno kapitalsko

udele`en v teh podjetjih v tujini in je imel zato precej{en konflikt interesov, saj se je kot

stranka pojavljal na obeh straneh poslovnih transakcij.

Zaposlene v Enronu je zavajal tudi biv{i direktor Kenneth Lay, ki je v veliki koli~ini pro-

dajal svoje opcije (izvedene iz delnic Enrona), obenem pa je prepri~eval zaposlene, naj

investirajo v delnice Enrona. Vodilni v dru`bi niso ustrezno izvajali notranjega nadzora

in niso spo{tovali eti~nih standardov, ki veljajo za direktorje.

V preiskavi se je pokazalo tudi to, da Enron v zadnjih petih letih poslovanja kar {tiri leta

ni pla~al nobenih davkov na dobi~ek. Tudi pri tem »poslu« je uporabljal podjetja v tujini,

v tem primeru predvsem v dr`avah t.i. »dav~nega raja« (angl. tax - heaven countries) ter

druge tehnike, med drugim tudi agresivne ra~unovodske metode.

Z vidika ra~unovodske in revizijske stroke je bistven problem, ki se je pokazal ob aferi

Enron, dvojna vloga dru`be Andersen. Zunanji revizor bi moral po svoji osnovni funk-

ciji prikazati resni~ni finan~ni polo`aj podjetja in zavarovati interes njegovih delni~ar-

jev. Dru`ba Andersen pa je bila hkrati zunanji revizor v Enronu in tudi svetovalec te

dru`be, kar vsebinsko pomeni precej{en konflikt interesov, ki pa ga je omogo~ala ob-

stoje~a zakonodaja. V letu 2001 je ta revizijska dru`ba v Enronu zaslu`ila 52 milijonov

dolarjev, od ~esar je ve~ kot polovica (27 milijonov dolarjev) izvirala iz nerevizijske de-

javnosti. Dru`ba Andersen je bila obto`ena, da je spregledala veliko vsoto t.i. izvenbi-

lan~nega dolga Enrona preprosto zato, ker mu je Enron predstavljal tako veliko stran-

ko. Sloves revizorske hi{e Andersen je bil {e mo~neje prizadet po priznanju odgovornih

v Enronu, da je bilo uni~enih na tiso~e dokumentov.

Dogodki v Enronu so pripeljali do razli~nih preiskav s strani SEC-a, ministrstva za pra-

vosodje, ministrstva za delo in {estih kongresnih odborov, pa tudi do kazenskih prei-

skav. Vodilni v Enronu so bili pomembni akterji tudi na nacionalnem politi~nem prizo-

ri{~u in v tesnih zvezah s politiki. Prispevali so ve~ kot 2,2 milijona dolarjev, in sicer tako
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republikancem kot tudi demokratom, sam predsednik Bush pa je za svojo kampanjo od

njih prejel ve~ kot 74.000 dolarjev.

IV. SPREMEMBE UREDITVE V POSAMEZNIH DR@AVAH, NA
NIVOJU EVROPSKE UNIJE IN V REPUBLIKI SLOVENIJI

4.1 Spremembe ureditve v Zdru`enih dr`avah Amerike

V Zdru`enih dr`avah Amerike veljajo ameri{ki ra~unovodski standardi oziroma

splo{no sprejeta ra~unovodska na~ela v ZDA (Generally Accepted Accounting Princi-

ples in the United States (US GAAP)). Izdaja jih odbor za ra~unovodske standarde (Fi-

nancial Accounting Standards Board (FASB). (Spletna stran FASB)

Navedeni standardi so predmet {tevilnih kritik. Med drugim se ocenjuje, da so preob-

se`ni, prepodrobni, po drugi strani pa izrecno sploh ne predpisujejo dol`nosti re-

sni~nega in po{tenega prikazovanja stanja podjetja (za razliko od mednarodnih ra~uno-

vodskih standardov (IAS)).

Pomembno vlogo na tem podro~ju ima tudi Komisija za trg vrednostnih papirjev (US

Securities and Exchange Commission (SEC)). Med ameri{kimi urejevalnimi telesi na po-

dro~ju ra~unovodstva in revizije pa velja omeniti Ameri{ki in{titut pobla{~enih javnih

ra~unovodskih strokovnjakov (American Institute of Certified Public Accountants

(AICPA)) in Odbor za finan~no-ra~unovodske standarde (Financial Accounting Stan-

dards Board (FASB)). Zlasti IACPA si je v letu 2002 prizadeval za uzakonjenje navodil za

poslovno poro~anje (Global Reporting Guidelines) in s tem za pove~anje ugleda

ra~unovodske stroke v javnosti. (Horvat, 2002)

Po dosedaj znanih podatkih pa navedenih pravil, ki so sicer za~ela nastajati {e pred iz-

bruhom finan~nih {kandalov in jim posve~ajo precej{njo pozornost, v ZDA {e niso

uzakonili.

4.1.1 Podrobneje o spremembah v ZDA po aferi Enron

V Kongresu je bilo vlo`enih okolih 30 zakonskih predlogov, ki so se nana{ali na spre-

membe v finan~nem poro~anju, ra~unovodstvu, pa tudi v poslovanju investicijskih

bank in pokojninskih skladov.
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Najve~jo spremembo v pravnem sistemu zaradi propada Enrona je predstavljalo spre-

jetje Sarbanes-Oxleyevega zakona8 poleti 2002 in njegova uporaba na nacionalnem ni-

voju. Navedeni zakon uvaja najbolj temeljite spremembe v vladanju podjetjem in

ra~unovodstvu od ~asa velike depresije v 30. letih prej{njega stoletja. Pred njegovim

sprejetjem je bilo podro~je ra~unovodskih storitev samoregulirajo~e. Agencije, usta-

novljene za urejevanje te dejavnosti, so samo regulacijo zgolj sofinacirale, imele pa so

omejeno mo`nost vpliva nanjo.

Temeljne spremembe, ki jih je prinesel ta zakon, so naslednje:

(1) Na podro~ju ra~unovodstva na splo{no:

• ustanovitev Uprave za nadzor ra~unovodstva javnih dru`b9 (Public Company Ac-

counting Oversight Board) za regulacijo ra~unovodskih dru`b, ki jo nadzoruje SEC.

Upravo za nadzor ra~unovodstva javnih dru`b sestavlja 5 ~lanov, ki so ve~inoma

neodvisni od ra~unovodskih dru`b (dva sta ra~unovodji s pooblastili, trije pa ne sme-

jo biti ra~unovodje). Vodja mora biti poobla{~eni ra~unovodja, vendar ne sme biti

ra~unovodja 5 let pred svojim imenovanjem v upravo. Ra~unovodske dru`be, ki revi-

dirajo javne dru`be, morajo pla~evati obvezen prispevek za financiranje te uprave.

Med njene aktivnosti sodi izdajanje ali sprejemanje standardov za nadzor kakovosti

pri reviziji javnih dru`b. Standardi vklju~ujejo: revizijo in z njo povezano atestiranje,

nadzor kakovosti, etiko, neodvisnost revizorja in druge standarde, ki so potrebni za

za{~ito javnega interesa. Uprava za nadzor ra~unovodstva javnih dru`b je pristojna

tudi za redno pregledovanje registriranih ra~unovodskih dru`b in preiskovanje mo-

rebitnih kr{itev zakonodaje s podro~ja vrednostnih papirjev, standardov, pristojnosti

in upravljanja. Mo`ne so tudi sankcije proti ra~unovodskim dru`bam v obliki ukinitve

ali za~asnega suspenza za revidiranje ter nalo`itev pla~ila denarnih kazni. Preiskava

pa se lahko odstopi SEC-u ali z njegovo odobritvijo ministrstvu za zakonodajo, dr`av-

nemu to`ilcu ali dr`avnemu odboru ra~unovodij;

• ustanovitev stro`jih kazni za razli~ne pojave podjetni{kih prevar, vklju~no z zavest-

nim uni~evanjem dokumentov z namenom oviranja preiskave. Vklju~uje tudi

dolo~be o za{~iti uslu`bencev, ki razkrivajo nepravilnosti (»whistleblowers«)10.
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8 Besedilo »Sarbanes-Oxleyevega« zakona zakona je mo~ najti na spletni strani.

9 Ta termin se uporablja za dru`be, ki kotirajo na borzi in ne le za dru`be, ki so v javni (dr`avni) lasti. V tej nalo-

gi bo ta pojem povsod uporabljen v njegovem prvem pomenu.

10 Izraz »whistleblower« dobesedno pomeni »`vi`ga~«, v bistvu pa gre za uslu`benca pri nekem podjetju ali v

vladi, ki opa`a hude nepravilnosti in jih sporo~a nadzornim in{titucijam, in{pektorjem, posebnim telefonskim

naslovom (hotline), medijem, pri~a o njih na sodi{~u ali pa neposredno odkloni neeti~no delo. V ZDA obstaja

poseben projekt za odgovornost vlade in podjetij (Government Accountability Project (GAP)), ki je namenjen



(2) Spremembe, ki vplivajo na dru`be, ki morajo poro~ati SEC-u:

• ista ra~unovodska dru`ba ne sme obenem opravljati revizijskih in nerevizijskih stori-

tev v isti dru`bi, izjeme mora odobriti odbor dru`be za revizijo,

• dru`be morajo menjati vodilne revizijske partnerje (angl. lead audit partner) ter svoje

ra~unovodske in ocenjevalne revizijske partnerje (angl. reviewing partner) vsakih

pet let11,

• ra~unovodska dru`ba poro~a neposredno revizijskemu odboru (board’s audit com-

mittee), podjetja, ki je neposredno odgovoren za izbor, pla~evanje in nadzor revizij-

ske dru`be,

• revizijski odbor mora vzpostaviti postopke v zvezi z uslu`benci, ki razkrivajo nepra-

vilnosti (»whistleblowers«),

• ~e mora dru`ba na novo definirati poslovni izid zaradi vsebinskega neujemanja, mo-

rata direktor in finan~ni direktor vrniti ugodnosti (bonuse) ter druge nagrade, pa tudi

dobi~ek iz povezanih prodaj delnic v zadnjih 12 mesecih,

• uslu`benci in direktorji po novem kr{ijo zakon, ~e zavajajo revizijsko dru`bo,12

• zaostreno je podro~je dajanja posojil,

• glavni uslu`benci morajo potrjevati ~etrtletna in letna poro~ila,
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na~rtnemu spodbujanju odgovornosti vlade in podjetij, eden od elementov tega projekta pa je tudi za{~ita

»whistleblowerjev«. Gre za neprofitno organizacijo, ki deluje v javnem interesu, obenem pa je tudi pravni{ko

podjetje (law firm), ki ga financirajo fundacije in posamezniki, dolo~ena sredstva pa dobiva tudi iz pristojbin. V

bistvu gre pri »whistleblowingu« za kljubovanje uslu`bencev neeti~nemu ravnanju, ki ga opazijo pri svojemu

delu v vladi ali podjetjih in ki pomeni izdajo zaupanja javnosti. Obstaja tudi poseben zakon o za{~iti »whistleb-

lowerjev (Whistleblower Protection Act). V njem je ta dejavnost definirana kot razkrivanje informacij, za katere

posameznik utemeljeno domneva, da pomenijo nezakonitost, veliko {kodo, zlorabo oblasti, veliko {kodo jav-

nemu zdravju in varnosti ter podobno.

11 Vlada ob tem pripravlja tudi raziskavo o konceptu obvezne menjave revizorske dru`be v podjetju in ne zgolj

revizorja.

12 SEC je med drugim zahteval, da mora 678 izvr{nih in finan~nih direktorjev v 695 velikih ameri{kih dru`bah

(ki imajo letno ve~ kot 1,2 milijarde dolarjev prihodkov) do 14. avgusta 2002 predlo`iti podpisano izjavo, s ka-

tero jam~ijo za pravilnost ra~unovodskih izkazov. Kasneje je bil tak ukrep predlagan za vsa podjetja, tudi tuja,

ki kotirajo na borzi, ne glede na njihovo velikost. Ukrep je bil namenjen krepitvi zaupanja vlagateljev, ki so ga

omajali finan~ni {kandali, zlasti Enron. Za la`ne podatke je bil zagro`en sodni pregon. Nekatera podjetja so

svoje podatke popravljala, tudi za velike zneske, saj so bili ti podatki prvotno la`ni. Poleg tega so se predstavni-

ki SEC zavzeli za {iritev in pospe{itev zahtev v pravilih poro~anja za velika javna podjetja. Roki za oddajo po-

slovnih poro~il pa so se skraj{ali (povzeto po Horvat, 2002).



• dru`be morajo razkriti, ~e imajo kodeks etike za vodilne uslu`bence, in obvestiti in-

vestitorje, kadar se ta kodeks spreminja,

• direktorji in izvr{ilni uslu`benci ne smejo poslovati z vrednostnimi papirji dru`be v

»obdobjih zatemnitve«, t.i. "blackout periods"13,

• razkritje pomembnih dogodkov mora biti hitrej{e in bolj jasno.

4.1.2 Drugi akti v ZDA

Poleg Sarbanes-Oxley-evega zakona so bili v ZDA sprejeti tudi drugi pravni akti (spreje-

la jih je SEC, ki je odgovorna med drugim tudi za podro~je vladanja podjetjem), in ki se

uporabljajo za dru`be, ki kotirajo na trgu vrednostnih papirjev. Nekatere pravne akte s

podro~ja dru`b, ki kotirajo na borzah, pa je SEC sprejela neodvisno od Sarbanes-Oxle-

yevega zakona. Tako morajo po novem delni~arji v vsaki dru`bi odobriti izdajo del-

ni{kih opcij.

1. Na podlagi 303(a) ~lena Sarbanes-Oxleyevega zakona so predlagana pravila z na-

slovom »Neustrezen vpliv na delo revizorja« (Improper Influence on Conduct of Au-

dits), ki prepovedujejo vodilnim kakr{nekoli ukrepe z u~inkom prevare, siljenja,

manipulacije ali zavajanja revizorja o ra~unovodskih izkazih14 (v angl.: financial

statements).

2. Na podlagi Sarbanes-Oxleyevega zakona so bili pripravljeni tudi »Standardi, ki se

nana{ajo na revizijski odbor dru`be, ki kotira na borzi« (Standards relating to listed

company audit committees). Bistvo teh standardov je prepoved kotiranja vrednost-

nega papirja, katerega izdajatelj ne uskladi svojega poslovanja (predvsem glede od-

bora za revizijo) z zakonom.

Te zahteve se nana{ajo na neodvisnost ~lanov revizijskega odbora, na njihovo od-

govornost za ra~unovodsko prakso podjetja, predvideno pa je tudi pooblastilo revi-

zijskega odbora za najemanje svetovalcev in financiranje revizorjev, ki sodelujejo z

revizijskim odborom.
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13 Obdobje zatemnitve (blackout period) je obdobje, ki traja dalj kot tri zaporedne delovne dneve, in v kate-

rem je pravica do nakupa ali prodaje delnic v ra~unovodskem na~rtu (v tem primeru v pokojninski shemi)

za~asno suspendirana. Ta ukrep se uporablja ob razli~nih spremembah, npr. v primeru spremembe upravitelja

sklada ali investicijske politike oziroma v primeru zdru`itev ali odcepitev.

14 Ra~unovodski izkazi so javnosti dostopni izdelki ra~unovodstva, ki v dolo~eni obliki na~rtno in urejeno

predstavljajo ra~unovodske podatke: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finan~nega izida, izkaz spre-

memb kapitala. (povzeto po Turk, 2000: 614).



3. Zahteve po razkritjih na podlagi 406. in 407. ~lena Sarbanes-Oxleyevega zakona

vklju~ujejo dve vrsti novih razkritij. V letnem poro~ilu mora dru`ba razkriti, ali ima v

revizijskem odboru vsaj enega revizijskega strokovnjaka in ~e je le-ta neodvisen od

uprave. Dru`ba, ki v revizijskem odboru nima revizijskega strokovnjaka, mora ta

podatek razkriti in tudi razlo`iti, zakaj ga nima. Drugo razkritje se nana{a na to, ali je

dru`ba sprejela kodeks etike, ki se nana{a na vodilne v dru`bi (direktorja, fi-

nan~nega direktorja, vodjo ra~unovodstva, nadzornika ali osebe, ki opravljajo po-

dobne funkcije. Dru`ba, ki nima tega kodeksa, mora to dejstvo razkriti in tudi obraz-

lo`iti, zakaj ga nima. Dru`ba mora tudi teko~e razkriti spremembe kodeksa etike.

4. Poseben akt, pripravljen na podlagi 401(a). ~lena Sarbanes-Oxleyevega zakona, se

imenuje »Razkritje razprave vodilnih in analiza izvenbilan~nih postavk ter agregat-

nih pogodbenih obveznosti« (Disclosure in Management's Discussion and Analysis

about Off-Balance Sheet Arrangements and Aggregate Contractual Obligations). V

njem se zahteva razkritje izvenbilan~nih postavk, pri ~emer je treba zagotoviti razla-

go teh postavk delni~arjem. Zahtevano je tudi razkritje (izjema so majhna podjetja)

dolo~enih poznanih pogodbenih obveznosti.

5. Na podlagi 306(a). ~lena Sarbanes-Oxleyevega zakona, ki prepoveduje direktorjem

in vodilnim uslu`bencem neposreden ali posreden nakup in prodajo med t.i.

»black-out« obdobjem pokojninskega sklada, je bil pripravljen poseben akt, ki se

imenuje »Notranje trgovanje med 'obdobjem zatemnitve' pokojninskega sklada« (In-

sider Trades During Pension Fund Blackout Periods). (Povzeto po spletni strani SEC

– sprejeti akti)

4.2 Spremembe ureditve v Zdru`enem kraljestvu

Najpomembnej{e institucije, ki se v Veliki Britaniji ukvarjajo z ra~unovodstvom in revi-

diranjem, so: Urad za finan~ne storitve (FSA – Financial Services Authority)15, Svet za fi-

nan~no poro~anje (Financial Reporting Council (FRC))16 in In{titut poobla{~enih revi-
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15 Gre za neodvisno nevladno telo, ki deluje na podlagi zakona o finan~nih storitvah in trgu iz leta 2000. V bis-

tvu predstavlja organ za zdru`en nadzor britanske panoge finan~nih storitev. Ta ga tudi financira, vodstvo pa

imenuje ministrstvo za finance in gospodarstvo (v Veliki Britaniji: Her Majesty's Treasury). Naloga urada je re-

guliranje britanske panoge finan~nih storitev (povzeto po spletni strani).

16 Svet za finan~no poro~anje je organizacija, ki deluje z namenom zagotavljanja in pospe{evanja dobrega fi-

nan~nega poro~anja. V njegovem okviru delujeta tudi Odbor za ra~unovodske standarde (Accounting Stan-

dards Board (ASB)), ki izdeluje, dopolnjuje in umika ra~unovodske standarde, in Forum za oceno finan~nega

poro~anja (Financial Reporting Review Panel (FRRP)), ki preverja izpolnjevanje zahtev na tem podro~ju, ~e je



zorjev Anglije in Walesa (Institute of Chartered Accountants of England and Wales

(ICAEW)).17

In{titut poobla{~enih revizorjev Anglije in Walesa je, med drugim, `e leta 1999 objavil

navodilo direktorjem za uveljavljanje zahtev za notranji nadzor, kot jih dolo~a Kombini-

rani kodeks o vladanju podjetjem (Combined Code on Corporate Governance). V na-

vodilu je poudarjeno, da ima sistem za notranji nadzor v podjetju klju~no vlogo pri ob-

vladovanju tveganj. Navodilo poudarja, da naj bo sistem notranje kontrole vklju~en v

aktivnosti podjetja in naj se ne obravnava kot lo~ena dejavnost, pripravljen pa naj bi bil

tudi odgovoriti na spremenjena tveganja znotraj in zunaj podjetja.18

V lanskem letu pa je svet in{tituta sprejel priporo~ilo Evropske komisije o neodvisnosti

revizorjev, torej tudi vse omejitve in zapovedi na tem podro~ju.

V januarju 2003 je Velika Britanija z novimi pravili poostrila nadzor nad ra~unovodsko

panogo. Medtem ko so v ZDA sprejeli Sarbanes – Oxleyev zakon, ki zaostruje pravila za

vladanje podjetjem in odpravlja slabo ra~unovodsko prakso, so mnogi v Evropi menili,

da obstoje~a ureditev na tem podro~ju povsem zadostuje. Po novi ureditvi v Veliki Bri-

taniji se reguliranje ra~unovodske panoge zdru`uje v posebnem telesu, Svetu za fi-

nan~no poro~anje, v katerem so predstavniki vlade in zasebnikov. Poleg tega naj bi

nova enota revizijske in{pekcije nadzirala revizije podjetij, lo~eni odbori pa naj bi

dolo~ali eti~ne standarde in disciplinsko ukrepali zoper revizorje, ki ne bi delali po pra-

vilih. Na splo{no pa Velika Britanija po splo{nih ocenah ni preve~ radikalno reagirala na

zadevo Enron in se tudi ni v pretirani meri zgledovala po ameri{kem zakonu (Sarba-

nes-Oxleyev zakon). Kar spominja na ameri{ki zakon, je npr. zahteva po petletnem me-

njavanju glavnega revizorja in prepoved, da bi revizorji opravljali nekatera nerevizor-

ska dela. (Herald Tribune, 2003)
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treba, tudi prek sodi{~a. Delovanje sveta podpirajo in financirajo sami ra~unovodski strokovnjaki preko svojih

teles, ban~ni sektor skupaj s trgom vrednostnih papirjev, pa tudi vlada (povzeto po spletni strani).

17 Gre za najve~jo poklicno ra~unovodsko organizacijo v Evropi, ki ima preko 124.000 ~lanov. Precej ~lanov

ima tudi izven Velike Britanije. In{titut opravlja {tevilne aktivnosti na izobra`evalnem podro~ju, skrbi za po-

klicne in eti~ne standarde, ~lanom pa zagotavlja nasvete in storitve. Svoje predstavnike ima v vladi, Evropski

komisiji in vplivnih mednarodnih telesih (povzeto po spletni strani).

18 Navodilo se imenuje Guidance for directors on the Combined Code, po svojem tvorcu pa se imenuje tudi

»Turnbull Report«.



4.2.1 Bodo~e spremembe

V naslednjih letih je pri~akovati pomembne spremembe britanskih ra~unovodskih

standardov. V okviru Sveta za finan~no poro~anje si Odbor za ra~unovodske standarde

(ASB) vseskozi prizadeva, da bi britanske standarde uskladil z mednarodnimi ra~uno-

vodskimi standardi (IAS). V maju 2002 je ASB objavil predlog sprememb mednarodnih

ra~unovodskih standardov (IAS), skupaj z analizo vpliva na standarde, ki jih morajo bri-

tanska podjetja izpolnjevati na ameri{kem tr`i{~u (UK GAAP), in sicer z namenom, da

bi se ta predlog sprememb obravnaval v Veliki Britaniji. Pri tem je pomembno poudariti

nasprotje med standardi UK GAAP in IAS; {tevilne zahteve in ukrepi UK GAAP niso do-

voljeni v IAS. Zato bodo morala britanska podjetja deloma spremeniti poro~anje. Med

drugim bodo morala upo{tevati stro`ja merila v zvezi s prihodki zaposlenih ter razkriva-

ti ve~ informacij.

Urad za finan~ne storitve je ponovno ocenil na~rte, po katerih bi morale javne dru`be

(gre za dru`be, ki kotirajo na borzi, ne za dr`avne dru`be) zamenjati revizorja na 5 let19.

Prav tako se prou~uje mo`nost, da bi se ra~unovodskim dru`bam prepre~ilo mo`nost

prodaje nerevizijskih storitev (kot je npr. strate{ko na~rtovanje) tistim dru`bam, v kate-

rih opravljajo revizijo.

4.3 Spremembe ureditve v Evropski uniji

Iz {tevilnih dokumentov izhaja, da se je Evropska unija resno in zavzeto odzvala na po-

sledice, ki jih je prinesla afera Enron, pri ~emer je prevladovalo spoznanje, da se lahko

taka afera ob pomanjkanju zadostne skrbnosti zgodi kjerkoli.

4.3.1 Odzivi na afero Enron

Evropska komisija je aprila 2002 pripravila dokument z naslovom »Prvi odziv na zadeve,

povezane z Enronom« (A first response to Enron related policy issues), ki je bil name-

njen temu, da se prepre~ijo podobni dogodki v Evropi. Dokument je predstavil komisar

za notranji trg Frits Bolkestein na neuradnem sre~anju finan~nih in gospodarskih mini-

strov v Oviedu aprila 2002. V dokumentu je poudarjeno, da Evropska unija `e dela na

ve~ini zakonodajnih vpra{anj, povezanih z afero Enron, in sicer prek akcijskega na~rta
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19 Ra~unovodje sicer menijo, da je trenutno veljavna rotacija revizijskih partnerjev zadostna in da se najve~ re-

vizijskega tveganja dogodi v prvem in drugem letu revidiranja, ko se revizor {e seznanja s poslovanjem svojega

klienta.



za finan~ne storitve (Financial Services Action Plan – FSAP), z `eljo po vzpostavitvi

u~inkovitega in konkuren~nega trga kapitala, ki bo u`ival zaupanje investitorjev. Pou-

darjene so pobude na naslednjih prednostnih podro~jih: finan~no poro~anje, zakonsko

obvezna revizija (statutory audit), vladanje podjetjem, transparentnost v mednarodnem

finan~nem sistemu in zakonsko urejanje delovanja finan~nih analitikov ter agencij za

ocenjevanje kreditne sposobnosti.

V omenjenem dokumentu je bila posebej poudarjena potreba po tem, da se po politi~ni

poti prepri~a ameri{ke oblasti, da bi sprejele finan~na poro~ila evropskih dru`b, ki `eli-

jo trgovati na ameri{kem trgu vrednostnih papirjev, sestavljena na podlagi standardov

IAS (torej brez usklajevanja z US GAAP standardi). V primerjavi z US GAAP standardi naj

bi bili IAS standardi po mnenju Evropske komisije bolj usmerjeni v na~ela in ne toliko v

podrobna pravila. Zato so precej manj obse`na in imajo manj izjem.

Sicer pa Evropska unija `e leta intenzivno deluje v smeri zmanj{evanja tveganja, da bi

pri{lo do »evropskega Enrona«. Med drugim sodeluje z Mednarodnim odborom za

ra~unovodske standarde (IASB) preko ~lanstva Evropske komisije kot opazovalke v

pomembnej{ih telesih tega odbora. (ob{irneje o tem v RAPID, spletne strani EU)

4.3.2 Uredba o ra~unovodskih standardih

V septembru 2002 je pri~ela veljati uredba o ra~unovodskih standardih, ki je {e posebej

pomembna v lu~i primera Enron.

V postopku njenega sprejemanja velja opozoriti na mnenje Gospodarskega in socialne-

ga odbora Evropske unije o predlogu uredbe z dne 27. junija 2001, v katerem je bilo

med drugim navedeno, da odbor podpira sprejetje uredbe, pri ~emer ugotavlja, da so

edina mo`na alternativa mednarodnim ra~unovodskim standardom (IAS) ameri{ki

ra~unovodski standardi (US GAAP). Po mnenju odbora pa bi bilo neprimerno sprejeti

ameri{ke zahteve za poro~anje kot svetovni standard, saj se interesi EU pri razvoju teh

standardov ne bi mogli odra`ati. Posredno, prek svojih predstavnikov v IASB, ima na-

mre~ EU pomembno vlogo pri razvoju mednarodnih ra~unovodskih standardov (IAS),

do~im na nastajanje ameri{kih standardov ne more vplivati. V mnenju je omenjeno tudi

dejstvo, da pribli`no 300 evropskih podjetij uporablja standarde US GAAP, in to ne zara-

di njihove kvalitete, pa~ pa zaradi tega, da bi lahko pridobile dovoljenje ameri{ke komi-

sije za trg vrednostnih papirjev (SEC) za kotiranje na ameri{kih borzah.

Glavni cilj uredbe je, da bi vse dru`be v EU, ki kotirajo na borzi, pripravljale konsolidira-

ne ra~unovodske izkaze v skladu z mednarodnimi ra~unovodskimi standardi do leta
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2005 (v nekaterih primerih do leta 2007), dr`ave ~lanice pa lahko dovolijo oziroma zah-

tevajo uporabo teh standardov tudi za letne zaklju~ne ra~une20 in za dru`be, ki ne koti-

rajo na borzi.

Pomembno je tudi v uredbi predpisano na~elo, da se vsak mednarodni ra~unovodski

standard bodisi v celoti potrdi ali pa zavrne. Druga~en pristop bi namre~ lahko pov-

zro~il veliko nejasnosti. Evropska komisija skupaj z Odborom za urejanje ra~unovods-

tva stalno preverja ustreznost mednarodnih ra~unovodskih standardov.

4.3.3 Sprememba ~etrte in sedme direktive o pravu gospodarskih dru`b

Evropska komisija je med drugim pripravila predlog sprememb ~etrte in sedme direkti-

ve o pravu gospodarskih dru`b, s katerimi je `elela uskladiti posamezna ra~unovodska

vpra{anja kapitalskih dru`b z mednarodnimi ra~unovodskimi standardi (IAS). ^etrta di-

rektiva ureja vpra{anja v zvezi s sestavo, sprejetjem in objavo zaklju~nega ra~una. Ureja

tudi metode vrednotenja, revizijski pregled in objavljanje teh dokumentov. ^etrta di-

rektiva predstavlja skupaj s sedmo direktivo, ki ureja konsolidacijo letnih bilanc in

osmo direktivo21, ki ureja vpra{anje revidiranja, zametek evropskega ra~unovodskega

kodeksa (povzeto po Kocbek, 2002). Predlog nove direktive je bil v pripravi `e od leta

1999, propad Enrona pa je {e pove~al potrebo po novi ureditvi tega podro~ja.

Kot izhaja iz tiskovnega sporo~ila EU, je bila Direktiva o spremembi ~etrte in sedme di-

rektive o pravu gospodarskih dru`b dokon~no potrjena (s strani Sveta Evropske unije)

6. maja 2003, potem, ko jo je v januarju 2003 sprejel Evropski parlament.

Nova direktiva dopolnjuje sprejeto uredbo o ra~unovodskih standardih in omogo~a

dr`avam, ki {e ne uporabljajo mednarodnih ra~unovodskih standardov za vse dru`be,

da dose`ejo napredek h kvalitetnej{emu finan~nemu poro~anju, izbolj{uje razkrivanje

tveganj ter pove~uje konsistentnost revizijskih poro~il v EU. Ta direktiva je tudi po-

memben del akcijskega na~rta EU za finan~ne storitve (FSAP). Nova ureditev prispeva

tudi k poenotenju zakonsko obveznega revidiranja, saj vsebuje obvezne sestavine revi-
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20 Zaklju~ni ra~un oziroma letno ra~unovodsko poro~ilo (annual accounting report oziroma annual financial

report) je sestavni del letnega poro~ila (annual report), ki ga pripravi ra~unovodstvo; obsega letne ra~unovod-

ske izkaze, pojasnila k ra~unovodskim izkazom in razli~ne prou~itve ra~unovodskih podatkov, tudi izdelavo

primerjalnih pregledov in ra~unovodskih kazalnikov (povzeto po Turk, 2000: 247).

21 Eight Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 on the Approval of Persons Responsible for Carrying

out the Statutory Audits of Accounting Documents; osma direktiva v bistvu govori o izdajanju dovoljenj ose-

bam, ki so odgovorne za revidiranje ra~unovodskih izkazov.



zijskih poro~il, skladno z mednarodnimi standardi revidiranja (ISA). (Povzeto po

RAPID, spletne strani EU)

4.3.4 O neodvisnosti revizorjev

Neodvisnost revizorjev je bila predmet obravnavanja v EU `e vrsto let; afera Enron je

prinesla le nekaj pospe{ka k `e za~etim aktivnostim na tem podro~ju.

V skladu z osmo direktivo EU mora biti revizor neodvisen. V ~asu sprejemanja direktive

(1984) se dr`ave ~lanice niso mogle poenotiti glede skupne definicije neodvisnosti.

Tako je neodvisnost revizorja obravnavana po dr`avah ~lanicah razli~no.

Zveza evropskih ra~unovodskih strokovnjakov (FEE) poudarja, da je neodvisnost po-

glavitno sredstvo, s katerim revizor poka`e, da lahko objektivno opravi svoje delo. Pri

tem je treba razlikovati med dvema vrstama neodvisnosti. Prva je neodvisnost njegove

volje (independence of mind), ki se nana{a na upo{tevanje vseh dejstev, ki so pomem-

bna za opravljanje revidiranja; druga vrsta neodvisnosti pa je neodvisnost kot vtis, ki ga

revizor daje nevtralnemu zunanjemu opazovalcu (independence in appearance). Pri tej

neodvisnosti gre za izognitev dejstvom in okoli{~inam, ki so tako zna~ilne, da bi opazo-

valec v primeru, da bi za te okoli{~ine vedel, podvomil o revizorjevi objektivnosti.

V zadnjih letih je bila izra`ena precej{nja skrb zaradi gro`enj revizorjevi neodvisnosti.

Obstajajo {tevilna poro~ila, da so dru`be vedno bolj pripravljene oporekati mnenju re-

vizorjev, trgovati za njihovo mnenje, iskati pravne nasvete glede tega mnenja in tudi za-

menjati revizorja. Prav tako se ugotavlja, da so zaradi tekmovalnosti med revizijskimi

dru`bami idealisti~ne predpostavke, da vsi revizorji ves ~as niso pozorni na tveganje iz-

gube svojega posla. Nekateri kritiki pravijo, da strokovnost vloge revizorja izginja v ko-

rist njihovega bolj »poslovnega« vedenja.

Eno od odprtih vpra{anj je tudi to, ali lahko revizor svojim strankam opravlja poleg revi-

zije {e kak{ne druge storitve. Po eni strani ima ob opravljanju tak{nih storitev mo`nost

bolj{ega poznavanja poslovanja svoje stranke, kar lahko pomeni tudi bolj{i rezultat nje-

gove revizije. Po drugi strani pa je res tudi to, da pove~an obseg prihodkov iz naslova

nerevizorskih storitev ogro`a njegovo objektivnost.

Pomembno je, da se revizor in njegova dru`ba nikoli ne smeta vklju~iti v pripravo po-

slovnih odlo~itev svoje stranke. Revizor prav tako ne sme biti vklju~en v pripravo

ra~unovodskih izkazov svojih strank ali v vrednotenje njihovega premo`enja in obvez-

nosti (za namen njihovega vpisa v ra~unovodske izkaze).
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Neodvisnost revizorja po mnenju nekaterih strokovnjakov ogro`a tudi dejstvo, da ima

dolo~ena dru`ba ve~ let iste revizorje. To po njihovem mnenju lahko vodi do prevelike

doma~nosti z upravo te dru`be, kar lahko povzro~i preveliko ustre`ljivost revizorja do

`elja uprave. Ob tem pa je potrebno pripomniti, da sta dve dr`avi ~lanici EU, ki sta imeli

sistem obvezne menjave revizorja, ta sistem opustili.

4.3.5 Priporo~ilo Evropske komisije o neodvisnosti revizorjev

Evropska komisija se je v letu 2002 zavzela za popolno neodvisnost revizorjev. V po-

sebnem priporo~ilu je med drugim predlagala, da revizorji ne smejo izvajati zakonsko

obveznih revizij, ~e bi odnos s stranko lahko ogrozil njihovo neodvisnost. To velja tako

za finan~ne, poslovne, zaposlitvene in druge stike, pa tudi za primere, ko revizorji nudi-

jo strankam dodatne storitve. S tem je Evropska komisija `elela prepre~iti, da bi se afera

Enron ponovila tudi v Evropi. Priporo~ila pa niso pravno zavezujo~a in jih bo ~ez tri leta

preverila ter se nato odlo~ila za morda bolj zavezujo~o ureditev. (Vovk, 2002)

Iz priporo~ila med drugim izhaja, da morajo revizorji v vsakem posameznem primeru

pretehtati in zabele`iti vsako mo`no tveganje ali gro`njo njihovi neodvisnosti. Sistema-

ti~no je treba braniti to neodvisnost in poskrbeti za razli~ne oblike za{~ite, v odvisnosti

od okoli{~in. Najbolj skrajna oblika za{~ite - »prepoved« - pomeni, da se ne sme vstopiti

v dolo~ena razmerja ali da se stranki revizije ne sme zagotavljati dolo~enih dodatnih

storitev. Priporo~ilo je zelo podrobno, v njem pa so navedeni tudi posamezni konkretni

primeri. Revizorji tako, na primer, ne smejo opravljati revizije, ~e imajo neposredne ali

pomembne posredne finan~ne interese v podjetju, ki ga revidirajo, ~e njihovi o`ji

dru`inski ~lani delujejo v mened`mentu revidiranega podjetja ali ~e prejemajo pretira-

no visok dele` svojih dohodkov od ene stranke. Ravno tako se revizorji ne smejo pri-

dru`iti revidiranemu podjetju pred potekom dveh let od prenehanja revidiranja tega

podjetja. Klju~ni revizorji se morajo menjavati, in sicer tako, da ve~ kot sedem let zapo-

vrstjo ne smejo izvajati revizije pri isti stranki. Vsaj enkrat letno je treba v celoti prikazati

prejeta pla~ila za nadzorne in druge aktivnosti. Obstaja tudi priporo~ilo za obvezno pi-

sno izjavo, s katero se potrjuje neodvisnost revizorja, ki jo ta poda ustreznemu organu

revidirane dru`be. Vse zakonsko obvezne revizije v EU morajo biti tudi vpete v zunanji

sistem zagotavljanja kakovosti, kar zahteva od revizorjev, da preverijo izpolnjevanje

eti~nih na~el in pravil, kot jih dolo~a obstoje~e priporo~ilo Evropske komisije o zago-
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tavljanju kakovosti zakonsko obveznega revidiranja v EU.22 Dr`ave ~lanice lahko sprej-

mejo tudi stro`ja pravila, kot so navedena v priporo~ilu.

4.3.6 Novej{e aktivnosti EU s podro~ja ra~unovodstva in revizije

Evropska komisija je v leto{njem letu objavila osmo in s tem zadnje poro~ilo o napred-

ku akcijskega na~rta za finan~ne storitve (Financial Services Action Plan – FSAP). V

njem je poudarjena potreba po sprejetju vseh ustreznih zakonskih ukrepov do sredine

leta 2004, ko po pri{lo do pove~anja Evropske unije in do volitev v Evropski parlament.

Evropska komisija je tudi izrazila odlo~enost, da igra aktivno vlogo pri nujni povrnitvi

zaupanja javnosti v evropske finan~ne trge.

S tem v zvezi je maja letos sprejela dve pomembni sporo~ili za javnost – prvo se nana{a

na zakonsko obvezno revizijo, drugo pa na podjetni{ko zakonodajo in vladanje podjet-

jem. Obe predstavljata raz{iritev prvotnega akcijskega na~rta za finan~ne storitve

(FSAP) in sta namenjeni okrepitvi pravic delni~arjev, pove~anju kvalitete revizije in za-

gotovitvi neodvisnosti revizorjev. Poudarjena je bila tudi potreba po ~ezatlantskem dia-

logu z ZDA, in to s ciljem, da se ameri{ka zakonodaja (Sarbanes-Oaxleyev zakon) ne bi

uporabljala za evropska podjetja v tem smislu, da bi se dvojno urejale stvari, ki so `e v

zadostni meri urejene v Evropski uniji. (Povzeto po RAPID, spletne strani EU)

Tako je Evropska komisija maja letos pripravila deset prioritet za izbolj{anje kvalitete na

podro~ju zakonsko obvezne revizije in za za{~ito investitorjev.23 Cilj je dose~i zaupanje

investitorjev in drugih zainteresiranih strani v to~nost zakonsko obvezne revizije, pre-

pre~evanje konflikta interesov revizorjev in pove~anje za{~ite EU pred {kandali tipa

Enron. V dokumentu Evropske komisije je predviden sprejem nove, raz{irjene evrop-

ske zakonodaje, pri ~emer bi se temeljito pregledala ustreznost obstoje~e. Ko bo ta za-
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22 Commission Recommendation on »Quality Assurance for the statutory audit in the EU« (IP/00/1327).

23 Pet prioritet je kratkoro~nih, in sicer: sprememba osme. direktive s podro~ja prava gospodarskih dru`b (ki

ureja podro~je revidiranja), okrepitev regulativne infrastrukture EU, okrepitev nadzora javnosti nad revizor-

skim poklicem in zahteva za uporabo mednarodnih revizijskih standardov (ISA) za vse zakonsko obvezne revi-

zije. Pet prioritet pa je srednjero~nih, in sicer: izbolj{anje disciplinskega sankcioniranja, zagotovitev ve~je trans-

parentnosti revizijskih dru`b in njihovih mre`, okrepitev revizijskih odborov in notranjega nadzora na po-

dro~ju vladanja podjetjem, okrepitev neodviznosti revizorjev z izbolj{anjem eti~nega kodeksa in poglobitev

(pove~anje) notranjega trga za storitve revidiranja (povzeto po RAPID, spletne strani EU).



konodaja sprejeta, bo prvi~ v zgodovini EU celovito urejeno delovanje revizije in zago-

tovljena njena kvaliteta.

Med kratkoro~nimi prioritetami ka`e omeniti okrepitev nadzora javnosti nad revizorji

tako v dr`avah ~lanicah kot tudi na ravni EU. Pri tem se za vse revizije zahteva uporaba

mednarodnih standardov revidiranja (International Standards on Auditing (ISA)) od

leta 2005 dalje. Poleg tega bo ustanovljen Evropski urejevalni odbor za revizijo (EU Re-

gulatory Committee on Auditing), ki bo dopolnil pregledano zakonodajo in omogo~il

hitro sprejetje bolj obvezujo~ih ukrepov.

Predvideva se sprejetje nove direktive o revidiranju, ki bo nadomestila osmo direktivo

o pravu gospodarskih dru`b (ki ureja podro~je revidiranja). Z njo se bo med drugim za-

gotovila neodvisnost revizorjev, zunanji nadzor kvalitete, eti~ni kodeks itd. Obstoje~i

Odbor za revidiranje (Committee on Auditing) se bo preimenoval v Svetovalni odbor za

revidiranje (Audit Advisory Committee). Ta odbor bo od leta 2005 dalje skupaj z Evrop-

sko komisijo sodeloval pri uveljavljanju mednarodnih revizijskih standardov (ISA).

Prou~ila bosta tudi predpisane disciplinske ukrepe v dr`avah ~lanicah in sku{ala vzpo-

staviti enotne pristope. V zvezi z vladanjem podjetjem bosta urejala podro~je imenova-

nja, razre{evanja in nagrajevanja revizorjev ter kominiciranja med revizorjem in njego-

vo stranko. Evropska komisija bo poleg tega izdelala {tudijo o vplivih restriktivnej{ega

opravljanja dodatnih aktivnosti, ki jih revizorji izvajajo v korist strank, ter nadaljevala

dialog med EU in ZDA o neodvisnosti revizorjev. Skupaj s Svetovalnim odborom za re-

vidiranje bo analizirala obstoje~e nacionalne eti~ne kodekse in kodeks etike Medna-

rodnega zdru`enja ra~unovodij (IFAC) ter razmislila o nadaljnjih primernih ukrepih.

V okviru zaklju~evanja akcijskega na~rta za finan~ne storitve (FSAP) je treba omeniti {e

decembra lani sprejeto direktivo o zlorabi trga (Market Abuse Directive) in direktivo o

pokojninskih skladih (Pension Funds Directive), ki je bila sprejeta maja letos. V marcu

leto{njega leta pa je Evropska komisija predlo`ila v sprejem tudi predlog direktive o

transparentnosti delni{kih dru`b, ki kotirajo na borzi (Directive on transparency for li-

sted companies), ki bo pove~ala frekvenco in okrepila vsebino vmesnega poro~anja

delni{kih dru`b, ki kotirajo na borzi, ne da bi se jim nalagala pretirana dodatna admini-

strativna bremena. (Povzeto po RAPID, spletne strani EU)

4.4 Spremembe ureditve v Republiki Sloveniji

Po Zakonu o revidiranju je revidiranje ra~unovodskih izkazov preizku{anje in ocenje-

vanje ra~unovodskih izkazov ter podatkov in metod, uporabljenih pri njihovem sestav-

319



ljanju, in na podlagi tega dajanje neodvisnega strokovnega mnenja o tem, ali ra~uno-

vodski izkazi v vseh pomembnej{ih pogledih podajajo resni~en in po{ten prikaz fi-

nan~nega stanja in poslovnega izida pravne osebe v skladu s slovenskimi ra~unovod-

skimi standardi. Revidiranje mora potekati na na~in, dolo~en s tem zakonom, v skladu s

temeljnimi revizijskimi na~eli in drugimi pravili revidiranja, ki jih sprejema Slovenski

in{titut za revizijo, ter mednarodnimi standardi revidiranja in mednarodnimi stali{~i o

revidiranju, ki jih pri Mednarodnem zdru`enju ra~unovodij sprejema Mednarodni od-

bor za pravila revidiranja. Poleg tega mora biti revidiranje usklajeno tudi z drugimi za-

koni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in s

predpisi, izdanimi na njihovi podlagi. Revidiranje se opravlja v primerih, dolo~enih z

zakonom, ali na podlagi naro~ila pravne osebe. Nadzor nad revidiranjem opravlja Slo-

venski in{titut za revizijo.

Storitve revidiranja lahko opravlja samo:

• gospodarska dru`ba s sede`em v Republiki Sloveniji, ki je za opravljanje teh storitev

pridobila dovoljenje in{tituta (revizijska dru`ba),

• poobla{~eni revizor, ki samostojno opravlja storitve revidiranja kot svojo dejavnost,

in je za opravljanje teh storitev pridobil dovoljenje in{tituta (v nadaljnjem besedilu:

samostojni revizor),

• storitve revidiranja zadrug (zadru`na revizija) lahko opravlja tudi zadru`na zveza, ki

je za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje in{tituta.

Naloge revidiranja lahko v imenu revizijske dru`be oziroma kot samostojni revizor

opravljajo samo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, dolo~ene s tem zakonom. Te osebe sme-

jo izvajanje posameznih postopkov revidiranja poveriti tudi drugim osebam, vendar le

v skladu z ravnijo njihove strokovne usposobljenosti in z ustreznimi delovnimi

izku{njami ter pod pogojem, da je njihovo delovanje skrbno na~rtovano in nadzirano.

Dolo~be zakona o revizijski dru`bi se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega

revizorja.

Med drugim Slovenski in{titut za revizijo sprejema in objavlja strokovne standarde, tudi

ra~unovodske standarde in standarde revidiranja, ki so objavljeni v Uradnem listu RS,

ter hierarhijo pravil revidiranja. V slednji so dolo~ene {tiri ravni pravil revidiranja,

dolo~ene po pomembnosti; na prvi ravni je, med drugim, zakon z avtenti~no razlago, v

~etrti pa npr. doma~a in tuja strokovna literatura. V hierarhiji so opredeljeni tudi stan-

dardi revidiranja, in sicer so to sodila za ugotavljanje (merjenje) kakovosti izvedbe revi-
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zijskega posla oziroma revizijskih postopkov. Opredeljuje jih zakon ali drug predpis,

njihova uporaba pa je obvezna pri izvajanju revizije ali sorodnih storitev.

Slovenski in{titut za revizijo je ~lan pomembnih strokovnih mednarodnih organizacij,

kot so Mednarodno zdru`enje ra~unovodij (International Federation of Accountants

(IFAC)), ter najpomembnej{e evropske organizacije revizorjev, Zveze evropskih

ra~unovodskih strokovnjakov (Fédération des Experts Comptables Européens, (FEE)).

V Sloveniji se neposredno uporabljajo mednarodni ra~unovodski standardi (IAS) in

mednarodni revizijski standardi (ISA), velja pa tudi kodeks etike za ra~unovodske stro-

kovnjake Mednarodnega zdru`enja ra~unovodij (IFAC). Sestavni del tega kodeksa so

tudi neodvisnost revizorja, njegova neopore~nost in nepristranskost, pa tudi varovala

za ohranjanje njegove neodvisnosti.

Tako se odzivi mednarodne skupnosti na afero Enron, zlasti spremembe mednarodnih

ra~unovodskih in revizijskih standardov, neposredno odra`ajo tudi v spremembah ure-

ditve v Republiki Sloveniji. Izven tega okvira pa se zaradi afere Enron ureditev podro~ja

revizije in ra~unovodstva v na{i dr`avi ni posebej spreminjala.

V. ZAKLJU^EK

Problem Enrona, gledano s svetovnega vidika, ni toliko v propadu podjetja, ki je sestav-

ni del tr`nega gospodarstva, niti v ravnanju vodilnih v tem podjetju, ki je bilo o~itno

prevarantsko, pa~ pa v sistemu, ki je nastanek afere Enron omogo~al.

Po Enronu se je pokazala izguba zaupanja v finan~no poro~anje, zaklju~ne ra~une

dru`b in u~inkovitost revizorjev. ^eprav se je primer zgodil v ZDA, so se njegove posle-

dice pokazale tudi v drugih dr`avah. Ob tem so se porajala mnoga vpra{anja. Z vidika

regulatorjev je pomembno predvsem vpra{anje, ali morda obstajajo v posameznih ure-

ditvah (v ZDA, EU in Sloveniji) sistemati~ne pomanjkljivosti na podro~ju vladanja pod-

jetjem, finan~nega poro~anja podjetij, pri reviziji podjetij, ali morda celo pri vseh treh

navedenih elementih poslovanja gospodarskih dru`b, ki omogo~ajo pojav novih

Enronov.

Iz naloge je razvidno, da se normativno obse`nim ra~unovodskim standardom, ki velja-

jo v ZDA, lahko o~ita, da v nasprotju z mednarodnimi (evropskimi) standardi dajejo

321



prednost obliki pred vsebino, kar pomeni, da ima pri konkretni transakciji njen formal-

ni zna~aj prednost pred njenim ekonomskim bistvom. Ta pristop se odra`a agregatno v

vsebinsko napa~nem prikazu kon~nega finan~nega polo`aja dru`be. Evropski sistem

ra~unovodstva in revizije zahteva prikaz »resni~nega in po{tenega pogleda na finan~no

stanje dru`be«, ta zahteva pa ni veljala v sistemu, ki je bil uveljavljen v ZDA.

V ZDA je pomenilo sprejetje Sarbanes-Oxleyevega zakona korenit poseg na podro~je

vladanja podjetjem in konec obdobja samoreguliranja revizorske panoge Za podro~je

EU pa lahko re~emo, da je afera Enron pospe{ila poenotenje ureditve podro~ja ra~uno-

vodstva in revizije, ki je bilo `e tako in tako v teku, pri ~emer pa med posameznimi

dr`avami ~lanicami {e vedno ni soglasja o definiciji revizorjeve neodvisnosti, je pa to

podro~je na mednarodnem nivoju urejeno v kodeksu etike za ra~unovodske strokov-

njake, ki velja tudi v Sloveniji.

Afera Enron ima tudi svojo dobro stran. Zdi se, da je okrepila spoznanje, da so medna-

rodni (evropski) standardi (IAS) in (ISA) bolj{i od standardov v ZDA, s ~emer se je okre-

pila pogajalska pozicija zagovornikov teh standardov. ZDA kot vodilno svetovno gos-

podarstvo namre~ {e vedno zahtevajo, da tudi dru`be, ki nimajo sede`a v ZDA, priprav-

ljajo ra~unovodske izkaze po ameri{kih standardih, ~e `ele kotirati na njihovi borzi.

Bolj{i ra~unovodski in revizijski standardi v EU seveda ne pomenijo, da se zadeva

Enron ne more v nekoliko spremenjeni obliki ponoviti tudi na stari celini. Tudi tu velja

(~esar se {ir{a lai~na javnost mnogokrat ne zaveda), da revizor ne jam~i za pravilnost iz-

kazov podjetij, ampak o njih podaja (na podlagi dovolj velikega vzorca transakcij in

pregleda poslovanja podjetja) le svoje mnenje. Te`i{~e pravilnosti ra~unovodskih izka-

zov ostaja na upravi podjetja, nadzor uprave pa je v rokah lastnikov podjetja in nadzor-

nih svetov kot njihovega reprezentativnega organa. Kljub temu se lahko ugotovi, da ob-

stoje~i sistem ra~unovodstva in revizije ter nadzor nad revizorji v EU pomeni manj{o

verjetnost nastanka novega Enrona, kot je to veljalo za ZDA.

Slovenijo lahko zaradi neposredne uporabe mednarodnih standardov na podro~ju

ra~unovodstva in revizije obravnavamo na enak na~in kot dr`ave ~lanice EU.
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NEPREMI^NINSKI INVESTICIJSKI SKLADI*

I. UVOD

Nepremi~ninski investicijski skladi kot posebne finan~ne institucije v Republiki Slove-

niji pravno niso urejene. Tudi v teoriji nismo zasledili natan~ne definicije teh skladov. V

posameznih dr`avah nastopajo nepremi~ninski investicijski skladi v razli~nih pravnih

oblikah in imajo razli~ne, med dr`avami tudi neprimerljive nazive.

Ena od mo`nosti je definirati nepremi~ninske investicijske sklade v o`jem smislu kot

velike finan~ne posrednike, ki ve~jemu {tevilu malih investitorjev omogo~ajo investira-

nje na nepremi~ninskem trgu. V nalogi pa so prikazani tudi tisti finan~ni posredniki, ki

opravljajo dejavnost investiranja v nepremi~nine le za manj{e {tevilo investitorjev. Zato

bi bil kot najbolj splo{en morda primernej{i termin za poimenovanje teh institucij – »ne-

premi~ninska investicijska dru`ba« ali nepremi~ninski investicijski skladi v {ir{em po-

menu. V nalogi sta oba termina uporabljana kot sopomenki.

V prvem delu so prikazane zna~ilnosti nalo`b v nepremi~nine ter nepremi~ninske inve-

sticijske dru`be (skladi) kot nalo`bena mo`nost in finan~na institucija, pa tudi nekatere

skupne zna~ilnosti nepremi~ninskih dru`b (skladov) v EU, s poudarkom na obravnava-

nih dr`avah.

Drugi del je namenjen prikazu ureditev po posameznih dr`avah. Skladno z `eljo

naro~nika so prikazane ureditve v Franciji, Zdru`enem kraljestvu in Zvezni republiki

Nem~iji.

II. NALO@BE V NEPREMI^NINE

Nepremi~nine so ena najpomembnej{ih oblik stvarnega premo`enja. Imajo svojo upo-

rabno vrednost, hkrati pa so primerne tudi kot posebna oblika nalo`be (investiranja).

Nepremi~ninski trg obsega predvsem zemlji{~a in poslovne ter stanovanjske zgradbe.

325

* Mag. Igor Zobavnik, Janez Bla`i~ in Nata{a Koselj; pripravljeno: 16.1.2004, objavljeno:

20.1.2004



2.1 Zna~ilnosti nepremi~nin kot nalo`be

Nepremi~nine imajo dolo~ene posebne lastnosti v katerih se razlikujejo od drugih vrst

nalo`b. Tako na primer Lindbergova navaja naslednje:

• heterogenost in stalnost lokacije,

• visoka vrednost ene enote,

• pomembnost kreditnega financiranja,

• poseben postopek dolo~anja cene,

• te`ko predvidevanje gospodarskega ciklusa in ustrezne ponudbe nepremi~nin,

• te`ave s klasificiranjem,

• zahtevnost glede upravljanja,

• dolgoro~nost nalo`be,

• slaba likvidnost nalo`be in

• intervencije dr`ave. (Lindberg, svetovni splet)

Zaradi teh zna~ilnosti se nepremi~nine razlikujejo od drugih nalo`b, na primer od

nalo`b v vrednostne papirje ali premi~nine. Za te nalo`be zato veljajo tudi druga~ni de-

javniki tveganja kot za druge nalo`be. To pomeni, da so tudi donosi od nepremi~nin

druga~ni, kot so donosi delnic ali obveznic.

Zgodovinske izku{nje ka`ejo, da so nepremi~nine dokaj varna nalo`ba, ki na dolgi rok

lastniku prina{a dohodke iz naslova zemlji{ke rente (kmetijska zemlji{~a), prihodke od

najemnin ter kapitalski dobi~ek (razlika med nabavno in prodajno vrednostjo nepre-

mi~nine). Ta kapitalski dobi~ek (ki je lahko realiziran, ko nepremi~nino proda, nereali-

ziran pa je od trenutka nakupa do prodaje nepremi~nine) dobi lastnik nepremi~nine

tako v primeru, ~e nepremi~nino oddaja v najem, kot tudi, ~e jo uporablja sam, kadar jo

proda.

2.2 Neposredno lastni{tvo nepremi~nin kot nalo`ba

Nakup konkretne nepremi~nine pomeni neposredno lastni{tvo nepremi~nine. To je

tudi najbolj pogosta oblika lastni{tva, ko ima nepremi~nina za lastnika obi~ajno tudi

uporabno vrednost, lahko pa gre le za njegovo nalo`bo (investicijo). Prednost tak{nega

lastni{tva kot nalo`be je v neposrednem nadzoru konkretne nepremi~nine, slabost pa

je v visokih stro{kih posamezne nepremi~nine. Tako tisti del malih investitorjev, ki bi

`elel nalagati prihranke v nepremi~nine v vi{ini, ki ne zadostuje za nakup ene enote ne-

premi~nine, tega ne more storiti. Mali investitorji ne morejo tudi nakupiti ve~jega {tevila

nepremi~ninskih enot, da bi tako primerno razpr{ili tveganost svojih nalo`b. Slabost
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neposrednega lastni{tva nepremi~nine pa je tudi v tem, da zahteva dobro poznavanje

lokalnega nepremi~ninskega trga.

2.3 Posredno lastni{tvo nepremi~nine kot nalo`ba

Zaradi navedenih slabosti neposrednega lastni{tva nepremi~nin so se razvile tudi po-

sredne oblike lastni{tva nepremi~nin. Pri tem investitor, pravno gledano, ni ve~ lastnik

nepremi~nine, pa~ pa nekega vrednostnega papirja, ki je na nek na~in zavarovan z ne-

premi~ninami, tako da gre vsebinsko za neke vrste posredno lastni{tvo nepremi~nine.

Postopek "pretvorbe" lastnine nepremi~nin v lastnino vrednostnih papirjev z vidika in-

vestitorja, ki izvira iz ZDA, se imenuje listinjenje.

2.4 Listinjenje (angl. securitisation)

Posredno lastni{tvo nad nepremi~ninami (in tudi nekaterimi drugimi oblikami pre-

mo`enja) se v velikem obsegu uresni~uje v postopku listinjenja. Listinjenje v {ir{em po-

menu vklju~uje vse oblike financiranja z uporabo trga kapitala, kot alternativo kla-

si~nemu financiranju z ban~nim kreditom. V o`jem smislu, ki je tudi aktualen za nepre-

mi~ninske dru`be, pa se pojem listinjenja nana{a na na~in financiranja, pri katerem je

nepremi~ninsko premo`enje lo~eno od ostale aktive dru`be in se financira z izdajo

vrednostnih papirjev.

V razvitih finan~nih sistemih se listinjenje nepremi~nin izvaja (Lindbergova, str. 8) na

podlagi hipotek, nepremi~ninskih investicijskih dru`b in drugih oblik skupnega last-

ni{tva nepremi~nin. Ista avtorica navaja, da anglosaksonska pravna ureditev prek insti-

tuta t.i. »zaupnika« (angl. trust ali trustee) omogo~a listinjenje na podro~ju nepremi~nin

brez kak{nih sprememb v njihovem pravnem sistemu, medtem ko listinjenje v konti-

nentalnem pravu zahteva sprejem posebnega zakona.

Bistvo listinjenja nepremi~nin z vidika investitorja je torej v konverziji lastni{tva nepre-

mi~nine v lastni{tvo vrednostnega papirja, s katerim se lahko trguje ali se ga lahko

kupi/proda pri izdajatelju. Tako investitor ne kupuje posamezne nepremi~nine, ampak

investira v vrednostne papirje, ki so bili izdani na podlagi ve~jega {tevila (portfelja) ne-

premi~nin. Za namene te naloge je aktualen primer, ko posamezen investitor postane

lastnik dela neke nepremi~ninske investicijske dru`be. Proces listninjenja pa je zelo po-

meben tudi za izdajo hipotekarnih obveznic in poslovanje hipotekarnih bank.
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III. NEPREMI^NINSKA INVESTICIJSKA DRU@BA (SKLAD) KOT
NALO@BENA MO@NOST IN FINAN^NA INSTITUCIJA

3.1 Prednosti in slabosti nepremi~ninske investicijske dru`be
(sklada)

Posredno lastni{tvo je osnovano na ideji zdru`evanja ve~ enot nepremi~nin v enotno

premo`enje nepremi~ninske dru`be (sklada) in solastni{tvom investitorjev v tej dru`bi

(skladu). Pri tem ima posamezen investitor lastni{ki dele` dru`be (sklada) v dolo~enem

odstotku (glede na velikost svojega vlo`ka) ter tako pravno gledano ni ve~ lastnik posa-

mezne nepremi~nine. Lastnik nepremi~nin je nepremi~ninska dru`ba (sklad).

Nepremi~ninske dru`be (skladi) lahko u~inkoviteje upravljajo nepremi~nino kot posa-

mezen investitor, ker imajo za to potrebna znanja in sredstva. Te dru`be (skladi) lahko

pridobijo tudi mo~nej{i polo`aj na lokalnem trgu. Sorazmerni lastni{ki dele`i teh dru`b

(skladov) so tudi veliko bolj likvidni, kot je nalo`ba posameznega investitorja v posa-

mezno nepremi~nino.

Slabosti nepremi~ninskih investicijskih dru`b z vidika investitorja so lahko naslednje

(povzeto po Lindbergovi, str.6): (1) dvojno obdav~evanje (~e se obdav~uje tudi

dobi~ek nepremi~ninske dru`be), (2) dodatni stro{ki, povezani z upravljanjem nepre-

mi~nine, (3) manj{a stopnja nadzora investitorja nad posamezno nepremi~nino, (4)

delnice ali drugi vrednostni papirji, izdani na podlagi tega premo`enja, so v ve~ji meri

odvisne od dogajanja na trgu kapitala, kot to velja za neposredne investicije v nepre-

mi~nine. Ta ve~ja odvisnost je z vidika investitorjev neugodna, saj je eden od osnovnih

motivov za investiranje v nepremi~nine ravno razpr{itev njihovega tveganja zaradi

nalo`b v razli~ne oblike premo`enja (delnice, obveznice, nepremi~nine, premi~nine in

podobno) z razli~nimi tveganji.

Z delnicami nepremi~ninskih dru`b se na sekundarnem trgu pogosto trguje z diskon-

tom (to pomeni, da je njihova tr`na vrednost ni`ja od dejanske vrednosti njihove neto

aktive1). Lindbergova navaja, da do tega diskonta verjetno prihaja zaradi naslednjih

vzrokov: (1) obstoja dolo~ene provizije za upravljanje premo`enja, (2) mo`nosti (do-

datne) obdav~itve, (3) stro{kov posrednikov in (4) pomanjkanja zaupanja v upravljavce
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premo`enja (dru`be). Zaradi obstoja diskonta je kapital teh dru`b te`ko pove~evati z

izdajanjem novih delnic in se zato obi~ajno raje financirajo z zadol`evanjem.2

Za investitorja mora imeti posredna investicija dolo~ene zna~ilnosti, da je za njih pri-

vla~na. Lindbergova navaja, da investitorji cenijo predvsem (1) institucije in ureditve, ki

so dav~no u~inkovite (to razumemo, da je mi{ljeno z vidika investitorja) in pregledne

(transparentne), ter (2) primerno likvidnost svojih delnic, s katerimi `elijo trgovati brez

visokih stro{kov transakcije.

3.2 Pravne oblike nepremi~ninskih investicijskih dru`b
(skladov)

Pravna ureditev nepremi~ninskih investicijskih dru`b (skladov) je prepu{~ena nacio-

nalnim zakonodajam dr`av ~lanic EU. Te dru`be (skladi) so posebne vrste finan~ni po-

sredniki in nastopajo v razli~nih pravnih oblikah, vendar imajo te razli~ne oblike tudi

precej skupnih zna~ilnosti, tako da jih lahko do dolo~ene mere tudi razvrstimo v raz-

li~ne skupine. Nepremi~ninske dru`be, ki omogo~ajo investitorjem posredno vlaganje

v nepremi~nine, so lahko (Lindbergova, str 8): dru`abni{tvo (angl. partnership), kapi-

talske dru`be (angl. corporation), zaupnik (angl. trust) ali skupne nalo`be (joint

venture).

Pravno-ekonomska delitev nepremi~ninskih investicijskih dru`b (skladov), ki je vse-

binsko zelo pomembna in predstavlja lahko tudi podlago za mednarodno primerjavo

teh institucij, je delitev na odprte (open-end) ali zaprte (closed-end) nepremi~ninske

investicijske dru`be (sklade).

Odprte nepremi~ninske investicijske dru`be (lahko bi jim rekli tudi nepremi~ninski

vzajemni skladi) nimajo dolo~ene velikosti svojega kapitala. @ivljenjska doba teh dru`b

(skladov) ni omejena. Za nekatere odprte nepremi~ninske investicijske dru`be (skla-

de) je zna~ilno, da nimajo statusa pravne osebe in so njihova sredstva le lo~ena od dru-

gih sredstev dru`be, ki to premo`enje upravlja (primerljivo z vzajemnim skladom in

dru`bo za upravljanje v slovenski zakonodaji - Zakon o investicijskih skladih in

dru`bah za upravljanje). [tevilo lastni{kih dele`ev oziroma velikost kapitala teh dru`b

(skladov) je odvisna od povpra{evanja po delnicah (enotah premo`enja) odprte nepre-
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mi~ninske investicijske dru`be (sklada). Tako je kapital teh dru`b (skladov) spremen-

ljiv (variabilen) glede na vrednosti izdanih delnic (enot premo`enja). Delni~ar lahko

vedno proda/kupi delnice te dru`be (enote sklada) pri njihovem izdajatelju. To pome-

ni, da morajo te vrste dru`b (skladov) vedno imeti del svojega premo`enja v likvidni ob-

liki in zato za te delnice (enote sklada) ni potrebno, da kotirajo na borzi. Tak{ne dru`be

imajo lahko za lastnike tako male kot tudi velike investitorje.

Zaprte nepremi~ninske investicijske dru`be (skladi) imajo dolo~en stalen obseg kapita-

la. Investitorji lahko postanejo lastniki teh dru`b le ob njihovi ustanovitvi (primarni trg),

kasneje pa le {e tako, da kupijo delnice te dru`be od drugih lastnikov. Za ve~je zaprte

investicijske dru`be, ki `ele imeti veliko lastnikov (pritegniti tudi drobne investitorje) je

zato potrebno, da kotirajo na borzi.

Obstajajo tudi zaprte nepremi~ninske investicijske dru`be (skladi), ki imajo majhno {te-

vilo lastnikov in ne i{~ejo sredstev javno pri malih investitorjih. Te obi~ajno ne kotirajo

na borzi, ~eprav gre lahko za velike dru`be, v primeru, ~e so njihovi lastniki veliki inve-

stitorji (izku{eni, institucionalni, sofisticirani). Te dru`be so lahko tudi srednje velike ali

majhne, kadar gre za dokaj zaprt krog srednje velikih ali majhnih investitorjev. Lindber-

gova navaja, da so te vrste dru`b pogosto ustanovljene za dolo~eno obdobje, obi~ajno

na 10-15 let. Po preteku tega obdobja se premo`enje dru`be proda in se lastniki iz-

pla~ajo. Trgovanje z lastni{kimi dele`i sklada je lahko omejeno ali vsaj dokaj ote`eno

zaradi njihove majhne likvidnosti.

Z investiranjem v nepremi~nine se lahko ukvarjajo tudi obi~ajne gospodarske dru`be.

Razlika med njimi in nepremi~ninskimi investicijskimi dru`bami je v tem, da so slednje

dele`ne nekaterih dav~nih ugodnosti, ki jih obi~ajne dru`be nimajo, ob tem pa morajo

izpolnjevati dolo~ene dodatne pogoje, ki jih obi~ajnim dru`bam ni treba. Ti pogoji so

stro`ji, ~e so nepremi~ninske investicijske dru`be tak{ne, da sprejemajo denar tudi od

malih investitorjev.
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IV. PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE NEPREMI^NINSKIH
INVESTICIJSKIH SKLADOV PO DR@AVAH

4.1 Nekatere skupne zna~ilnosti ureditve v Franciji, Zdru`enem
kraljestvu in Zvezni republiki Nem~iji

V Evropi imajo investicijske nepremi~ninske dru`be dolgo tradicijo. Nastale so v 19.

stoletju in nekatere od teh dru`b {e vedno obstajajo. Njihovo ustanavljanje je bilo pove-

zano s pove~anjem povpra{evanja po stanovanjih. Za 20. stoletje tako Maurer in Seba-

stian (str. 1) omenjata ravno dr`ave, ki so obravnavane v nalogi (Francijo, Zdru`eno

kraljestvo in Zvezno republiko Nem~ijo), kot klju~ne primere, kjer sta razdejanje druge

svetovne vojne in repatriacija povzro~ila pove~anje povpra{evanja po stanovanjih. V

drugi polovici prej{njega stoletja so vse te dr`ave sprejele zakonodajo, ki je urejala

dru`be, preko katerih je zasebni kapital investiral v nepremi~nine. Cilj te zakonodaje je

bil po eni strani za{~ititi investitorje, po drugi strani pa zagotoviti enak status neposred-

nih investitorjev v nepremi~nine s posrednimi investitorji.

Ena starej{ih in tudi najbolj razvitih (mi{ljeno v finan~nem smislu po tem, kaj vse oprav-

ljajo kot svojo dejavnost - podrobneje o tem v opombi 3 spodaj) oblik nepremi~ninskih

investicijskih dru`b je nepremi~ninski investicijski sklad iz ZDA - Real Estate Invest-

ment Trust (REIT), po katerem so se zgledovale tudi nekatere evropske dr`ave3. Po-

membna je predvsem prepisana (za REIT) obvezna razdelitev vsaj 90% dobi~ka teh
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ski skladi. Investirati morajo predvsem v nepremi~nine ali posojila, ki so zavarovana z nepremi~ninami. Sreds-

tva pridobivajo z izdajanjem delnic, obveznic in celo garancij. Sredstva si lahko izposojajo od bank, z zastavo

nepremi~nin na delu ali celotnem svojem premo`enju in z izdajanjem komercialnih zapisov. Delnice mnogih

REIT kotirajo. Te sklade upravlja druga dru`ba za provizijo, ki zna{a okoli 1% vrednosti aktive REIT. letno. Ve-

~ina teh skladov je povezana z bankami, `ivljenjskimi zavarovalnicami ali hipotekarnimi dru`bami, ki jih usta-

novijo in so njihovi investicijski upravljavci. Obstajata dve vrsti REIT. Hipotekarni skladi (Mortgage Trusts) in-

vestirajo predvsem v hipoteke kot tudi v gradnjo in kredite za gradnjo. Lastni{ki skladi (Equity Trusts) investi-

rajo neposredno v nepremi~nine. Del poslovanja se lahko financira z izdajo hipotek. Nekaj skladov je me{anih

in se ukvarja z obema dejavnostima. Ve~ina REIT je visoko zadol`ena (laveraged). Tipi~en sklad ima dolg v vi-

{ini 70% svoje aktive. Posledi~no vsako zmanj{anje cene nepremi~nin pomeni ({e ve~je) zmanj{anje vrednosti

njihovih delnic. Njihovo poslovanje pa je odvisno od gibanja obresti za njihove dolgove in prejetih prihodkov

(donosa nepremi~nin). Recesija v 70. letih prej{njega stoletja je povzro~ila bankrot nekaterih REIT. (Povzeto po

Sharp in Alexander, str. 645)



dru`b svojim delni~arjem, ki omogo~a, da ni davka na dobi~ek teh dru`b. Dr`ava na-

mre~ razdeljeni dobi~ek obdav~i le pri investitorjih (kot njihov prihodek). Za to ugod-

nost pa morajo te dru`be izpolnjevati, poleg omenjene politike dividend, tudi {e druge

pogoje glede virov sredstev in strukture svoje aktive (nalo`b dru`be).

V prou~evanih treh dr`avah obstaja ve~ organizacijskih oblik, v katerih delujejo nepre-

mi~ninske investicijske dru`be. Maurer in Sebastian v svoji {tudiji, v kateri obravnavata

Francijo, Zvezno republiko Nem~ijo, [vico in Zdru`eno kraljestvo, navajata da so tiste

nepremi~ninske investicijske dru`be, katerih ureditev se je zgledovala po REIT, nimajo

davka na dobi~ek teh dru`b.

V treh dr`avah, ki so tema te naloge, obstajajo poleg navedenih dru`b tudi navadne del-

ni{ke dru`be, ki poslujejo kot nepremi~ninske dru`be. Veliko od njih izvorno ni bilo us-

tanovljenih kot nepremi~ninske dru`be. Za njih ne velja posebna, stro`ja ureditev, zato

pa nimajo posebnega dav~nega statusa glede obdav~evanja dobi~ka. Nekatere med nji-

mi lahko tudi kotirajo na borzi.

4.2 Regulacija nepremi~ninskih investicijskih dru`b

Pravila poslovanja teh dru`b imajo obi~ajno za cilj omejevanje tveganja njihovega po-

slovanja. Zakonodaja s tega podro~ja lahko: omejuje obseg zadol`evanja teh dru`b,

predpisuje najmanj{e {tevilo nepremi~nin in njihove dele`e v celotnem portfelju ter

omejuje podro~je njihovega poslovanja. Investitorji so lahko za{~iteni tudi z zakonoda-

jo o rednem vrednotenju nepremi~nin, dolo~bami o minimalnih sredstvih dru`be v lik-

vidni obliki, z dolo~bami o organizaciji in registraciji dru`be ter z obveznostjo

poro~anja nadzorni instituciji. Bistven element regulacije in tudi vsebinski razlog za na-

stanek nepremi~ninskih investicijskih dru`b (skladov) kot posebnih institucij pa je po-

seben dav~ni tretma.

Za uspe{no poslovanje nepremi~ninskih investicijskih dru`b je poleg primerne uredi-

tve treba izpolniti tudi nekatere ekonomske pogoje. Eden od najbolj pomembnih de-

javnikov je velikost trga. Na velikost trga nepremi~ninskih skladov vplivajo razli~ni de-

javniki. Pomembna sta tudi razvitost poslovnega okolja in razli~ne navade prebivalstva.

Med navedenimi evropskimi dr`avami (po podatkih KPMG4 za leto 2000) obstajajo kul-
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turne razlike glede lastni{tva nepremi~nin (konkretno razmerja med lastni{kimi in na-

jemnimi stanovanji). Tako je v Zdru`enem kraljestvu dve tretjini stanovanj lastni{kih, v

Franciji je tak{nih stanovanj dobra polovica, v Nem~iji pa le dve petini. Nem{ki trg je z

vidika nepremi~ninskih investicijskih dru`b (skladov) med obravnavami tremi dr`ava-

mi najbolj razvit, saj je tr`na kapitalizacija teh dru`b (po podatkih banke Kempen & CO)

3,9% GDP (v Zdru`enem kraljestvu 2% in v Franciji 0,8%). Eden od pomembnih ele-

mentov, ki pa vplivajo na celoten nepremi~ninski trg in ne le na nepremi~ninske inve-

sticijske dru`be (sklade), pa je tudi vi{ina davka na promet z nepremi~ninami (v

Zdru`enem kraljestvu in Nem~iji 3% ter v Franciji 4,8%).

Vse obravnavane dr`ave so velike. Za majhne dr`ave velja, da je te`je ustvariti ugodne

pogoje za poslovanje nepremi~ninskih investicijskih dru`b (skladov). Tako je iz gradi-

va Lindbergove, ki je prou~evala Belgijo, Nem~ijo, Nizozemsko, Norve{ko, Veliko Bri-

tanijo in ZDA, razvidno da so nepremi~ninske investicijske dru`be (skladi) v Belgiji in

na Nizozemskem pomembne, na Norve{kem pa so te dru`be neprivla~ne za investira-

nje in zato nimajo ve~je vloge.

4.3 Francija

V tej dr`avi poznajo dve glavni obliki nepremi~ninskih investicijskih skladov: Sociétés

d'investissements immobiliers cotées (SIIC), kar v prostem prevodu pomeni dru`be za

nepremi~ninsko investiranje, katerih delnice kotirajo na borzi, in Sociétés civiles de pla-

cement immobilier (SCPI) oziroma dru`be civilnega prava za nepremi~ninsko investi-

ranje. Te so sorazmerno precej manj{e v primerjavi s SIIC in ne kotirajo na borzi. Poleg

tega so sicer poznane {e Sociétés foncières cotées (SFC) oziroma nepremi~ninske

dru`be, ki kotirajo na borzi, vendar pa so se zaradi spremenjene ureditve prete`no `e

preoblikovale ali pa se v zadnjem ~asu preoblikujejo v SIIC, zato jih na tem mestu pose-

bej ne obravnavamo. Vse tri vrste dru`b, ki jih literatura (kljub imenu société – dru`ba)

pri{teva k skladom, omogo~ajo posameznikom, da investirajo svoja sredstva v nepre-

mi~nine, pri ~emer pa ne postanejo njihovi neposredni lastniki. Med delni~arji SIIC je

ve~je {tevilo institucionalnih vlagateljev kot v SCPI.

Nepremi~ninske investicijske sklade v Franciji nadzoruje posebna Oblast za finan~ne

trge - Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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4.3.1 Dru`be za nepremi~ninsko investiranje, katerih delnice kotirajo na
borzi, (SIIC)

Iz literature, ki obravnava mednarodne preglede nepremi~ninskih investicijskih skla-

dov, izhaja, da se te dru`be {tejejo kot francoski nepremi~ninski investicijski skladi (zla-

sti v primerjavi z ureditvijo tega podro~ja v ZDA in Nem~iji).

V Franciji so `e pred najnovej{imi spremembami zakonodaje delovale nepremi~ninske

dru`be, ki kotirajo na borzi (Les sociétés foncières cotées). V letu 2003 jim je nova ure-

ditev omogo~ila, da se potegujejo za status SIIC (sociétés d'investissements immobiliers

cotées) in pridobijo poseben status glede obdav~evanja; po dosegljivih podatkih so to

mo`nost prete`no tudi izkoristile.

Iz pregleda dav~ne transparentnosti v Evropi, ki ga je izdelalo Evropsko zdru`enje za

nepremi~nine v javni lasti (EPRA) in obsega primerjavo sistemov nepremi~ninskih in-

vesticijskih skladov v Belgiji, Franciji, Nizozemski in v ZDA, med drugim izhaja, da je bil

namen uvedbe SIIC predvsem v tem, da se razvijejo doma~i nepremi~ninski skladi in se

okrepi njihova mo~ v tekmovanju z belgijskimi, nizozemskimi in nem{kimi skladi.

Predvsem gre za izena~evanje s sosednjimi dr`avami v pogledu dav~nih olaj{av za skla-

de. Pogoji za njihovo delovanje in dav~ni re`im teh skladov so dolo~eni v finan~nem

zakonu za leto 2003, katerega dolo~be so sestavni del splo{nega dav~nega zakonika

(Code General des impots - CGI).

Skladi (SIIC) so delni{ke ali delni{ke komanditne dru`be, ki kotirajo na francoski borzi.

S tem je omogo~ena ve~ja transparentnost in likvidnost dru`b, bolj pa naj bi bili za{~ite-

ni tudi mali delni~arji, saj naj bi se prepre~ilo, da bi bili ti skladi v lasti majhnega {tevila

delni~arjev. Tako pri teh dru`bah tudi ni nobenih omejitev glede {tevila doma~ih del-

ni~arjev.

Po dolo~ilu ~lena 208 C splo{nega dav~nega zakonika je najmanj{i kapital 15 milijo-

nov €, glavna dejavnost SIIC pa je investiranje v nepremi~nine. Gre za nakup ali gradnjo

nepremi~nin, ki se nato dajejo v najem. Poleg tega glavno dejavnost predstavlja tudi po-

sredno ali neposredno posedovanje dele`ev v dru`bah s podobno dejavnostjo.

Nepremi~ninska dru`ba, ki `eli pridobiti status SIIC (kot tudi odvisna dru`ba v 95% lasti

take dru`be) lahko zaprosi za tak status. Posebni dav~ni status teh dru`b se nana{a

samo na glavne dejavnosti.
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Poleg tega pa se lahko SIIC ukvarja {e z nekaterimi postranskimi dejavnostmi (finan~ni

leasing, komunalno urejanje zemlji{~, posredni{tvo), vendar samo do dolo~enega od-

stotka vrednosti bruto premo`enja dru`be. Za postranske dejavnosti dru`be dav~ne

olaj{ave ne veljajo.

^e dru`ba pridobi status sklada (SIIC), je za osnovne dejavnosti opro{~ena davka na

dobi~ek, mora pa pla~evati poseben »izhodni« davek (exit tax) po stopnji 16,5% od ne-

realiziranih kapitalskih dobi~kov, in sicer v enakih obrokih, razporejenih v {tiriletnem

obdobju. Postranske dejavnosti pa so obdav~ene (davek na dobi~ek) po obi~ajni stop-

nji 33,33% oziroma pri preseganju dovoljenih zneskov po stopnji 35,43%.

Akontacija davka na prihodke fizi~nih oseb (withholding tax) zna{a 25 %. Tuji dr`avlja-

ni so lahko v dolo~enih primerih zavezanci za pla~ilo akontacije tega davka po ni`ji

stopnji. (rezidenti dr`av ~lanic EU v glavnem pla~ujejo 15% odbitni davek, v primeru

posebnih meddr`avnih sporazumov pa lahko zna{a ta davek celo samo 5%).

Poleg tega obstaja {e davek na odsvojitev premo`enja (transfer tax) v vi{ini pribli`no

4,80%, ki ga je treba pla~ati v primeru prodaje nepremi~nine. Gre v bistvu za davek na

promet z nepremi~ninami.

V francoskem sistemu so dolo~ene zahteve za razdelitev dobi~ka, ki vsebuje tudi del do-

hodkov, pridobljenih iz naslova posedovanja nepremi~nin. Delni~arjem se mora najkasne-

je v enem letu razdeliti minimalno 85% dobi~ka od najemnin oziroma najkasneje v dveh le-

tih minimalno 50% dobi~ka, pridobljenega s prodajo nepremi~nin oziroma dele`ev.

Senat (zgornji dom parlamenta) je predlagal, da bi dopolnili finan~ni zakon za leto 2004

tako, da bi za dolo~eno ~asovno obdobje (2004-2007) omogo~ili industrijskim in fi-

nan~nim dru`bam prenos nepremi~nega premo`enja na SIIC, kar bi jim prineslo

dav~ne olaj{ave. Obenem pa bi bilo nepremi~no premo`enje tudi bolje upravljano. V

tem trenutku {e ni podatka o tem, ali je bil predlog sprejet.

4.3.2 Dru`be civilnega prava za nepremi~ninsko investiranje (SCPI)

Te dru`be se razlikujejo od SIIC predvsem v tem, da ne kotirajo na borzi. Iz {tudije o ne-

premi~ninskih skladih v Evropi, ki jo je izdelal Evropski in{titut za var~evanje (L'Obser-

vatoire de l'Epargne Européenne), med drugim izhaja, da imajo dru`be za nepre-

mi~ninsko investiranje (SCPI) tudi lastno pravno osebnost. V bistvu gre pri SCPI za za-
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gotavljanje rednih in varnih donosov vlagateljem. (Deloma povzeto po pravnem porta-

lu Groupe Monassier France)

Osnova za delovanje SCPI je podana v zakonu z dne 31. decembra 1970, sedaj pa se

dolo~be v zvezi z njihovim delovanjem in naravo nahajajo v monetarnem in finan~nem

zakoniku (Code monetaire et financier). Njihova dejavnost je izklju~no nakup in uprav-

ljanje nepremi~nin (v nekaterih primerih tudi njihovo renoviranje) ter dajanje teh ne-

premi~nin (pisarn, trgovskih lokalov, novih stanovanjskih zgradb, starih stanovanjskih

objektov v za{~itenih obmo~jih) v najem. Minimalni znesek kapitala mora zna{ati 760

000 €, delnice pa so imenske in morajo biti nominirane v vi{ini vsaj 150 €. Nekatere SCPI

so ustanovljene z namenom, da po to~no dolo~enem ~asovnem obdobju prenehajo z

delovanjem, nepremi~nine pa se prodajo in dru`beniki vnov~ijo morebitni dobi~ek.

Ponavadi SCPI upravljajo posebne dru`be za upravljanje. Same SCPI pa lahko objavijo

javni poziv k var~evanju, kar pomeni, da se dele`i dru`b lahko tudi javno prodajajo.

Dru`beniki, prete`no gre za fizi~ne osebe, so lastniki dele`ev in imajo pravico do iz-

pla~ila dele`ev dohodkov dru`b, biti pa morajo tudi obve{~eni o njihovem poslovanju.

Dele`i v dru`bi se lahko prodajo sami dru`bi do meje njene likvidnosti. Nakup in pro-

daja delnic potekata na sede`u dru`be.

4.4 Zdru`eno kraljestvo

4.4.1 Investicijski skladi na splo{no

Angle{ka pravna terminologija pozna na podro~ju investicijskih skladov pojme: invest-

ment companies, investment funds, investment trust, mutual funds, open in closed

funds, unit trust, itd. V anglosaksonskih dr`avah na primer poznajo institucijo, ki se

imenuje trust in kjer gre za odnos, ki temelji na zaupanju med osebo, ki postane lastnik

premi~nega ali nepremi~nega premo`enja (trustee), in osebo, v korist katere ta oseba

opravlja lastni{ka pooblastila (beneficiary).

Oblike kolektivnega investiranja (kamor {tejemo investicijske sklade v naj{ir{em pome-

nu) so v Zdru`enem kraljestvu lahko:

• regulirane oblike, kamor sodijo: poobla{~eni vzajemni skladi (authorised unit trusts),

odprte investicijske dru`be v Zdru`enem kraljestvu (UK open-end investment

companies);
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• neregulirane oblike, kamor sodijo: nepoobla{~eni vzajemni skladi (unauthorised unit

trusts), prekomorske-tuje odprte investicijske dru`be (overseas open-end collective

investment companies), komanditne dru`be (limited partnership).

Zaprti skladi so v Zdru`enem kraljestvu ve~inoma organizirani kot investicijske dru`be

(Investment trust companies) in kotirajo na londonski borzi (London Stock Exchange).

Temeljni predpis, ki ureja podro~je kolektivnih investicijskih shem v Zdru`enem kra-

ljestvu, je Zakon o finan~nem poslovanju in trgih iz leta 2000 (Financial Services and

Markets Act 2000). Na podlagi tega zakona so bili sprejeti tudi {tevilni pravilniki, ki jih je

izdal Urad za finan~ne storitve (Financial Services Authority) in so zdru`eni v posebni

publikaciji imenovani FSA's Collective Investment Schemes Sourcebook. Na podlagi

Zakona o finan~nem poslovanju in trgih ima Urad za finan~ne storitve pristojnosti na

podro~ju dolo~anja pravil in smernic pri vodenju in delovanju poobla{~enih vzajemnih

skladov in doma~ih odprtih investicijskih dru`b. Zakon v teh primerih ureja investicij-

sko poslovanje v Zdru`enem kraljestvu.

4.4.2 Nepremi~ninski investicijski skladi

Nepremi~ninski investicijski skladi (real estate funds), ki investirajo v nepremi~ninske

vrednostne papirje, so ena izmed oblik investicijskih skladov.

Nepremi~ninski trg v Zdru`enem kraljestvu je precej velik, likviden in transparenten.

Poleg neposrednega lastni{tva nepremi~nin obstaja tudi ve~ oblik investiranja v nepre-

mi~nine (Real Property Investment Vehicles), pri ~emer gre za posredno obliko last-

ni{tva nepremi~nin. Primeri nepremi~ninskih investicijskih skladov so nepoobla{~eni

nepremi~ninski vzajemni skladi (unauthorised property unit trusts) in poobla{~eni ne-

premi~ninski vzajemni skladi (authorised property unit trust). Med oblikami kolektiv-

nega investiranja v nepremi~nine poznajo tudi odprte investicijske dru`be (open-en-

ded investnemt companies – OEIC), nepremi~ninske investicijske dru`be (Property In-

vestment Companies) ter komanditne dru`be (limited partnership).

Poobla{~eni nepremi~ninski vzajemni skladi (Authorised Property Unit
Trusts)

Vzajemni sklad ni pravna oseba. Ta sklad ima v lasti zaupnik (ki ni manager sklada in se

imenuje trustee). Zaupnik (trustee) ima zakonito lastni{tvo nad premo`enjem sklada

(legal ownership), vendar imajo upravi~enci do premo`enja ekonomski interes nad
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premo`enjem sklada, zato so ekonomske koristi, kot na primer dividende razdeljene

med investitorje sklada.

Dovoljenje (licenco) za delovanje podeljuje poobla{~enim nepremi~ninskim vzajem-

nim skladom Urad za finan~ne storitve (Financial Services Authority). Ustanavljanje,

upravljanje in delovanje poobla{~enih nepremi~ninskih skladov vklju~no z omejitvami

investiranja je urejeno s pravili, ki jih izda ta urad. Visoka stopnja reguliranja teh skladov

omogo~a, da so dostopni malim investitorjem.

Pri teh skladih gre za odprte vzajemne sklade (open-end). Investitorji so lastniki

dolo~enega {tevila enot premo`enja vzajemnega sklada. Direktorji (managers) sklada

lahko od investitorjev za sklad kupujejo enote premo`enja vzajemnega sklada in jim iz-

dajajo nove enote premo`enja. Razlika med emisijsko ceno enot premo`enja (cena ob

izdaji) in ceno, po kateri se enote premo`enja vzajemnega sklada ponovno odkupijo

(bid price) logi~no spominja na dobi~ek, dose`en pri nakupu in prodaji iste nepre-

mi~nine. Enote premo`enja izdajajo in prodajajo managerji, ki redno objavljajo nakup-

no in prodajno ceno.

Poobla{~eni nepremi~ninski vzajemni skladi so primernej{i predvsem za male investi-

torje (retail investors). Pri tem gre za obliko kolektivnega investiranja, pri ~emer kapital-

ski dobi~ek na ravni sklada ni obdav~en.

Za za{~ito drobnih investitorjev je za te sklade predpisano:

• obvezno dolo~ena stopnja likvidnosti,

• omejene nalo`bene mo`nosti in

• najmanj{a vrednost sklada je 30 milijonov GBP.

Nepoobla{~eni nepremi~ninski vzajemni skladi (Unauthorised Property Unit
Trust)

Ti skladi so oblika kolektivnega investiranja in omogo~ajo investitorjem, kot so pokoj-

ninski skladi in dobrodelne organizacije, dostop do nepremi~ninskega trga ter prek

tega do neobdav~ljivega dobi~ka (tax-exempt).

Nepoobla{~eni nepremi~ninski vzajemni skladi so pogostej{i kot poobla{~eni nepre-

mi~ninski vzajemni skladi. Ti skladi niso omejeni s posebnimi pravili in so dostopni

ve~jim, institucionaliziranim in izku{enim investitorjem. Delovanje nepoobla{~enih

vzajemnih skladov je urejeno z ustanovitvenimi akti, kjer so dolo~ene zahteve za delo-
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vanje sklada ter obveznosti direktorja/posrednika (manager/operator) in lastnika ne-

premi~nega premo`enja (trustee). Delovanje direktorja/posrednika pa je urejeno s pra-

vili Urada za finan~ne storitve (Financial Services Authority). Za zagotovitev ciljev inve-

sticijske politike ti skladi delujejo fleksibilneje, saj niso omejeni s pravili, ki veljajo za

poobla{~ene nepremi~ninske vzajemne sklade. S premo`enjem teh skladov ni mogo~e

trgovati na borzi.

Prednost teh skladov je, da imajo ni`je stro{ke delovanja, pomanjkljivost pa ta, da so

dostopni samo dolo~enim investitorjem.

4.4.3 Odprte investicijske dru`be (Open-end Investment Companies –
OEICs)

Pri OEIC gre za obliko kolektivnega investiranja (collective investment schemes). Z

vlo`ki investitorjev upravljajo poklicni managerji, tk.im. Authorised Corporate Direc-

tors. Podobno kot vzajemni skladi in investicijske dru`be ponujajo OEIC investitorjem

mo`nost investiranja v razli~ne vrednostne papirje po na~elu razpr{enosti tveganja.

OEIC so organizirane kot gospodarske dru`be (corporate structure). Zakon o fi-

nan~nem poslovanju in trgih (Financial Services and Markets Act) dolo~a ureditev in

nadzor nad njimi. Podrobnej{a pravila, po katerih delujejo OEIC, so dolo~ena v doku-

mentu Urada za finan~ne storitve (The FSA's Collective Investments Schemes Source-

book – CIS Rules). Pred uveljavitvijo teh pravil so bile odprte investicijske dru`be ome-

jene samo na investiranje v vrednostne papirje, nova pravila, ki veljajo od 1. decembra

2001, pa omogo~ajo tudi investiranje v drugo premo`enje, med drugim v nepremi~nine

(Property Schemes). Stopnja regulacije je visoka, podobno kot pri poobla{~enih nepre-

mi~ninskih vzajemnih skladih. Ker gre za odprte investicijske dru`be, lahko delnice teh

dru`b kupuje kdorkoli in so torej dostopne tudi malim investitorjem (retail investors).

Direktor dru`be mora glede vrste nalo`b delovati v skladu z natan~no dolo~enimi pra-

vili in ob tem v celoti slediti investicijski politiki dru`be. Delnice OEIC lahko kotirajo na

borzi (Stock Exchange listing optional). Dru`be se {tejejo za nepremi~ninske, ~e inve-

stirajo ve~ kot 80% premo`enja v nepremi~ninske vrednostne papirje ali neposredno v

nepremi~nine.

4.4.4 Nepremi~ninski investicijski skladi (Property Investment Trusts)

Nepremi~ninski investicijski sklad je gospodarska dru`ba, ki investira v vrednostne pa-

pirje ali drugo premo`enje (tudi nepremi~nine). Namen teh dru`b je upravljanje s port-
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feljem nalo`b. Z delnicami dru`b se trguje na borzi. Gre za zaprte dru`be s fiksnim {te-

vilom delnic. Ustanovijo se v skladu z Zakonom o dru`bah (Companies Act 1989).

4.4.5 Komanditne dru`be (Limited partnership)

Dru`beniki komanditne dru`be (limited partnership) lahko investirajo v eno ali ve~ ob-

lik premo`enja. Dru`beniki, ki ne sodelujejo pri upravljanju in vodenju dru`be (ko-

manditisti) niso osebno odgovorni za obveznosti dru`be in gre torej za pasivno investi-

cijo. [tevilo investitorjev je omejeno, s kapitalskimi dele`i pa ni mogo~e trgovati na bor-

zi (Stock Exchange).

Komanditne dru`be ponujajo investitorjem dav~no transparentost, poleg tega pa

dru`beniki ne pla~ujejo davka iz kapitalskega dobi~ka niti davka od dohodka na ravni

dru`be (partnership level). Na podlagi britanske pravne ureditve lahko v komanditni

dru`bi sodeluje do 20 dru`benikov. Dru`beniki (komanditisti) odgovarjajo za obvez-

nosti dru`be do vi{ine svojega kapitalskega vlo`ka, zato pa ne sodelujejo aktivno pri

vodenju in upravljanju dru`be. Povpre~na »`ivljenjska doba« komanditne dru`be v

Zdru`enem kraljestvu je od sedem do deset let. Ko dru`ba preneha, se njeno pre-

mo`enje proda, vlo`ki pa se vrnejo investitorjem.

Vlaganje v razli~ne vrednostne papirje (diverzifikacija) pri komanditnih dru`bah ni

raz{irjeno in gre ve~inoma za specializirane sklade.

Komanditna dru`ba kot oblika kolektivnega investiranja v nepremi~nine zaradi svojih

zna~ilnosti, predvsem pa zaradi tega, ker gre za zaprto dru`bo, ni primerna za majhne

investitorje (retail investors).

4.5 Zvezna republika Nem~ija

4.5.1 Splo{no o skladih

Poznani sta dve veliki skupini skladov: javni skladi (Publikumsfonds), ki ustrezajo

na{im vzajemnim skladom, in posebni skladi (Spezialfonds). Javni skladi so namenjeni

velikemu {tevilu predvsem zasebnih investitorjev; med drugim se k njim pri{tevajo tudi

odprti investicijski skladi. Posebni skladi pa so namenjeni institucionalnim vlagateljem,

pri ~emer je njihovo {tevilo omejeno in jih je lahko najve~ 10 (v praksi jih je dostikrat

manj, tudi en sam – glej Gracer 2003), lastniki dele`ev pa so podjetja, zavarovalnice, no-
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silci socialnega zavarovanja, cerkve, sindikati in pokojninske blagajne. (Offene und

geschlossene Fonds, {tudijsko gradivo Poklicne akademije Berlin)

Sklade v Nem~iji na~eloma upravljajo investicijske dru`be (Kapitalanlagegesellschaften

- KAG)5, ki investirajo denarna sredstva za skupni ra~un investitorjev v posebno pre-

mo`enje (Sondervermögen) oziroma sklad. Pravna oblika investicijskih skladov je bo-

disi delni{ka dru`ba (Aktiengesellschaft-AG) bodisi dru`ba z omejeno odgovornostjo

(Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH). Najni`ji kapital investicijske dru`be

mora zna{ati 2,5 milijona €. Premo`enje sklada je vedno lo~eno od premo`enja investi-

cijske dru`be. Investitor je lastnik samo dele`a v skladu, ne pa tudi dele`a v investicijski

dru`bi. Nalo`bena politika se dolo~i s pogodbo med skladom in investicijsko dru`bo,

ki upravlja s premo`enjem sklada. Velja na~elo razpr{itve tveganja. Investicijski skladi

izdajajo potrdila o lastni{tvu dele`ev, pri ~emer ne veljajo nobene posebne omejitve. V

skladu se premo`enje investitorjev upravlja in investira. Vrednosti dele`ev ne dolo~ata

ponudba in povpra{evanje, pa~ pa vrednost celotnega premo`enja sklada. Prodaja

dele`ev sklada gre v breme sklada. Ko investitor proda svoj dele`, ga investicijska

dru`ba odkupi in postane torej njena last. Lahko ga obdr`i sama ali pa ga proda na trgu.

(Glej Offene und geschlossene Fonds)

4.5.2 Odprti nepremi~ninski skladi (Offene Immobilienfonds)

V Zvezni republiki Nem~iji predstavljajo najpomembnej{o obliko nepremi~ninskih in-

vesticijskih skladov odprti nepremi~ninski skladi (Offene Immobilienfonds). Pravna

podlaga za njihovo delovanje je zakon o investicijskih dru`bah (Gesetz über Kapitalan-

lagegesellschaften - KAGG), ki predvideva dve pravni obliki teh skladov glede na to, ali

so namenjeni omejenemu ali neomejenemu {tevilu investitorjev (Spezialfonds oziroma

Publikumfonds). @ivljenjska doba odprtih nepremi~ninskih skladov ni omejena. Prav-

ne osebnosti nimajo.

Nem{ki zakon o investicijskih dru`bah (KAGG) je bil sprejet `e leta 1957, nazadnje pa je

bil spremenjen leta 2002 z Zakonom o spodbujanju finan~nega trga (Finanzmarktförde-

rungsgesetz – FMFG). Cilj navedene spremembe je zagotoviti {e ve~jo varnost nalo`b,

raz{iritev poslovnih mo`nosti investicijskih dru`b ter mo`nosti za konkuren~nej{i na-

stop investicijskih dru`b na mednarodnih finan~nih trgih. Odprti nepremi~ninski skladi
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smejo po tej spremembi na~eloma brez omejitev investirati tudi v tujini, pri ~emer mora-

jo investicijske dru`be za razpr{itev tveganj spo{tovati 30-odstotno omejitev celotnih

nalo`b v tujino glede na vrednost premo`enja sklada. (Gracer, 2003: 808-809)

Odprti nepremi~ninski skladi predstavljajo mo`nost za investiranje manj{ih zneskov.

Izgub ti skladi v ZRN prakti~no ne poznajo. Z vrednostnimi papirji odprtih nepre-

mi~ninskih skladov se ne trguje na borzi. Premo`enje skladov je lahko sestavljeno iz ne-

premi~nin, ki se dajejo v najem, nepremi~nin za obrtno dejavnost, me{anih nepre-

mi~nin, zemlji{~ in udele`b v dru`bah, ki se ukvarjajo z zemlji{~i. Upravljanje skladov

nadzorujejo depotne banke (Depotbank), ki tudi hranijo sredstva skladov in trikrat

mese~no izra~unavajo vrednost enote premo`enja. Vsako leto odbor izvedencev

(Sachverständigenausschuß) oceni vrednost premo`enja. Premo`enje sklada je last in-

vesticijske dru`be. Pri me{anih skladih (Mischfonds) dele` nepremi~nin ne sme prese-

gati 30%.

Skladi so opro{~eni davka na dobi~ek in davka na kapitalski dobi~ek. Dohodki investi-

torjev pa so obdav~eni kot dohodki iz kapitala. Da bi u`ivali dav~ne olaj{ave, morajo

skladi izpolnjevati nekatere pogoje. Skupna vrednost nepremi~nin, katerih posami~na

vrednost presega 10% vrednosti sklada, ne sme presegati 50% vrednosti sklada. Za-

dol`enost ne sme presegati 50% sredstev sklada. Poleg tega mora biti najmanj 50%

vrednosti portfelja investiranega v nepremi~nine. (Lindberg, 2002)

V odprtih nepremi~ninskih skladih lahko investitor v vsakem trenutku proda svoj

dele`, pri ~emer zanj ne nastanejo posebni stro{ki. Sklad mora v ta namen vedno imeti

na razpolago vsaj 5% likvidnega premo`enja.

4.5.3 Zaprti nepremi~ninski skladi (Geschlossene Immobilienfonds)

Zaprti nepremi~ninski skladi so prete`no v obliki osebnih in sicer komanditnih dru`b

(Kommanditgesellschaft – KG), pa tudi dru`b civilnega prava. Cilj njihovega delovanja

je nakup nepremi~nin ali pravic iz nepremi~nin. Tudi za njih veljajo nekatere dav~ne

olaj{ave. Lastnica nepremi~nin (komplementar) je sama dru`ba, investitor pa je koman-

ditist. Premo`enje je v skupni lasti dru`benikov, ki tudi odgovarjajo za obveznosti

dru`be do vi{ine vrednosti svojih dele`ev. Pri zaprtih nepremi~ninskih investicijskih

skladih investicijske dru`be (KAG) nimajo nobene funkcije in zanje ne velja zakon o in-

vesticijskih dru`bah (KAGG). Tudi sicer ti skladi zakonsko niso urejeni. Gre za obliko

dolgoro~nega investiranja. (Offene und geschlossene Fonds)
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Nakup dele`ev je mo`en samo v dolo~enem omejenem ~asovnem obdobju. Po tem ob-

dobju se sklad »zapre«.

Posebna oblika zaprtih nepremi~ninskih skladov so tudi nepremi~ninski lizin{ki skladi

(Immobilien-Leasing-Fonds). Dru`ba kupljeno nepremi~nino oddaja, trajanje lizinga

pa je najmanj 20 let. Pri tej obliki sklada ponavadi premo`enje dru`be predstavlja samo

ena nepremi~nina.

Nasploh pri zaprtih skladih pogosto ni mo`no prodati dele`ev, kar predstavlja pomanj-

kljivost teh skladov v primerjavi z odprtimi skladi.

V. MO@NOSTI ZA UVEDBO NEPREMI^NINSKIH SKLADOV
V SLOVENIJI6

Trg z nepremi~ninami v Sloveniji se hitro razvija, {e zdale~ pa ni razvit tako, kot je v pri-

kazanih dr`avah ~lanicah EU. Nara{~anje cen nepremi~nin, {e zlasti v ve~jih mestih in

bli`nji okolici, pomeni tudi investicijsko prilo`nost, ki pa zaenkrat malim investitorjem

ni dostopna. Zato bi tak{ni skladi lahko predstavljali primerno dodatno mo`nost

pove~anja var~evanja v narodnem gospodarstvu, hkrati pa drobnim in tudi drugim in-

vestitorjem omogo~ili investiranje prek posrednega lastni{tva nepremi~nin, kot je

mo`no v obravnavanih treh dr`avah.

Po drugi strani pa je treba opozoriti, da je Slovenija majhen trg za nalo`be nepremi~nin-

skih skladov. Pri tem ne gre toliko za velikost dr`ave, pa~ pa v ve~ji meri za strukturo

lastnine nad nepremi~ninami (dele` stanovanj in hi{ v zasebni lasti je v Sloveniji ve~ji

kot v obravnavanih dr`avah). Tako je potencialni trg omejen na podro~je najema po-

slovnih objektov (prostorov) in majhen segment najemni{kih stanovanj.

Na podro~ju prometa z nepremi~ninami je treba {e vzpostaviti nekatere pogoje za u~in-

kovitost trga z nepremi~ninami. To pomeni ustrezno u~inkovite spremembe lastni{tva

(vpisi v zemlji{ko knjigo, podro~je hipotek). V razvitih dr`avah so bili na podro~ju po-

slovanja z nepremi~ninami pred nepremi~ninskimi investicijskimi skladi vzpostavljeni

{e nekateri drugi, enostavnej{i instrumenti povezovanja drobnih investitorjev z last-

ni{tvom nepremi~nin. To so bili hipotekarni krediti ter hipotekarne obveznice. S po-
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dro~jem nepremi~nin se ukvarjajo tudi hipotekarne banke in v delu svojega poslovanja

v omejenem obsegu lahko tudi univerzalne banke.

Za uspe{nost poslovanja nepremi~ninskih investicijskih dru`b (skladov) v Sloveniji je

poleg ustrezne normativne ureditve in primernega trga, narodnogospodarsko pomem-

bno tudi vpra{anje, kaj naj bi bila njihova dejavnost. V primeru, da bi le kupovale ne-

premi~nine, bi tak{ne dru`be pomenile le dodatno povpra{evanje po nepremi~ninah,

kar bi njihovo ceno {e pove~alo. V primeru, da bi tudi gradile in vzdr`evale objekte ter

urejale zemlji{~a (kar je del njihove dejavnosti v Franciji), pa bi njihovo delovanje po-

menilo tudi prispevek na ponudbeni strani ter bi tako poleg pove~anja var~evanja pos-

pe{evale tudi novogradnje poslovnih in stanovanjskih objektov.
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OBDAV^ITEV SUBVENCIJ V KMETIJSTVU*

I. UVOD

V Raziskovalnem sektorju smo pripravili pregled ureditve obdav~enja subvencij v kme-

tijstvu v dr`avah ~lanicah EU. Naro~ilo nam je bilo posredovano ob obravnavi predloga

zakona o dohodnini v Dr`avnem zboru, po katerem je predvidena sprememba ureditve

na podro~ju obdav~evanja razli~nih pla~il iz naslova ukrepov kmetijske politike.

Naloga ima poleg uvoda in zaklju~ka {e dva dela. V prvem splo{nem delu so prikazane

nekatere zna~ilnosti obdav~evanja subvencij v kmetijstvu in skupne zna~ilnosti, ki ve-

ljajo za obravnavane dr`ave.

V drugem delu je prikazan sistem obdav~evanja subvencij po posameznih dr`avah. V

nalogi so obravnavane naslednje dr`ave: Avstrija, Danska, Francija, Irska, Italija,

Nem~ija, Nizozemska in [vedska.

II. SPLO[NE ZNA^ILNOSTI OBDAV^EVANJA KMETIJSKIH
SUBVENCIJ

Pomembnost subvencij v kmetijstvu in njihovega obdav~evanja1 v EU je lepo razvidna

iz podatkov v publikaciji Evrostata (str.15), da je v letu 2001 bil dele` subvencij v bruto

dodani vrednosti kmetijske dejavnosti petnajstih dr`av ~lanic EU 31,9%. Dele` neto

subvencij (to so celotne subvencije, od katerih se od{teje davek na subvencije) pa je bil

v tem letu 28,5% v bruto dodani vrednosti. Iz teh podatkov lahko izra~unamo, da je bil v

letu 2001 dele` davkov na subvencije 3,4% bruto dodane vrednosti kmetijske dejavno-

sti v EU.
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* Mag. Igor Zobavnik in dr. Branka Berce-Bratko; pripravljeno: 5.2.2004, objavljeno:

9.2.2004

1 Davek (tax) je obvezna dajatev dav~nega zavezanca, ki je ne spremlja nobena neposredna dajatev v njegovo

korist; oblastveni organi jo predpi{ejo zaradi kritja javnih in finan~nih potreb ali zaradi uresni~evanja drugih ci-

ljev javne politike, zlasti gospodarske in socialne. (Turk, str. 58)



2.1 Definicija subvencij

V strokovni literaturi obstajajo razli~ne definicije subvencij. V mednarodnem slovarju

poslovnih izrazov (Adam, 1992) so upo{tevane tudi fizi~ne osebe ter izrecno omenjeni

tudi kmetje. Subvencije so definirane kot:

»Denar, ki ga da vlada dolo~enim proizvajalcem, kot so na primer kmetje, da jim po-

maga proizvajati blago in storitve, ki jih javnost potrebuje, brez izgube in {e vedno po

nizki ceni. Mo`ne subvencije vklju~ujejo prehrambene, stanovanjske, izvozne in zapo-

slitvene subvencije.« (Adam, 1992: 346)

Normativno so subvencije definirane v okviru Svetovne trgovinske organizacije, in to v

1. ~lenu Sporazuma o subvencijah in izravnalnih ukrepih.

»Subvencije so:

1. finan~ni prispevek vlade ali kateregakoli javnega organa na ozemlju dr`ave ~lani-

ce (v nadaljnjem besedilu vlada), to je:

• dejavnost vlade, ki pomeni neposreden prenos sredstev (npr. nepovratna dotacija,

posojilo, kapitalski vlo`ek), neposredna nakazila, do katerih utegne priti, ali prev-

zem dolga (npr. v obliki jamstva za posojila);

• odpust ali opustitev izterjave dospelih dav~nih obveznosti (npr. fiskalne spodbude,

kot so dav~ne olaj{ave),

• vladna dobava blaga ali storitve, ki sicer ne sodi v splo{no infrastrukturo, ali pa

odkup blaga;

• vpla~ila vlade v dolo~en finan~ni sklad ali pooblastilo ali navodilo zasebnemu

subjektu, da opravi ve~ opravil take vrste, ki so na{teta v prej{njih alineah, ki bi jih

v obi~ajnih okoli{~inah opravila vlada in se opravljanje take dejavnosti dejansko

in po vsebini ne razlikuje od dejavnosti, ki bi jih sicer opravila vlada, ali

2. kakr{nakoli oblika dohodkovne ali cenovne podpore v smislu XVI. ~lena GATT

1994.« (1. ~len Sporazuma o subvencijah in izravnalnih ukrepih)

Kot dodaten pogoj (da gre za subvencije) je v tem ~lenu predpisano, da pri teh ukrepih

nastane korist.

Normativno so subvencije opredeljene tudi na nivoju EU. V predlogu uredbe o eko-

nomskih ra~unih za kmetijstvo v EU je Komisija EU na primer subvencije opredelila kot:

»teko~e, neodpla~no pla~ilo, ki ga dr`ava ali institucije EU dajejo proizvajalcem z na-

menom vpliva na obseg njihove proizvodnje, njihove cene ali na povra~ilo proizvod-

nih tvorcev.« (Evropska komisija, Predlog uredbe, str. 82)
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2.2 Vrste subvencij v kmetijstvu EU

Za namen te naloge niso bistvene opredelitve vseh vrst in mo`nih na~inov kategorizaci-

je subvencij v EU. Zato le na kratko povzemamo pregled od mo`nih, po katerem so

subvencije v kmetijstvu razdeljene v dve kategoriji (Evropska komisija, Predlog uredbe,

str. 82-85):

• subvencije na proizvode (uvozne subvencije in druge subvencije na proizvode) ter

• druge subvencije na proizvodnjo.

2.2.1 Subvencije na proizvode

Te subvencije se delijo na uvozne subvencije in druge subvencije na proizvode. Sub-

vencije na proizvode so subvencije pla~ane na enoto proizvoda ali storitve, ki je proi-

zvedena ali uvo`ena, ali pa se ra~una ad valorem (vrednostno) kot dolo~en odstotek

cene enote. Subvencija se lahko ra~una kot razlika med posebno ciljno ceno in tr`no

ceno, ki jo dejansko pla~a kupec. Te subvencije lahko razdelimo na tiste, ki so dane

kmetijskim proizvajalcem in tiste, ki so dane drugim ekonomskim subjektom.

Proizvajalcem so dane naslednje vrste subvencij:

• kompenzacijska pomo~ za polj{~ine (`itarice, proteinske pridelke in oljarice) ter pre-

mije za `ivino),

• subvencije za pridelavo olivnega olja,

• subvencije za pridelavo tekstilnih pridelkov (lan in konoplja),

• subvencije za vzrejo sviloprejke,

• subvencije za pridelavo banan (samo tisti del, ki pomeni kompenzacijsko pomo~),

• subvencije za proizvodnjo rozin,

• subvencije za pridelavo semena,

• subvencija za pridelavo hmelja,

• premije za samice drobnice (ovce in koze),

• vse subvencije, ki imajo oblike poravnalnih (deficiency) pla~il lastnikom (ko proizva-

jalci dobijo pla~ano razliko med povpre~no tr`no ceno in zajam~eno ceno kmetijske-

ga proizvoda).

Druge subvencije se nana{ajo na subvencioniranje proizvodnje ali povra~ila stro{kov

pri izvozu.

Nekatere kmetijske subvencije so namenjene tudi drugim dru`bam (predelavni indu-

striji), ki se ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
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2.2.2 Druge subvencije na proizvodnjo

Druge subvencije na proizvodnjo sestavljajo subvencije, ki ne spadajo v prvo kategori-

jo, a ima lahko proizvajalec zaradi njih koristi pri proizvodnji. Te subvencije vplivajo

predvsem na proizvodne stro{ke ali podpirajo spremembe v metodi proizvodnje.

Primeri teh subvencij so: subvencije na mezde in pla~ilne liste, subvencije za obresti,

kompenzacija DDV, druge subvencije na proizvodnjo (za opustitev pridelave, kompen-

zacije za umik sve`ega sadja in zelenjave, sezonske premije za `ivino, subvencije za

manj razvita in gorska obmo~ja, subvencije za spremembo metode proizvodnje ter na-

domestila za ponavljajo~e se izgube premo`enja – rasto~ih `ivali ali pridelka).

Subvencije, ki imajo vpliv na kapital, niso del prihodka, ampak so del kapitalskega

ra~una in tudi predmet morebitnega obdav~enja v tem delu (obdav~evanje pre-

mo`enja, obdav~evanje kapitalskih dobi~kov).

2.3 Subvencije kot sestavni del dohodka (in dobi~ka) v
kmetijstvu

Dejavnost kmetijstva se v dr`avah EU opravlja v razli~nih organizacijskih oblikah, ki jih

lahko razvrstimo v tri velike skupine (povzeto po Evropska komisija, Predlog uredbe,

str. 101):

• dru`inske kmetije,

• posebna podjetja (zadruge ali majhne gospodarske dru`be, ki so ustanovljene iz

dav~nih razlogov)

• obi~ajne gospodarske dru`be, ki so enake kot v drugih dejavnostih.

Posamezne organizacijske oblike imajo tudi razli~en dav~ni status. Za fizi~ne osebe ve-

lja progresivno obdav~evanje njihovih dohodkov, pri ~emer velja skoraj v vseh razvitih

dr`avah na~elo obdav~itve »vseh«2 virov dohodka s tako imenovano celovito, sinteti~no

dohodnino.

Parsche in soavtorji v povzetku svoje {tudije iz leta 2000 ugotavljajo (Parsche, 2000: 5 in

6), da se je v EU v zadnjih 20 letih uveljavila tako imenovana skupna dav~na ocena po-

sameznika. Avstrija, Danska, Italija, Nizozemska, [panija, Zdru`eno kraljestvo, Belgija,
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Finska in [vedska so jo pri~ele uporabljati, dlje ~asa pa je `e bila obvezna v Franciji. Ne-

katere dr`ave, kot so Nem~ija, Irska in [panija, pa {e dopu{~ajo mo`nost izbire med

lo~enim dav~nim ocenjevanjem posameznih dohodkov in skupnim dav~nim ocenjeva-

njem. Francija ima poseben dru`inski sistem, ki je odvisen od {tevila ~lanov dru`ine, ta

ugodnost pa je omejena do dolo~enega zneska.

Subvencije v kmetijstvu predstavljajo pomemben del prihodkov3 in dohodkov4 kmeta.

Pomembnost subvencij kot komponente dohodka v kmetijstvu pomeni, da je zelo po-

membno, kako se izra~unavajo prihodki in dohodki v kmetijstvu. Pri tem izra~unu gre

po eni strani za razli~ne ra~unovodske in dav~ne pristope, ki vplivajo na obseg (ob-

dav~ljivega) prihodka in dohodka. Pri tem se dav~ne definicije dohodka in dobi~ka v

posameznih ureditvah lahko tudi razlikujejo od ra~unovodske.5

Povezavo med subvencijami in celotnimi dohodki kmetijskega gospodinjstva (farm

household) lahko prika`emo v naslednji sliki:
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Slika 1: Sestavine dohodka kmetijskega gospodinjstva Vir: OECD, str.10.

3 Prihodki (revenues) so prodajna vrednost prodanih koli~in proizvodov, trgovinskega blaga, materiala in sto-

ritev pa tudi drugi zneski, s katerimi se pokrivajo odhodki istega obdobja pri ugotavljanju poslovnega izida.

(Turk, 2000: 573)

4 Dohodek (new value, income) je v podjetju razlika med prihodki in tistimi odhodki, ki ne izvirajo iz tro{enja

delovnih sredstev, predmetov dela in tujih storitev, pri fizi~ni osebi pa je celota njenih zaslu`kov po odbitku

stro{kov, ki jih je imela za njihovo doseganje. (Turk, 2000: 87)

5 Obdav~ljivi dobi~ek (taxable profit, taxable income) je dobi~ek, ugotovljen v skladu s predpisi dav~nih obla-

sti, na podlagi katerega je treba poravnati davek iz dobi~ka; lahko se razlikuje od dobi~ka po ra~unovodskih

standardih. (Turk, 2000: 363)



Subvencije v kmetijstvu so v tej sliki zajete med prora~unskimi pla~ili. Z osebno dohod-

nino pa se obdav~uje celotni dohodek gospodinjstva, ki je sestavljen iz dohodkov iz

kmetijstva in dohodkov iz nekmetijskih dejavnosti. Zato lahko govorimo o obdav~itvi

kmetijskih subvencij le pogojno. Obdav~itev je namre~ posredna prek obdav~itve ce-

lotnega dohodka fizi~ne osebe. To velja tudi v primeru, ~e je potrebno pri kmetijskih

subvencijah odvajati akontacijo dohodnine.

Kmetijsko dejavnost lahko opravljajo tudi obi~ajne gospodarske dru`be. Tudi pri njih

so kmetijske subvencije del njihovih prihodkov. Pravne osebe pa so, za razliko od

fizi~nih oseb, obdav~ene z linearno stopnjo davka na dobi~ek6. Dobi~ek gospodarske

dru`be je poslovna kategorija, ki izkazuje rezultat poslovanja dru`be. Na ta rezultat pa

vpliva {e precej ve~ dejavnikov, kot na dohodek gospodinjstva, ki je bil prikazan v sli-

ki 1. To pomeni, da je povezava med obdav~evanjem dobi~ka in obdav~itvijo kmetij-

skih subvencij pri pravnih osebah {e bolj posredna. Ureditev davka na dobi~ek gospo-

darskih dru`b bo zato v nalogi le na kratko in na splo{no prikazana, posebej bodo ome-

njene le tiste specifi~nosti, ki veljajo za kmetijstvo.

2.4 Obdav~itev dohodka in dobi~ka kot posredna obdav~itev
subvencij

Iz preu~ene literature izhaja, da so subvencije, kot eden od virov dohodka v kmetijski

dejavnosti, na~eloma v EU obdav~ene v obliki (osebne) dohodnine7. To velja, ~e je

kmet fizi~na oseba ali ~e je organiziran v nekatere posebne oblike pravnih oseb (npr. ci-

vilne dru`be).
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6 Dobi~ek (profit) je pozitivna razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, pri ~emer med odhodki ni obra-

~unanega davka iz dobi~ka. (Turk str. 80)

Davek iz dobi~ka, davek od dobi~ka (income tax) je davek, obra~unan po predpisanih dav~nih stopnjah od

obdav~ljivega dobi~ka. (Turk str. 58)

^isti dobi~ek, dobi~ek po obdav~itvi (net profit, net income, earnings, income) je razlika med dobi~kom in

obra~unanim davkom iz dobi~ka. (Turk str. 46)

Dav~ni dobi~ek (tax income) je znesek dobi~ka v posameznem obdobju, ki se dolo~i v skladu z dav~nimi pred-

pisi za ugotovitev dav~ne osnove, na podlagi katere se odmeri dav~na obveznost. (Turk str. 56)

7 (Osebna) dohodnina (personal income tax) je davek iz dohodka, ki ga dose`e posameznik, zakonec ali dru-

`ina. (Turk str. 87)



Nekatere subvencije v kmetijstvu ne pove~ujejo dohodka kmeta ampak pove~ujejo nje-

govo premo`enje. V tem primeru je na~eloma obdav~eno njegovo premo`enje (sreds-

tva)8 in tako posredno tudi prejete subvencije. Na prihodke ali premo`enjsko stanje

kmeta tako vpliva tudi zakonodaja, ki se nana{a na obdav~evanje prometa z nepre-

mi~ninami, pla~evanje prispevkov (davkov) za socialno varnost ter dav~na zakonodaja

s podro~ja davka na dodano vrednost. Pove~anje premo`enja kmetije sicer lahko po-

meni tudi pove~anje njene zmo`nosti ustvarjanja dohodka v naslednjih obdobjih. Vpli-

va subvencij na premo`enje (bilanco stanja) pa v nalogi v glavnem ne bomo obravnava-

li, ker je le posredno povezan z obdav~evanjem subvencij v kmetijstvu.

Uporaba sistema osebne dohodnine ter obdav~enje dobi~ka (pri nekaterih pravnih

osebah) in premo`enja pomeni, da za obdav~evanje subvencij v kmetijstvu na~eloma

velja splo{na dav~na zakonodaja, in da so subvencije v kmetijstvu obdav~ene tako, kot

velja za druge dohodke fizi~nih oseb in prek dobi~ka pravnih oseb.

Praksa pa ka`e, da veliko {tevilo kmetov ni zavezancev za pla~ilo davka iz naslova

osebne dohodnine ali davka na dobi~ek, kar pomeni da niso obdav~eni tudi dohodki iz

naslova subvencij, ki jih (morda) prejemajo. Subvencije v kmetijstvu preko dohodkov

niso obdav~ene tudi v primeru, ~e je kmet zavezan k pla~ilu davka v administrativno

dolo~enem znesku (npr. katastrski dohodek ali drug na~in pav{alnega obdav~evanja).9

Dejanska obdav~itev subvencij pri posameznem kmetu je odvisna tudi od dav~nega si-

stema posamezne dr`av, ki se med ~lanicami EU razlikujejo. Stopnje davka pri osebni

dohodnini so odvisne tudi od osebnih okoli{~in kmeta. V nekaterih dr`avah ~lanicah

EU pa veljajo tudi dolo~ene specifi~nosti na podro~ju obdav~evanja agrarnega sektorja.

Parsche s soavtorji je primerjal dav~ne sisteme na podro~ju kmetijstva v 11 dr`avah, ~la-

nicah EU. Za te dr`ave je bilo glede dohodka iz kmetijstva ugotovljeno naslednje

(Parsche, 2000: 2): v Avstriji, Franciji, Italiji in Nem~iji je dohodek iz kmetijstva definiran

druga~e kot dohodek v drugih dejavnostih; v drugih EU dr`avah, ki so bile obravnava-

ne v tej {tudiji - na Danskem, Nizozemskem, [paniji, Zdru`enem kraljestvu - pa enako,

kot dohodek iz drugih gospodarskih dejavnostih (to velja po navedbah Parscheja in

soavtorjev tudi za Japonsko, Kanado in ZDA).
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8 Sredstva, premo`enje (assets) je v denarni merski enoti izra`ene stvari, pravice in denar, s katerim premo-

`enjskopravno razpolaga podjetje in iz njih pri~akuje gospodarske koristi. (Turk, 2000: 691)

9 Lahko pa so obdav~ene kot sestavni del premo`enja, saj vplivajo na vrednost kmetije, v nekaterih ureditvah

pa so na nek na~in `e vklju~ene v administrativno dolo~en znesek.



V kmetijskem sektorju je uporaba metode dolo~anja prihodka in dobi~ka odvisna tudi

od pravne oblike dru`be in od tipa njene aktivnosti. Kot dodatni kriteriji so pomembni

{e: velikost prodaje in dobi~ka, povr{ina zemlje ali potencialna mo`nost zaslu`ka (ear-

ning capacity). (Parsche, 2000: 3)

Dolo~itev dohodka v kmetijstvu, od katerega se obra~unava davek, je odvisna tudi od

uporabljenih ra~unovodskih metod. Dolo~itev dohodka na podlagi dejanskih bi-

lan~nih podatkov je sicer najbolj natan~na, a je tudi precej draga metoda.

Kmetijske dru`be (in kmetje posamezniki) lahko u`ivajo dolo~ene mo`nosti pri upora-

bi splo{nih in posebnih dav~nih pravil. Za bla`enje progresivnega obdav~evanja

dobi~kov v primeru ve~jih nihanj med posameznimi leti, je dovoljeno obdav~evanje na

podlagi ve~letnih popre~ij na Nizozemskem, v Zdru`enem kraljestvu in v ZDA. Franco-

ski kmetje, katerih obdav~ljiv prihodek ali dobi~ek je obi~ajno izpeljan na osnovi tako

imenovane metode dejanskega dobi~ka (actual profit) in prehodne metode, prav tako

lahko uporabijo za obdav~evanje povpre~je letnih dohodkov. (Parsche, 2000: 4)

Na Danskem in Nizozemskem je zelo malo posebnih pravil za kmetijske dru`be. Zaradi

velikih razlik med stopnjo davka na dobi~ek (corporate tax) in najvi{jo stopnjo ob-

dav~evanja dohodkov posameznika je mo`nost izbire kmetov (da lahko poslujejo kot

pravne osebe) vodila v ustanavljanje dru`b in do znatnega zni`anja dav~nega bremena.

(Parsche, 2000: 4)

V Nem~iji, Avstriji, Franciji, Italiji in [paniji se dohodki majhnih kmetijskih dru`b oce-

njujejo z administrativno dolo~enim zneskom (blanket amount). Tak{na je sistemska

ureditev obdav~evanja malih dru`b v [paniji. V Avstriji, Franciji in Italiji pav{alni znesek

kapitaliziranih potencilanih zaslu`kov tvori osnovo za dolo~itev dohodka, pri ~emer so

upo{tevana tudi njegova medletna nihanja. (Parsche, 2000: 5)

2.5 Dejanski podatki o dav~nem obremenjevanju dohodka
iz kmetijstva v posameznih dr`avah.

Po opisu razli~nih sistemov obdav~evanja dohodka v kmetijstvu in v okviru tega ob-

dav~evanja kmetijskih subvencij se postavlja vpra{anje, koliko so ti dohodki dejansko

obdav~eni. Parshe s soavtorji (str. 7) je pripravil primerjavo dav~nega bremena na do-

hodek iz kmetijstva med dr`avami. Predpostavljal je, da gre za samskega kmeta, ki nima
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otrok ter razvrstil kmete v tri razli~ne dohodkovne kategorije. Prav tako je predpostav-

ljal, da so kmetje zavezanci za pla~ilo dohodnine10. To tabelo prikazujemo v celoti.

Tabela 1: Primerjava dav~nega bremena na dohodek iz kmetijstva v izbranih

dr`avah

Dohodek

15.000 DM = 7.699 €

Dohodek

50.000 DM = 38.347 €

Dohodek

150.000 DM = 76.694 €

Danska 34% 39% 48%

Francija 5% 29% 39%

Italija 18% 30% 35%

Nizozemska 0% 27% 40%

Avstrija 0% 28% 36%

[panija 7% 18% 24%

Zdru`eno

kraljestvo

0% 14% 24%

Japonska 7% 15% 22%

Kanada 14% 28% 36%

ZDA 5% 14% 20%

Vir: Parsche, 2000: 7

Iz te tabele lahko vidimo, kak{no je obdav~evanje dohodka iz kmetijstva in tudi sub-

vencij v kmetijstvu11 za posamezne premo`enjske razrede v razli~nih dr`avah. V nada-

ljevanju si bomo ogledali, kak{ni so sistemi obdav~evanja, ki vodijo do tako razli~nih

rezultatov med dr`avami.
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10 Ta predpostavka za Dansko ni realna, saj so ravno zaradi tega bremena kmetje raje izbrali pravno osebo kot

obliko poslovanja v kmetijstvu. Avtorji {tudije na to omejitev tudi opozarjajo.

11 Za dr`ave, kjer se davek izra~unava pav{alno, tega seveda ne moremo trditi.



III. PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH

3.1 Avstrija

3.1.1 Splo{ni podatki o kmetijstvu

V Avstriji je po podatkih njihovega statisti~nega urada (Statistik Austrija, podatki za leto

2002) 217.500 kmetijskih in gozdarskih posestev, od tega jih je:

• 80.200 (37%) tak{nih, kjer se lastniki (fizi~ne osebe) ukvarjajo izklju~no z kmetijsko

dejavnostjo,

• 129.500 (49%) tak{nih, kjer lastniki (fizi~ne osebe) kmetujejo le del svojega delovne-

ga ~asa (opravljajo {e kak{en drug poklic),

• v lasti pravnih oseb je 7.800 (4%) posesti.

Dve tretjini kmetij je manj{ih od 20 ha povr{ine, 3% pa ve~jih kot 100 ha. Avstrija je gora-

ta dr`ava, tako da je bilo v letu 2002 kar 85.400 (39%) t.i. gorskih posesti, ki imajo pose-

ben status; te kmetije so zlasti na Tirolskem, Salzbur{kem, Voralber{kem in na

Koro{kem.

Bruto dodana vrednost (po bazi~nih cenah) v kmetijstvu je bila leta 2002 2.651 milijo-

nov €, Subvencije v kmetijstvu so zna{ale 1.244 milijonov €.

V Avstriji je obdav~en dohodek fizi~nih oseb v kmetijstvu (dohodnina), dohodek malih

kmetov (Betrieb) in ve~jih kmetij – obrtnikov (Gewerbe). Obdav~ena je tudi posest

vseh zemlji{~ z davkom na nepremi~nine.

3.1.2 Opredelitve kmetij

V Avstriji lo~ijo med malo kmetijo, ki je lahko trajnosta, tradicionalna ter visokogorska

kmetija (Betrieb) in veliko kmetijo - obrtnim obratom (Gewerbe). Osnovni kriterij za

opredelitev kmetije (landwirtschaftliche Betrieb) je to, da kmetija kot osnovo uporablja

naravne vire in delo dru`inskih ~lanov in ne zaposluje tuje delovne sile. Kme~ko-proi-

zvodno gospodarsko-obrtni obrat (landwirtschaftliche Gewerbe) pa poleg naravnih vi-

rov pri pridobivanju dohodka uporablja tudi najeto delovno silo in mehanizacijo.

Kmetije se lo~ijo tudi na trajnostne, tradicionalne in visokogorske, ki imajo posebne po-

goje. Trajnostne kmetije so tiste kmetije, ki proizvajajo na trajnosten na~in in zanje velja-

jo posebni kriteriji trajnosti za `ivinorejo, vrtnarstvo in vinogradni{tvo.

355



Tradicionalna kmetija je majhna kmetija, na kateri se kmetuje na trajnosten na~in ter

opravlja dopolnilne in postranske dejavnosti, ki so tradicionalne. Pogoj, da je kmetija

tradicionalna, lahko izpolni le kmetija, na kateri je z vsemi dopolnilnimi, postranskimi

in tradicionalnimi dejavnostmi dohodek najve~ do 23.982 € na leto. ^e so vsi dohodki

vi{ji od tega zneseka, kmetija ne more imeti statusa tradicionalne kmetije.

Visokogorske oziroma alpske kmetije, ki so visoko le`e~e, imajo posebne pogoje obde-

lave (vi{ina), na~in proizvodnje pa je trajnosten ali tradicionalen.

Kmetije morajo voditi knjigovodstvo v primeru, da je enotna vrednost (Einheitswert –

EW- enotna cenitvena vrednost, ki jo za vsako kmetijo izda dav~ni urad) ve~ kot

145.346 € ali pa v primeru, da je celoten prihodek v dveh zaporednih koledarskih letih

ve~ kot 363.364 €.

Kmetje pla~ujejo dohodnino kot fizi~ne osebe in tudi davke na posest. Kmetije se med

seboj razlikujejo po kriteriju velikosti oziroma vrednosti posestva in na~ina

proizvodnje.

V Avstriji je osnova vseh obdav~enj fizi~nih oseb Zakon o dohodnini (Einkommenste-

uergesetz -EstG) iz leta 1988 s kasnej{imi dopolnitvami. Za podro~je kmetijstva pa so

pomembne tudi posebne uredbe o pav{alih (Pauschalieungsverordnungen). Pravna

osnova za davek na posest (premo`enje) pa je Zakon o davku na lastni{tvo zemlji{~

(Grundsteuergesetz-GrStG iz leta 1955).

3.1.3 Osebna obdav~itev kmeta

Po zakonu o dohodnini so v kmetijstvu obdav~ljivi dohodki iz naslednjih virov:

• kmetijstva in gozdarstva (Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft)

in iz nekmetijstva:

• samozaposlitve (Einkünfte aus selbständiger Arbeit);

• pomo`nega obrata (Einkünfte aus Gewerbebetrieb);

• drugih zaposlitev (Einkünfte aus nichtselbständinger Arbeit)

• kapitala (Einkünfte aus kapitalvermögen);

• oddaje, najema, oddaje v zakup (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung);

• raznih dejavnosti po 29. ~l. zakona o obdav~itvi dohodkov.
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Prihodke iz naslova obdelave zemlje in gozda se dolo~a po splo{nem zakonu o ob-

dav~itvi dohodkov. Med dohodke iz kmetijstva sodijo dohodki iz kmetij, gozdarstva, vi-

narstva, vrtnarstva sadjarstva, zelenjadarstva in iz podobnih dejavnosti, ki se nana{ajo

na pridelavo hrane, dohodki iz ~ebelarstva, ribogojstva, dohodki od vzreje `ivali ali

vzdr`evanja `ivali.

Pri tem je potrebno posebej poudariti, da v Avstriji osnovni zakon o davku na dohodke

nima enotne definicije kmetijskega dohodka.

Pomembno je razlikovanje malih in velikih kmetij, princip trajnosti pridelave, tradicio-

nalnosti in lega kmetije (visokogorske). Razli~ne vrste kmetij imajo razli~no dav~no

obravnavo.

Med najve~je dav~ne izjeme pri dohodnini sodijo: dru`insko delo, ki izhaja iz naslova

socialnega varstva. Poleg teh niso obdav~eni {e prejemki (Bezüge) iz zakonsko predpi-

sanega socialnega varstva, zavarovanj za primer nesre~e in po{kodb (Unfallvesiche-

rung), brezposelnosti (Arbeitslosegeld), pomo~ za stanje nastalo zaradi naravne kata-

strofe (Notstandhilfe) in pomo~ za nego (Plegegeld). Sem sodijo tudi javne subvencije

za nakup ali popravilo t.i. poslovnega premo`enja.

Med odbitnimi postavkami (ki zni`ujejo osnovo za obdav~itev) so navedeni tudi izred-

ni stro{ki, in se na podlagi izpolnitve dolo~enih pogojev nana{ajo na stro{ke, nastale za-

radi bolezni in popravila {kod nastalih v nesre~i.

Za poro~ene pare velja, da ~e partnerjev dodatek ne presega 30.000 ATS letno (60.000

ATS ~e imata otroka), je drugi partner upravi~en do dodatka v vi{ini 5000 ATS (samohra-

nilski dodatek), ki neposredno zni`uje obdav~ljivo osnovo.

Posebne olaj{ave so namenjene dru`ini, predvsem dru`inam z otroki, ki imajo otro{ke

doklade in {e poseben dodatek za vzdr`evanje.

Izdatki, ki predstavljajo odbitno postavko pri izra~unu obdav~ljivega dohodka, so:

• neobdav~en znesek za ogla{evanje izdelkov kmetije (najve~ 131 €),

• socialna in pokojninska zavarovanja v neomejeni vi{ini,

• cerkveni davek (najve~ 73 €),

• dav~na svetovanja;

• neporavnane knjigovodske izgube iz preteklih let in
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• vse kar je povezano z gradbenimi zadevami na kmetijskem gospodarstvu (material za

gradnjo kme~kega poslopja in kme~ke stanovanjske hi{e po odobrenem gradbenem

dovoljenju, sanacija stavb, ki so v kmetijski rabi in kme~ka – stanovanjska hi{a za

kmete, ki sodijo v prvi dav~ni razred (0%).

Stopnje davka so progresivne. Poznajo 5 dav~nih stopenj. V prvo dav~no stopnjo (0%

-nekdaj 10%) sodijo dohodki do 3.634 € (50 000 ATS), v drugo stopnjo (21%) dohodki

do 7.267 € , v tretjo dav~no stopnjo (31%) dohodki do 21.802 €, ~etrta dav~na stopnja

(41%) velja za dohodke do 50.871 € in peta dav~na stopnja (50% ) za dohodke nad

50.871 € na leto.

3.1.4 Obdav~itev malih kmetij

Med male kmetije sodijo po kriteriju velikosti posesti in prihodkov kmetije s trajnostno

in tradicionalno proizvodnjo ter gorske kmetije. Za te veljajo posebni kriteriji za

dolo~anje pav{ala.

Kriteriji za na~in dolo~anja pav{ala (polni ali delni pav{al) so naslednji:

• vrednost enote premo`enja kmetijskega gospodarstva; ~e je ta manj{a kot 65.406 € in

prihodek zna{a manj kot 363.364 €, se dolo~i polni pav{al, pri vi{ji vrednosti enote

premo`enja pa se lahko dolo~i samo delni pav{al. Na posebno zahtevo pa se delni

pav{al lahko dolo~i tudi `e od vrednosti enote premo`enja 36.336 €;

• pri vinogradnikih, ki imajo vinograde v skupni povr{ini manj kot 60 arov, se dobi~ek

ugotavlja enako kot pri kmetijskih gospodarstvih – dolo~i se polni pav{al. Pri povr{ini

ve~ kot 60 arov se dobi~ek ugotavlja z izra~unom prihodkov in odhodkov (Einnah-

men-Ausnahmen Rechnung). Za te se odhodki lahko dolo~ijo pav{alno, in sicer v

vrednosti 70 % prihodkov;

• odlo~ilna za gozdno gospodarstvo je vrednost enote premo`enja gozda (Waldein-

heitswert –WEW). ^e je ta pod 7.267 €, se dolo~i pav{al v znesku 30 % enote pre-

mo`enja, ~e je do 10.901 €, pa zna{a pav{al 40 % enote premo`enja. ^e vrednost eno-

te premo`enja presega 10.901 €, se dobi~ek ugotavlja z izra~unom prihodkov in

odhodkov;

• pri vrtnarstvu se dobi~ki ugotavljajo na~eloma z izra~unom prihodkov in odhodkov,

pri ~emer se odhodki lahko dolo~ijo v vrednosti 60 % prihodkov.

Gorske kmetije so obdav~ene v vi{ini 70 % t.i. osnovnega zneska (Grundbetrag), ki je

odvisen od vrednosti enote premo`enja.
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Pri izrednih {kodah na pridelkih (posledica su{e, poplav, to~e, poloma drevja zaradi ve-

tra ali snega), pri ~emer je izpad pridelkov preko 25 %, pa tudi pri posebni izgubi `ivine

(epidemije), se ugotovljeni dobi~ek zmanj{a za vi{ino nastale {kode.

3.1.5 Obdav~evanje pravnih oseb

Podro~je obdav~evanja pravnih oseb je urejeno v zveznem zakonu o obdav~evanju

dobi~ka pravnih oseb (Körperschaftsteur z amandmaji iz leta 1999). Na podlagi tega za-

kona so med drugimi navedene naslednje pravne oblike: komanditne delni{ke dru`be,

kooperative, zdru`enja (zveze), druge pravne osebe ustanovljene na podlagi zasebne-

ga prava, in tudi zdru`enja, ki niso pravne osebe. (Povzeto po Inventory of Taxes, str.

341)

Na~ini dolo~anja dobi~ka

V primeru kmetijske in gozdarske dejavnosti pri pravnih osebah je osnova za ob-

dav~itev dobi~ek. Na~ini dolo~anja dobi~ka so naslednji:

• dobi~ek je razlika v premo`enjskem stanju kmetije (dobi~ek je premo`enjska razlika

na kmetiji, ki nastane med dvema zaporednima letoma gospodarjenja na kmetiji);

• prese`ek prejemkov nad stro{ki na kmetiji;

• povpre~no dolo~en dobi~ek, na osnovi katerega se pla~uje pav{al;

• dolo~anje dobi~ka na osnovi ocene (skoraj nikoli uporabljena metoda).

V primeru prodaje oziroma delne odprodaje je potrebno pla~ati davek na vse prodano

premo`enje in prodane kvote. V tem primeru se lahko uveljavlja pri davku na dohodek

{e dodatne ugodnosti za kmetijsko-gozdarska gospodarstva, da poleg vseh odbitkov

dovoljujejo {e dodaten odbitek od dohodka na osebo, ki kmetuje na kmetiji. Ta odbitek

zna{a 887 € na osebo od leta 2000 dalje.

Dolo~anje mase dohodka velikih kmetij

V maso dohodkov, ki so obdav~ljivi, sodi vsota vseh prihodkov, ki je zni`ana za izgube

in odbitke za izredne odhodke in izjemne obremenitve (aussergewönlichen Belastun-

gen). V teh primerih se v dohodek ne v{teva dejavnosti, ki so poznane pod izrazom

medsosedska pomo~ (bäuerliche Nachbarschaftshilfe). Upo{tevajo pa se dopolnilne

dejavnosti: izdaja zasebnih sob, prevozi s konji, medsebojna pomo~ v gozdarstvu, ne-

govanje kulturne krajine, ravnanje z organskimi odpadki in zimska slu`ba.
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Obdav~enje posesti

Vsako posedovanje zemlji{~a, bodisi kmetijskega bodisi gozdarskega, je obdav~eno z

davkom na posest zemlji{~.

Ta zakon lo~i tri osnovne tipe:

• A za kmetijska zemlji{~a in gozd;

• B tip je za kme~ko stanovanjsko hi{o;

• C tip za ostale kmetijske zgradbe in funkcionalna zemlji{~a.

Osnova za dolo~itev vsote je ponovno enotna vrednost - EW. Imajo posebno metodo

izra~una glede na tip lastnine oziroma zemlji{~a.

Obvezno je pla~ilo prispevka za kmetijsko zbornico, znesek pa je zelo razli~en od

de`ele do de`ele.

3.2 Danska

Danska je bila do srede petdesetih let tega stoletja mo~no odvisna od kmetijstva. Po tem

letu pa vse manj (v devetdesetih letih le {e 18% dele` izvoza iz kmetijstva in ribi{tva), si-

cer pa ima drugi najvi{ji BDP na prebivalca med ~lanicami EU. Zaradi velikih razlik med

pokrajinami je dr`ava Danska razdelila svoj teritorij na dva dela, in sicer metropolitan-

ski del, za katerega veljajo davki iz kmetijstva, in Grenlandijo ter Ferske otoke, ki so izv-

zeti iz te obdav~itve. Okrog 80% vse kmetijske proizvodnje je proizvedeno na 20%

kmetij. (Taxation of Agriculture in Europe, 2000: 4)

Vse EU subvencije (dodatek za povr{ino, premije za `ivali, ipd) morajo uporabniki

vklju~iti v dohodek kmetije. Subvencije za investicije se obdav~ijo ob izpla~ilu, kmet

lahko zmanj{a dav~no osnovo za vse stro{ke investicije. Poseben dav~ni pravilnik velja

za mle~ne kvote. Vrednost mle~ne kvote se obravnava kot del nepremi~nin (to pomeni,

da vpliva na premo`enje, ne na prihodek). Ob nakupu mle~ne kvote skupaj z nepre-

mi~nino se cena nakupa {teje kot del osnovne cene kmetije in s tem se pove~a pla~ilo

davka ob kasnej{i odprodaji kmetije. ^e se mle~na kvota prodaja skupaj z nepre-

mi~nino, se cena za mle~no kvoto obdav~i na enak na~in kot nepremi~nina. (Taxation

of Agriculture in Europe, 2000: 212-213)

Oblike organiziranosti kmetij na Danskem:

• privatna firma (private firm), ki je obi~ajno v lasti zakonskega para;
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• navadno partnerstvo (general partnership) so obi~ajno fizi~ne osebe ali dru`be z

omejeno odgovornostjo. Bistvo tega je, da imajo partnerji lo~eno finan~no

odgovornost;

• partnerstvo z omejenim tveganjem (limited partnership) se sestoji iz enega ali ve~

partnerjev, vendar morajo vsi partnerji imeti dovoljenje danskega ministrstva za gos-

podarstvo in obdav~enje poteka lo~eno po posameznih partnerjih;

• javna dru`ba z omejeno odgovornostjo (public limited company or corporation), kjer

mora imeti stalno bivali{~e na Danskem oziroma v EU vsaj eden ali ve~ ustanoviteljev,

ki morajo imeti ustanovitveni kapital v minimalni vrednosti (67 203 €), dru`ba mora

biti registrirana v Zdru`enju za trgovino in podjetnitvo. Ustanovitelji so skupno in

osebno odgovorni in so obdav~eni kot firma;

• privatna firma z omejenim tveganjem (private limited company) obi~ajno so to kmeti-

je z enim ali ve~ lastniki, ki nimajo tujih delni~arjev in po zakonu se njihove delnice ne

smejo pojavljati na borzi. Obdav~eni pa so na podoben na~in kot javne dru`be z ome-

jeno odgovornostjo, vendar je njihovo ra~unovodstvo bolj poenostavljeno. Ni nujno,

da imajo lastniki firme stalno prebivali{~e na Danskem, morajo pa imeti minimalno

vrednost kapitala (16 801 €);

• izpostava tuje firme (branch of a foreign company) je dokaj redka oblika, a zakonsko

dopustna. ( Parche, 2001: 33-41)

Na Danskem se spremljanje finan~nega stanja v kmetijstvu dosti ne razlikuje od ostalih

dejavnosti. Kmetije, ki so bile ustanovljene pred letom 1999 oziroma tiste, ki imajo manj

kot 15 ha oziroma njih vrednost ni vi{ja od 23 522 €, ne delajo ra~unovodskih izkazov.

Zakonsko podlago predstavljajo naslednji zakoni:

• zakon o ra~unovodstvu (Law on Accounting);

• izvr{na uredba o minimalnih zahtevah (Executive Order on Minimum requirements);

• zakon o dodani vrednosti.

Obra~uni slu`ijo zato, da je mogo~e spremljati finan~no stanje kmetij. Kmet mora imeti

gotovinsko knjigo (cash-book), na osnovi katere se izra~unava davek na dodano vred-

nost (DDV). Prvi tovrstni zakon je Danska izdala `e leta 1903. (Parche, 2001: 33-41)

Na Danskem imajo v kmetijstvu naslednjo ureditev in razdelitev davkov in dobi~kov:

• za~etniki (establishment account) za mlade do 40.leta starosti, ki imajo s to shemo po-

sebne ugodnosti pri pla~ilu davka pod pogojem, da oba partnerja skupaj delata naj-

manj 50 ur tedensko;
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• razdelitev dobi~ka na ve~ oseb (profit distribution on several persons-tax subjects),

kar pomeni, da je mo`no razdeliti najve~ 20 850 € dobi~ka; druga mo`nost je, da je za-

konski partner pla~an kot zaposlen na kmetiji; tretja mo`nost je obdav~itev zakon-

skih partnerjev na osnovi pla~ila dohodnine oziroma obdav~itev osebnega dohodka

(personal income);

• kmetijska gospodarska dru`ba je oblika, ki je v prvi vrsti namenjena za samo-zaposle-

ne.Ti si izberejo fiskalno shemo in zanje veljajo enaki pogoji kot za ostale gospodar-

ske dru`be. Prednost so odbitki na obresti kreditov. Obresti niso zajete kot prihodek

dru`be. Dohodek je razdeljen na dohodek iz kapitala in dohodek iz dru`be. Ta she-

ma se uporablja kot pravi~na, ker je mogo~e pla~ilo posameznih vrst davkov razpore-

diti glede na leta var~evanja oziroma vnov~evanja.

Na Danskem {tejejo za dohodke: osebne dohodke, dohodke iz kapitala in dohodke iz

vrednostnih papirjev. Dohodek iz kmetijstva ni posebna kategorija, kmet je obdav~en

na enak na~in kot vsi samo-zaposleni. Na Danskem so zemlja, poslopja za proizvodnjo

in kme~ka hi{a, izbolj{ave na zemlji, planta`e in pridelki obravnavani kot osnovno

sredstvo. Posebna kategorija so neopredmetena sredstva12 (intangible assets) - (pravica

do oddaje krompirja, sladkorne pese, na lastnino vezana pravica do lova) in predstavlja

trenutno premo`enje. Stro{ki za posest zemlje niso odbitna postavka. Kme~ka hi{a se

obdav~i na enak na~in kot hi{e v mestih in imajo najve~ 5% odbitek v bilan~ni shemi.

Melioracije in drena`e so do 20% odbitek, poslopja za proizvodnjo najve~ do 30% odbi-

tek. Strojna oprema in mehanizacija se odpi{eta v skladu z izravnalnim sistemom. Od-

bitki se lahko gibljejo med 0 do 30%. (Parche, 2001: 35 in Taxation of Agriculture,

str.174-177)

Na Danskem je naslednja lestvica za davek na dobi~ek podjetja:

• najmanj{a obdav~itev 7%,

• srednja obdav~itev je 13% in

• najvi{ja stopnja je 28%. (Parche, 2001: 41)
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3.3 Irska

Subvencije (subsidies) in druge spodbude (incentive) so predmet obi~ajnih dav~nih

pravil. Subvencije so lahko razli~nih oblik, lahko pomenijo neposredna pla~ila kmetom

za kompenzacijo cene, ki je ni`ja od ekonomske, ali kot spodbudo kmetu za dolo~ene

aktivnosti. Kmetje morajo vklju~iti subvencije v svoje dav~ne napovedi, ~e le te

pove~ujejo njegove prihodke, kar ne velja za subvencije, ki so dane za namene spre-

membe njegovega kapitala. (Povzeto po delovnem gradivu ministrstva za finance)

Bruto dohodek v kmetijstvu je enak se{tevku naslednjih kategorij: dohodki od kmetijs-

tva, dohodki od nekmetijske dejavnosti, drugi neposredni dohodki in dr`avni transferi.

Razpolo`ljivi dohodek v kmetijstvu se dobi iz bruto dohodka, od katerega se od{teje

celotno neposredno obdav~itev. (Povzeto po delovnem gradivu ministrstva za finance)

Na Irskem je 143.900 kmetij in skoraj vse so dru`inske kmetije. V primeru, da je kmet sa-

mostojni podjetnik (t.i. sole trader), so dobi~ki iz kmetovanja in kapitalski dobi~ki zave-

zani pla~ilu osebne dohodnine (income tax) in davku na kapitalski dobi~ek (capital

gain tax). (Andersen in soavtorji, str.71)

3.3.1 Obdav~evanje pravnih oseb (davek od dobi~ka)

V primeru, da je kmetija pravna oseba (gospodarska dru`ba), je zavezana pla~ilu davka

na dobi~ek (corporation tax), njeni partnerji pa niso obdav~eni z dohodnino zaradi te

dejavnosti, ampak le za svoj dele` partnerskega dobi~ka. Od 101.000 kmetov je bilo v

letu 2001 dejanskih zavezancev za pla~ilo davka iz dobi~ka le 40.000 kmetov. Dodatno

je ob~asno obdav~enih 14.000 kmetov. (Povzeto po Andersen in soavtorji, str.8)

Standardna stopnja za obra~un davka od dobi~ka pravnih oseb (corporation tax) je

28%, uporablja pa se tudi zni`ana stopnja v vi{ini 25% na dolo~en minimalni znesek

dobi~ka ter posebna za~asna stopnja 10%.

3.3.2 Obdav~evanje posameznikov (osebne dohodnina)

Celotni dohodek po odbitkih (deduction) je obdav~en z standardno stopnjo 20% do

dolo~ene vsote (za leto 2002 do 28.000 €), dohodki nad to vsoto pa so obdav~eni po

stopnji 42%. Osnovna vsota odbitkov se dolo~i na vi{jem nivoju, ~e ima kmet tudi

vzdr`evane dru`inske ~lane.
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Obstaja ve~ vrst odbitkov tako obdav~ljive osnove kot tudi samega zneska davka.

Ve~ina njih je povezana z nizkim dohodkom, zdravstvenim stanjem, dru`inskimi oko-

li{~inami in starostjo dav~nega zavezanca. Dobi~ki ali dohodki od kmetovanja in

tr`nega vrtnarjenja se pla~ujejo na podlagi t.i. sheme D, v katero spadajo dobi~ki ali do-

hodki od premo`enja, od prometa in dejavnosti. Dav~no so obravnavani enako kot

dobi~ki ali dohodki iz drugih poslov.

Posamezen kmet s polnim delovnim ~asom lahko izbira med obi~ajnim (enoletnim)

ocenjevanjem dohodka z obra~unskim obdobjem 12 mesecev in obra~unom dohodka

na podlagi popre~ja treh let. V primeru, da kmet ali njegov zakonski partner opravlja

tudi drugo dejavnost ali poklic (izjema so prihodki iz naslova od po~itnic na kmetiji), ne

more izbrati metode povpre~ne ocene dohodka, ampak je obvezna izbira obi~ajne me-

tode. V primeru, da kmet izbere metodo povpre~nega dohodka, mora ostati po tej me-

todi obdav~en najmanj tri leta.

Kmetje lahko zahtevajo dav~ne oprostitve za dolo~ene investicije (dolgoro~ne

nalo`be) v zgradbe, ki se uporabljajo kot bivalni prostor. Stopnja oprostitve za te inve-

sticije zna{a 15% za prvih {est let in ostalih 10% v sedmem letu. (Andersen in soavtorji,

str.8)

Posebna shema, ki pomeni prvo leto oprostitev v vi{ini 50% izdatkov (omejena je tudi

absolutno na najve~ 31.743 €), predstavlja olaj{ave za prenos zemlje v roke mladih, izo-

bra`enih kmetov. Obstajajo tudi posebne olaj{ave za starej{e kmete ter fizi~no in psi-

hi~no hendikepirane kmete, ~e dajo zemljo v najem ter posebne oprostitve za odprav-

ljanje onesna`evanja. (Andersen in soavtorji, str.8 in str.73)

Davek na kapital se pla~uje na promet ali pove~anje kapitala nad 1270 €.V to kategorijo

v nekaterih primerih ne spadajo zasebni bivalni prostori in avtomobili. Standardna

stopnja je 20%. Dru`be ne pla~ujejo tega davka, ker so zavezane podjetni{kemu davku

(corporate tax).

3.4 Francija

3.4.1 Obdav~evanje kmeta posameznika (dru`ine)

V Franciji kmetije ve~inoma vodi posameznik, ki je gospodar kmetije in je odgovoren

za njene obveznosti. Kmetije so registrirane kot podjetja pri INSEE (Nacionalni in{titut
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za statistiko) z registracijsko {tevilko. Kmetovo delo se od dav~ne osnove ne odbija,

pla~ano socialno zavarovanje pa se.

V Franciji so kmetje na~eloma obdav~eni po enakih pravilih kot drugi samozaposleni

obrtniki. Obstaja pa tudi nekaj posebnih pravil, ki veljajo samo za kmetijstvo.

Pri obdav~evanju dohodka (osebni dohodnini) posameznega kmeta (impôt sur le reve-

nue) gre za dru`inski davek. To pomeni, da je obdav~ena dru`ina (gospodinjstvo), pri

~emer se gospodinjstvo sestoji iz zakoncev in neporo~enih otrok, ki so mlaj{i od 18 let.

Dohodek od kmetijstva je le eden od virov dohodka, ki so obdav~eni z osebno dohod-

nino. Drugi kmetovi dohodki so obdav~eni po pravilih, ki veljajo za te kategorije do-

hodkov. V primeru, da ti dohodki zna{ajo manj kot 30% vseh dohodkov oziroma manj

kot 30.489 €, se lahko {tejejo kot dohodek iz kmetijstva.

Dohodek iz kmetijstva se lahko ra~una na {tiri razli~ne na~ine (Andersen str. 80), ki so

odvisni od obsega letnega prometa:

• obi~ajno knjigovodstvo (régime du bénefice réel normal),

• poenostavljeno knjigovodstvo (régime du bénefice réel simplifié),

• poenostavljen izra~un dohodka (régime du forfait ter bénefice forfaitaire agricole)

• prehodna shema (régime transitoire).

Subvencije, povezane s skupno kmetijsko politiko, so del iztr`ka (proceeds)13 (Taxa-

tion, str. 104), ne glede na to, kateri re`im knjigovodstva je bil uporabljen. Nadomestila

(allowances) za opustitev proizvodnje mleka ali podpore (grants) za izkopavanje (grub

up) vinogradov so obdav~ene na podlagi pravil o obdav~evanju kapitalskega dobi~ka.

Poenostavljen izra~un dohodka lahko uporabljajo kmetje, katerih popre~ni prihodek

(ra~unan za obdobje dveh let) je manj{i od 76.224 €. Ta oblika ra~unanja dohodka ima

dve stopnji, od katerih je prva skupinska in naslednja posami~na (osebna). Kmetje lah-

ko izberejo mo`nost vodenja knjigovodstva, tudi ~e njihov dohodek omogo~a uporabo

metode poenostavljenega izra~una dohodka. Dohodek od gozdov se vedno obdav~uje

po metodi poenostavljenega izra~una dohodka in je odvisen od predpisane stalne letne

vrednosti zemlji{~a, ki je zelo nizko ovrednotena. (Andersen str. 81)

V Franciji okoli 510.000 kmetij uporablja metodo poenostavljenega izra~una dohodka,

okoli 240.000 kmetov pa vodi knjigovodstvo, od tega polovica po obi~ajni in polovica
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po poenostavljeni metodi. Vrednostno pa kmetije, ki uporabljajo metodo poenostavlje-

nega izra~una dohodka, predstavljajo le 20% do 30% francoske kmetijske proizvodnje

(povzeto po Andersen str.81). V tej {tudiji ugotavljajo, da je vpra{anje ali je dohodek iz

kmetijstva ni`ji, ~e je izra~unan po poenostavljeni metodi ali po dejanskem knjigovods-

tvu, empiri~no vpra{anje, ki je odvisno od vrste kmetije, njene velikosti ter dele`a zem-

lje, ki je v najemu.

Skupni dohodki gospodinjstev se delijo s posebnimi koeficienti, da se dobi neto ob-

dav~ljivi dohodek za vsak del gospodinjstev. Tako dobljeni dohodek se obdav~i s pro-

gresivno dav~no stopnjo (od 0% za razred do 3978 € do 54% za razred nad 44 7590 € - za

absolutne vsote so podatki nekaj let stari).

Za kmete obstaja tudi nekaj posebnih pravil. Tako velja za mlade kmete (podobna ure-

ditev velja tudi za obrtnike), ki za~nejo s kmetovanjem, 50% zmanj{anje njihovega ob-

dav~ljivega kmetijskega prihodka za obdobje petih zaporednih let. Za 20% je zmanj{an

obdav~ljivi kmetijski dohodek tudi v primeru, ~e kmet vodi knjigovodstvo.

Zavezanci za pla~ilo dohodnine so tudi t.i. dru`abni{tva (société de personnes), ki se

niso odlo~ile za pla~evanje davka na dobi~ek podjetja (corporation tax), dohodnino

pla~uje vsak posamezen dru`abnik.

3.4.2 Obdav~evanje skupine kmetov in kmetijskih gospodarskih dru`b

Kmetovanje ve~ oseb lahko poteka v razli~nih pravnih oblikah:

• »dejanska dru`ba« (sociaté de fait), nima pravne osebe in je dru`ba le za dav~ne na-

mene, predstavlja dva kmeta, ki skupaj vodita kmetijo;

• civilne dru`be, kot so: civilna kmetijska dru`ba (SCE), zdru`ena kmetijska asociacija

(GEAC) in kmetijsko podjetje z omejeno odgovornostjo (EARL),

• gospodarske dru`be, kot so delni{ke dru`be (SA) in dru`be z omejeno odgovornost-

jo (SARL). (Taxation str. 15,16)

Nekatere od teh dru`b (SA in SARL) so zavezane pla~ilu davka na dohodek podjetja

(impôt sur les sociétés). Standardna stopnja za obra~un davka je 33,33% (ena tretjina),

za dolo~ene primere se uporabljajo tudi ni`je stopnje 19%, 24% in 10%. Tega davka na

podro~ju kmetijstva ne pla~ujejo zdru`enja kmetov in kooperative.
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3.5 Italija

V Italiji je (podatki so za leto1997) okoli 2.3 milijonov kmetij z ve~ kot 20 milijonov hek-

tarjev, od tega je okoli 14,8 milijonov hektarov kmetijske povr{ine. Tri ~etrtine kmetij

ima v lasti manj kot 5 ha kmetijske povr{ine. Povpre~na kmetija je velika 6,4 ha. Trend

je, da se {tevilo kmetij zmanj{uje, povpre~ne povr{ine pa pove~ujejo. Okoli 96% kmetij

upravlja kmet sam, od tega 80% s pomo~jo dru`ine. V Italiji je dav~no breme porazde-

ljeno na dr`avo, regije, province in komune. (Andersen str.83,84)

Fizi~ne osebe s stalnim bivali{~em v Italiji morajo pla~ati dohodnino (Imposta sul reddi-

to depression persone fisiche – IRPEF) tako za redne kot za ob~asne dohodke. Italijan-

ska struktura osebnih davkov (dohodnina) temelji na {estih kategorijah dohodkov. V

vsaki od navedenih kategorij se obdav~ljivi dohodek dolo~a po posebnih pravilih. Prva

od njih je dohodek od nepremi~nin, ki obsega dohodek od kmetijstva, gozdarstva in

drugih nepremi~nin, vklju~no z dohodkom od zgradb.

IRPF je v osnovi dr`avni davek, po letu 1998 pa se del tega davka uporablja v korist regij

in ob~in. Ta davek je progresiven. Najni`ja stopnja (za leto 2000) je bila 18,5% za razred

pod 7.747 € in najvi{ja 45,5% za razred nad 69.722 €.

Dav~no osnovo predstavlja celotni dohodek. Njihov sistem obdav~evanja je poseben,

ker se sestoji iz obi~ajnega in posebnih re`imov.

Prihodki iz kmetijstva in gozdarstva so torej definirani kot prihodki od nepremi~nin.

Nepremi~nine so registrirane v zemlji{kem registru. Prihodek od zemlje je obdav~en

kot dolo~en donos posamezne nepremi~nine (katastrski sistem) in se ne ra~una po de-

janskem donosu. Katastrski donosi so ocenjeni kot povpre~na vrednost zemlje, upo{te-

vaje obi~ajni vlo`ek dela in kapitala. Donosi v zemlji{kem registru se napovedujejo kot

popre~ne vrednosti zemlje. Dohodek od nepremi~nine se v principu dodaja tisti osebi,

ki ima koristi od uporabe tega premo`enja in ne lastniku, ~e sta to razli~ni osebi. Ob-

dav~enje v kmetijstvu je torej urejeno po standardu in ne po dejanskem dohodku. Regi-

strirane vrednosti v registru so predpisane zelo nizko (Andersen str.11.) in to pomeni

dolo~eno dajanje prednosti dejavnosti kmetijstva in gozdarstva.

Obstaja tudi poseben regionalni davek (Imposta regionale sulle atticità produttive –

IRAP), ki se ra~una od neto proizvodnje znotraj regije. Dav~na stopnja je 4,25% in se

lahko pove~a za eno odstotno to~ko. Kmetje (in drugi), ki imajo prihodkov manj kot
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2.582 €, so opro{~eni pla~ila tega davka. Za kmete v gorskih obmo~jih je ta meja

dolo~ena v vi{ini 7.746 €. (Andersen, str. 10,11)

Davek na dohodek pravnih oseb (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) je

dr`avni davek. Osnovo za odmero predstavlja celotni neto dohodek (net income)

dru`b in drugih pravnih oseb. Obstaja nekaj izjem glede zavezanosti pla~ila tega davka

za kmetijske zadruge, majhne ribi{ke kooperative ali delovne in proizvodne zadruge

pod dolo~eni pogoji. Dav~na stopnja zana{a 37%. Kmetijska zemlja je obdav~ena na ni-

voju lokalne skupnosti kot premo`enje. (Povzeto po Inventory of taxes, str. 247, 248)

3.6 Nem~ija

V Zvezni republiki Nem~iji kmetijstvo predstavlja le 1,1%. v strukturi BDP. Knerr oce-

njuje, da nem{ka zvezna vlada velikodu{no podpira kmetijstvo, in sicer zaradi poseb-

nega na~ina vrednotenja kmetijskega dohodka in nepremi~nin v lu~i posebnega social-

no varstvenega sistema kmetijskega sektorja. (Knerr, 1999 v Andersen, str.60)

Subvencije (premije, kompenzacije, podpore) so neposredno povezane s poslovanjem

in morajo biti dodane k obdav~enemu dohodku oziroma dobi~ku. Zvezne olaj{ave in

subvencije, ki se izpla~ujejo vnaprej in pokrivajo obdobje nekaj let, se obdav~ijo kot

predpla~ila in so ovrednotena razli~no, odvisno od velikosti kmetije oziroma dobi~ka

kmetije. Subvencije za investicije v kmetijstvu pokrivajo obdobje, ki je enako trajanju

posojila, oziroma najve~ 15 let. Mle~ne kvote so proizvodna pravica in {tejejo v katego-

rijo neopredmetena sredstva (intagible assets), ki so neobdav~ena, ~e ne prina{ajo

dobi~ka oziroma so obdav~ena pri prodaji. Po poenostavljeni metodi se povpre~ni

dobi~ek, ki je vezan na mle~ne kvote, ne obdav~i, dokler se zemlja, ki je vezana z

mle~nimi kvotami, obdr`i. (Dav~na politika kmetijstva v evropskih dr`avah, 2003: 32)

Oblike organiziranosti kmetij in obra~unavanje dohodka v Nem~iji:

• fizi~ne osebe v obliki privatne firme (95%) na ozemlju nekdanje Zahodne Nem~ije,

predvsem dru`inska partnerstva, ki so obdav~ena iz naslova opravljanja dejavnosti

kmetijstva in gozdarstva (agriculture & forestry). Le 20% od teh je «kritih« (covered)

partnerstev. To so zakonski partnerji, ki so lastniki kmetije. V teh primerih je en part-

ner pridelovalec, drugi pa prodajalec. Te kmetije so obdav~ene na enaki osnovi kot

dru`be s podro~ja industrije in trgovanja (trade & industry);

• pravne osebe (legal persons) v obliki dru`be oziroma partnerstva, ki delujejo na os-

novi civilnega prava (civil law). V teh primerih sta obi~ajno dve osebi kot partnerja in
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tu gre za delitev oziroma skupno uporabo mehanizacije. Obdav~ena sta kot podjetje

– korporacija.

Dohodek, ki ga zaslu`ijo korporacije (podjetja z blagom, omejena partnerstva in del-

ni{ke dru`be), se vedno opredeli kot dohodek iz prometa podjetij. Komercialne zadru-

ge so dav~ni zavezanci po zakonu o gospodarskih dru`bah in so obdav~ene: 40% na

zadr`ani dobi~ek in 30% na razdeljeni dobi~ek. Te dru`be so lahko izvzete iz dav~ne

obveze (v primeru, da skupaj uporabljajo kmetijsko in gozdno mehanizacijo, oziroma

jo vzdr`ujejo, drugi primer je, ~e proizvajajo za lastno porabo oziroma svetujejo svojim

~lanom).

Obdav~enje dohodkov (income taxation) je v Nem~iji na dveh ravneh, in sicer kot

osebni davek (personal income tax) in zvezni davek (federal income tax). Struktura

tega davka je osnovana na sedmih kategorijah dohodka iz kmetijstva in gozdarstva.

Leta 1998 je bila dav~na lestvica zasnovana na osnovi progresivne lestvice med 25,9%

do 53%. Skladno z dav~no reformo, ki bo za~ela veljati leta 2005, bodo te stopnje

zni`ane na 15% do 42%. Obdav~itve kmetijske dejavnosti imajo vrsto ugodnosti v pri-

merjavi z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi (podjetji). Med te sodijo tudi posebna

pravila za vodenje poslovnih knjig, posebna zni`anja davkov, dav~ne izjeme, fiksna ob-

dav~itev z DDV, ni`ja dav~na osnova za obdelovalno zemljo (osnova za izra~un je leto

1964) in posebno vrednotenje v primeru dedovanja za dedi~e, ki bodo nadaljevali s

kmetijsko dejavnostjo. (Povzeto po Andersen, str.60-61 in Taxation of Agriculture,

2000: 110)

Kmetijski dohodek (agricultural income) izra~unavajo na 4 na~ine na osnovi:

• knjigovodstva (book keeping);

• inventarne knjige (keeping an inventory);

• na osnovi pav{ala za kmetijo (flat method ali unit valuation);

• ocena dohodka na osnovi finan~ne administracije oziroma strukturna metoda, kjer se

upo{teva struktura vseh prihodkov in odhodkov, ki jih kmet zabele`i in uprava pre-

gleda ter na osnovi te strukture dolo~i davek vsako leto posebej. (Taxation of Agricul-

ture, 2000:112)

Dohodek je definiran kot razlika med premo`enjem podjetja v teko~em in preteklem

dav~nem letu z upo{tevanjem dvigov gotovine, ki so zmanj{ane za vse prispevke. Vsi,

ki proizvajajo na podro~ju kmetijstva oziroma imajo kmetijski prihodek, so upravi~eni
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do podpore, dokler njihov prihodek ne dosega 32.250 € na osebo oziroma 64.500 € za

zakonski par. (Taxation of Agriculture, 2000: 38)

Poleg dohodka imajo obdav~eno tudi premo`enje (property taxation). Med temi so po-

sebna neopredmetena sredstva (intangible assets). To so dovoljenja, pravice, kot npr.

mle~ne kvote (neposredno dovoljenje) ali pravice do oddaje sladkorne pese in pravice

do nasadov za vinogradnike, ki se ne vnesejo v dav~no poro~ilo.. Njihova knji`na vred-

nost je 0 € .V primeru, da se te pravice prodajo, pa so obdav~ene.

Andersen s soavtorji ugotavlja, da so pri ukrepih dr`ave za kmete najpomembnej{e

zvezne podpore in posebne socialno – varstvene olaj{ave, ki predstavljajo kar 85%

dav~nih ukrepov s strani dr`ave za kmetijski sektor v Nem~iji. Potrebno je tudi poveda-

ti, da imajo kmetje svojstven socialno zavarovalni sistem pokojnin za ostarele kmete.

Za podrobnej{o predstavitev navajamo prihodke, ki niso obdav~eni in olaj{ave, ki jih

priznava zveza (Bund) za kmete:

Prihodki/dohodki, ki niso obdav~eni:

• podpore kot prispevek k pokojnini;

• pokojnine do 18 406 € in

• podpore za strokovno preusmeritev kmetov.

Zvezne splo{ne olaj{ave so:

• za posameznika oziroma zakonski par (posameznik za 1022 € oziroma 2045 € za za-

konski par, ~e je njun dohodek manj kot 25 565 €);

• splo{na olaj{ava pri prodaji podjetja (51 129 €, ~e je dobi~ek pridobljen s prodajo

manj kot 153 387 € in ~e je podjetnik starej{i od 55 let ali trajno nesposoben za delo.To

olaj{avo lahko uveljavi vsak posameznik le enkrat);

• posebne olaj{ave za prodajo manj{ih kmetij, kar je alternativa splo{ni olaj{avi pri pro-

daji podjetja;

• olaj{ava pri prodaji ali prenosu zemlje skupaj s pridru`enimi objekti (61 355 € za kom-

penzacijo dedi{~ine ali zemlje ali dobi~ka od prodaje zemlje. Ta olaj{ava je namenje-

na dedi~u z namenom, da dobi~ek uporabi za dolo~ene kmetijske namene. V prime-

ru, da dobi~ek prese`e dolo~en limit, pa se olaj{ava ukine);

• zni`anje dav~ne stopnje za prostovoljno knjigovodstvo kmetijskih podjetij (za 1022 €

se zmanj{a dav~na osnova kmetu, ki prostovoljno vodi knjigovodstvo in ne prese`e

dobi~ka v vrednosti 20 451 €);
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• zni`anje dav~ne stopnje za izjemne dohodke (od leta 2001 dalje za dobi~ek od proda-

je velja poseben izra~un);

• zni`anje dav~ne stopnje pri izjemnem dohodku iz gozdarstva (le polovica povpre~ne

dav~ne stopnje se odvede od izjemnega dohodka iz kmetijstva in olaj{ava ¼ pov-

pre~ne dav~ne stopnje za prejemke od sekanja dreves zaradi nadnaravne sile);

• posebna pav{alna stopnja za obdav~itev pla~ v kmetijstvu in za sezonske delavce v

gozdarstvu (pla~e sezonskih delavcev so obdav~ene s pav{alno stopnjo 5% pla~e. Te

pla~e so proste pristojbin za socialno varstvo, dokler to delo ne dose`e dolo~enega

obdobja). (Povzeto po Andersen, str.60-61 in Taxation of Agriculture, 2000, str.110 in

Dav~na politika kmetijstva v evropskih dr`avah, 2003, str.33)

3.6 Nizozemska

Najbolj pogosta oblika poslovanja v kmetijskem sektorju je tudi v tej dr`avi dejavnost

ene osebe, a za razliko od drugih dr`av tu ve~ina kmetij opravlja svojo dejavnost v obli-

ki podjetja. Pogosta so tudi partnerstva (dru`ina, pari, o~e in sin), ki pomenijo, da sta

oba partnerja odgovorna za obveznosti kmetije. Kmet podjetnik mora izpolnjevati ne-

kaj pogojev, kot so udele`ba na odprtem trgu, namen ustvarjanja finan~nega dobi~ka in

razumnega pri~akovanja pozitivnega donosa, da ima status podjetja na podlagi zakona

o dohodnini. Dobi~ki od gozdarskih podjetij so opro{~eni pla~ila dohodnine. (Povzeto

po Inventory of taxes, str. 309)

Vsi kmetje morajo voditi ra~unovodstvo. Pri tem za obdav~enje ne sme biti uporabljeno

ra~unovodsko na~elo pla~ane realizacije, ampak na~elo nastanka poslovnih dogodkov

(accural basis). Na Nizozemskem ni posebne definicije dohodka in dobi~ka od kmetijs-

tva. Ti dve kategoriji sta za kmete definirani enako kot za druge samozaposlene.

Osebna dohodnina (Inkomstenbelasting) se obra~unava glede na dohodke posamez-

nika in ne dru`ine. Z osebno dohodnino so obdav~eni vsi dohodki posameznika. Od

vseh dohodkov se od{tejejo vse olaj{ave in osebni odbitki. Obdav~enje je progresivno s

stopni~asto progresivno dav~no lestvico - stopnjami od 35% (pod 21411 €), 50% (od

21411 do 47090 €), in 60% (nad 47.090 €). Za zavezance starej{e od 65 let veljajo ni`je

stopnje. Glede na dru`inske razmere so predpisane tudi dolo~ene dav~ne olaj{ave. Za

vse davkopla~evalce velja osnovni odbitek od dav~ne osnovna (base deduction) v

vi{ini 3910 €. Olaj{ave so tudi za investicije, ki varujejo okolje in za~etek poslovanja.

Odbitne postavke obstajajo tudi iz naslova samozaposlitve.
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Na podro~ju kmetijstva obstaja le nekaj kapitalskih dru`b, ki nastopajo v naslednjih ob-

likah: zaprte dru`be (Besloten Vennootschap, B.V.), dru`be z omejeno odgovornostjo

(Naamloze Vennootschap, N.V.), dru`be kooperative in fundacije. Te dru`be so ob-

dav~ene na podlagi zakona o davku na dobi~ek podjetja (Vennootschapsbelasting).

Njihov sistem je klasi~en, kar pomeni, da je v celoti obdav~en tako na podjetni{kem ni-

voju, kot tudi pri lastnikih podjetja. Dav~na stopnja je 35%. Lastnik ve~ kot 5% podjetja

je obdav~en z osebno dohodnino, ~e proda svoj dele` ali na drug na~in umakne denar

iz dru`be.

3.7 [vedska

[vedska je ena najve~jih dr`av po povr{ini z zelo majhnim {tevilom prebivalcev, glede

na povr{ino ozemlja, ki ima visok BDP na prebivalca, ~e ga primerjamo z ostalimi ~lani-

cami EU.

Oblike organiziranosti kmetij na [vedskem:

• privatna firma (private firm) je obi~ajno last ene osebe, ta tudi opravlja ve~ino poslov

in obdav~en je samo dobi~ek firme, ker je osebni dohodek lastnika izvzet iz dohodka

firme;

• navadna dru`ba (simple company) je dru`ba dveh podjetja, itd;

• shema kmetijske gospodarske dru`be (company scheme), ki jo sestavljajo trije in{tru-

menti: porazdelitev obresti (interest distribution), in sicer (pozitivnih in negativnih),

dav~na rezerva (tax allocation reserve oz. peridiseringsfond) in ekspanzijski fond s

ciljem, da imajo kmetje enake mo`nosti kot ostali podjetniki. Ta sistem ne dovoljuje

nobenih zni`anj pri vrednotenju zemlje, ker se predpostavlja, da ta ne izgublja na

vrednosti. Mehanizacijo, ki ima `ivljenjsko dobo do 3 leta, lahko odpi{ejo takoj. V pri-

meru, da morajo oddajati letne obra~une, pa to izra~unavajo po drugi metodi. To me-

todo morajo uporabiti, ~e letno prese`ejo dohodek 86.000 €. Pri dohodku iz gozdars-

tva ima kmet mo`nost, da pla~a davek le na polovico dohodka, ~e seka gozdni prirast

(posebna dav~na olaj{ava, ki vzpodbuja dolo~eno ravnanje z gozdom).

Na [vedskem je dobi~ek iz gozdarstva dolo~en vnaprej, kljub temu ima gozdarstvo po-

sebna pravila.To so gozdni ra~un in gozdni odbitki, ki skupaj s shemo podjetja zni`uje-

jo davke za kmete. Ta pravila lastniku gozda omogo~ajo, da predstavi dohodek iz goz-

darstva kot kapitalski dohodek z obdav~itvijo do 30%. (Povzeto po Dav~na politika

kmetijstva, 2003: 45)
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Za mala podjetja je koledarsko leto tudi finan~no leto. Dav~ne akontacije se pla~uje

vnaprej, »slab dohodek« (izgubljen del dohodka zaradi naravnih ujm in nesre~) se

obra~una v naslednjem fiskalnem letu. (Podpoglavje povzeto po Taxation of Agricultu-

re in Europe, 2000: 161-166)

IV. ZAKLJU^EK

Sistemska ureditev obdav~evanja subvencij v kmetijstvu v dr`avah EU je na~eloma

tak{na, da so kmetijske subvencije obdav~ene kot sestavni del dohodka v kmetijstvu in

kot kategorija, ki vpliva na dobi~ek (pravnih oseb) iz kmetijske dejavnosti in na kapital-

ske dobi~ke posameznika iz naslova lastni{tva (kmetijskih) nepremi~nin. Subvencije,

ki predstavljajo prihodek, so pri fizi~nih osebah obdav~ene v obliki pla~ila dohodnine

posameznika (gospodinjstva), ki ve~inoma zajema tudi nekmetijske dohodke; pri prav-

nih osebah pa so obdav~ene prek obdav~itve njihovega dobi~ka. Subvencije, ki

pove~ujejo sredstva (premo`enje) pravnih in fizi~nih oseb, pove~ujejo osnovo za da-

vek od premo`enja in davek od kapitalskih dobi~kov (v primeru prodaje kmetije ali nje-

nega dela).

Na~elo obdav~itve kmetijskih subvencij ima tudi izjeme. Za posamezne skupine kme-

tov ali podjetnikov bi lahko trdili, da dejansko niso obremenjeni z davkom, ki bi bil ne-

posredno povezan z subvencijami v kmetijstvu. To velja za kategorije z nizkimi dohod-

ki in za nekatere sisteme pla~ila davka na podlagi katastrskega dohodka, v katerih ni

povezave med prejetimi subvencijami in njihovo administrativno dolo~eno vi{ino.

Osnovna zna~ilnost, ki izhaja iz preu~evanja posameznih dr`av, je velika raznolikost na

podro~ju obdav~evanja v kmetijstvu. V razli~nih sistemih obstajajo razli~ni instrumenti,

ki zmanj{ujejo osnovo za obdav~itev. To v praksi pomeni, da bi bil posamezen kmet ali

podjetnik z enakimi ekonomskimi in osebnimi zna~ilnostmi po nacionalnih zakonoda-

jah zelo razli~no dav~no obravnavan.

Vzroki za te razlike so lahko v razli~nih dav~nih sistemih, z razli~nimi dav~nimi spodbu-

dami in olaj{avami. Del teh izvira iz splo{nih razlik v dav~nih sistemih, nekatere dr`ave

pa imajo dolo~ene dav~ne posebnosti za podro~je kmetijstva. Do razlik lahko prihaja

tudi zaradi razli~nih pravnih oblik, v katerih kmet opravlja svojo dejavnost, specifi~no-

sti pri definiciji dohodka v kmetijstvu, razli~nih uporabljenih ra~unovodskih metod,

mo`nosti vodenja poenostavljenega knjigovodstva in drugih razlogov. Gre za po-
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dro~je, ki je v izklju~ni pristojnosti nacionalnih dr`av in kot tak{no dopu{~a {iroko pale-

to mo`nih ureditev.
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KOORDINACIJA SISTEMOV POKOJNINSKEGA

ZAVAROVANJA V EVROPSKI UNIJI*

I. UVOD

Znano je, da se prebivalstvo Evrope stara. Obstajajo trije poglavitni razlogi, ki vodijo k

demografskemu staranju prebivalstva: upokojitev »baby-boom« generacije, upad natali-

tete od 1970 leta dalje ter nadaljnji porast predvidene dol`ine `ivljenja. Vse to predstav-

lja in bo predstavljalo velik finan~ni izziv za pokojninske sisteme, {tevilo upokojencev

se bo hitro zvi{alo, {tevilo »aktivnega« prebivalstva pa se bo isto~asno zmanj{alo. (Glej

Join Report, 2002)

V dr`avah ~lanicah EU pride na {tiri prebivalce v »aktivni starosti« eden, ki {teje najmanj

65 let. Toda leta 2050 naj bi se tudi to razmerje temeljito spremenilo: tak{no upokojeno

osebo naj bi tedaj »spremljala« le {e dva ~loveka v najustvarjalnej{ih delovnih letih. Po

poro~ilu Evropske komisije namenjajo ~lanice EU za pokojnine `e desetino svojega

bruto doma~ega proizvoda (BDP), do leta 2040 pa naj bi se ta dele` pove~al {e za tretji-

no – na 13,6 % (pri ~lanicah OECD-a naj bi se podvojil na 20 %, Nem~ija in Nizozemska

pa bi na primer namenjale 30 % svojega BDP-a za pokojnine. (Glej Barr, in Whynes)

Razprave o razli~nih, novih vidikih upokojevanja, potekajo `e nekaj ~asa. Primer ene

tak{nih razprav je diskusija o postopnem uveljavljanju enakega obravnavanja `ensk in

mo{kih. @enske se obi~ajno upokojujejo pet let prej kot mo{ki (okrog 60 let starosti),

`ivijo pa v povpre~ju do 80 let (mo{ki pa do 77 let). Drugi primer pa je predlog, da naj bi

se tako delavci kakor delavke postopoma pozneje upokojevali. Ponujeni so tudi raz-

li~ni na~ini in vrste pokojninskega zavarovanja1.
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rovanje na podlagi osebnih pokojninskih var~evalnih ra~unov - zavarovalni{ko zavarovanje (Cvetko, 2000).

Mo~na javna komponenta (prvi steber) je zna~ilna za ve~ino dr`av EU, razvita privatna komponenta (drugi in

tretji steber) pa je opazna na Nizozemskem, Danskem ter v Zdru`enem kraljevstvu (EPC,2000).



^eprav so pokojninski sistemi v izklju~ni pristojnosti dr`av ~lanicah, pa je zaradi vpli-

vov/u~inkov nekaterih drugih politik EU in kot odgovor na konkuren~ne prednosti

drugih dr`av pri{lo do odlo~itve, da se kljub precej razli~nim pokojninskim sistemom v

dr`avah ~lanicah EU vzpostavi sodelovanje na podro~ju re{evanja skupnih problemov,

ki jih povzro~a demografski pritisk na pokojninske sisteme.

V Evropski uniji se problem vpliva staranja populacije na pokojnine re{uje v dolo~eni

meri v okviru usklajevanja ukrepov ekonomskih politik (na podro~ju notranjega trga)

in neposredno tudi na podro~ju pokojninske politike, kjer pa se uporablja »metoda od-

prte koordinacije« (open method of coordination). (Europe's Response, 2002)

V nalogi na `eljo naro~nika prikazujemo pregled koordinacije sistemov pokojninskega

zavarovanja v Evropski uniji. Pri tem smo se oprli na uredbe, poro~ila ter predloge, ki

jih je mo~ najti na spletnih straneh.

II. METODA ODPRTE KOORDINACIJE - USKLAJEVANJE
IN SODELOVANJE NA PODRO^JU POKOJNINSKIH SISTEMOV

2.1 Kronolo{ki prikaz razvoja uporabe metode odprte koordi-
nacije na podro~ju pokojninskih sistemov

Komisija je 14. julija 1999 predlagala poglobljeno sodelovanje dr`av ~lanic pri zagotavljanju

varnega dohodka, pokojnine ter zdravstvene za{~ite prebivalstva - A Concerted Strategy for

Modernising Social Protection. Gre za uporabo metode odprte koordinacije, ki je bila uve-

dena po Amsterdamski pogodbi in po sre~anju na vrhu v Lizboni marca 2000. Za metodo je

zna~ilno, da se uporablja predvsem na podro~ju socialne za{~ite in pospe{evanja razvoja.

Vanj so, pri definiranju skupnih ciljev politik in ocenjevanju nacionalnih ukrepov za dose-

ganje skupnih ciljev, poleg Komisije, nacionalnih vlad, visokih dr`avnih uslu`bencev iz

dr`av ~lanic, ob~asno vklju~eni tudi predstavniki Sveta in tudi Evropskega sveta. Ne gre za

harmonizacijo, temve~ za usmeritve, uporabo najbolj{ih prakti~nih re{itev in priporo~ila.

Vse politike se nato sprejemajo na nacionalni ravni. (Scharf, W. Fritz, 2001)

Metoda odprte koordinacije ima {tevilne prednosti:

• skupno zastavljeni cilji pomagajo ~lanicam pri izvajanju potrebnih reform in izdelavi

transparentne pokojninske politike, ki omogo~a dr`avljanom, da se prilagodijo napo-

vedanim spremembam;
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• prispeva k soglasnosti o nujnosti reform, pri tem pa krepi zaupanje v prihodnost po-

kojninskih sistemov;

• izmenjava izku{enj, zasnovana na dobri praksi pospe{uje vzajemno u~enje ter

pove~uje vrsto politi~nih opcij v vsaki ~lanici;

• nazadnje, skupno dogovorjeni kazalci pomagajo pri nadzoru, tako pri oceni oko-

li{~in v dr`avah ~lanicah kakor pri ocenjevanju skupnih ciljev.

(Glej Supporting national strategies for safe and sustainable pensions through an in-

tegrated approach, 2001)

Na podlagi predloga Komisije o poglobljenem sodelovanju je bila na Evropskem svetu

v Stockholmu marca 2001 predlagana uporaba metode odprte koordinacije za re{eva-

nje problemov na podro~ju pokojninskih sistemov. V Stockholmu je bila {e posebej

mo~no poudarjena problematika trendov v demografskem razvoju in njihov negativni

vpliv na pokojninske sheme.

V nadaljevanju je Evropski svet v Göteborgu junija 2001 potrdil tri osnovna na~ela za

socialno in ekonomsko varovanje pokojninskih sistemov. To so: {~ititi socialno kompo-

nento sistema, ohraniti finan~no stabilnost (sustainability) ter prilagoditi sistem spre-

menjenim dru`benim potrebam. Pri varovanju pokojnin je pomembna povezanost

ekonomske in socialne politike. Tako je v Stockholmu in Göteborgu zapisano, da bi

uporaba metode odprte koordinacije morala biti zasnovana na sodelovanju Odbora za

socialno za{~ito (SPC) ter Odbora za ekonomsko politiko (EPC) znotraj Sveta. (Joint Re-

port, 2001)

Odbor za ekonomsko politiko (EPC) je `e novembra 2000 objavil nekatere za~asne pro-

jekcije javne porabe za pokojnine do 2050 leta (glej Progress Report). Te prora~unske

projekcije porabe naj bi bile klju~ni kazalci, na podlagi katerih bi sprejemali skupne us-

meritve za to podro~je.

Na osnovi sprejetih na~el v Göteborgu so udele`enci naslednjega Evropskega sveta v

Laekenu decembra 2001 sogla{ali z nizom skupnih ciljev pokojninske politike.

Skupni cilji, ki veljajo za vse tri stebre pokojninskega sistema so:

• primerne pokojnine,

• finan~no stabilne pokojnine (ki jih sistem lahko prenese) ter

• prilagajanje pokojnin spremenjenim okoli{~inam.
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Sogla{anje s skupnimi cilji dejansko pomeni uporabo metode odprte koordinacije med

dr`avami ~lanicami. Namen takega usklajevanja na ravni EU je pomo~ dr`avam ~lani-

cam pri razvoju nacionalnih strategij.

Evropski svet v Barceloni je povabil dr`ave ~lanice k pospe{itvi pokojninskih reform v

smeri ve~je finan~ne in socialne stabilnosti. Glede na skupne cilje naj bi vsaka dr`ava

~lanica Komisiji posredovala strate{ko poro~ilo, v katerem bi predstavila na~rte refor-

me pokojninskega sistema in merila s katerimi bo zagotavljala skladen pokojninski si-

stem. K pripravi poro~il naj bi bili povabljeni vsi relevantni akterji, od vlade, socialnih

partnerjev, civilne dru`be itd.

Dr`ave lahko same izbirajo najbolj primerne pokojninske politike oziroma modele. V

svoje pristope pa vklju~ujejo strategijo »treh zvrsti ukrepov« (three-pronged strategy), ki

izhaja iz podatkov o vplivu staranja na pokojninske prora~une. Strategija je bila po skle-

pih Evropskega sveta v Stockholmu vklju~ena v ekonomske smernice za leto 2002 (the

2002 Broad Economic Policy Guidelines).

Strategija »treh zvrsti ukrepov « vklju~uje:

• zvi{evanje stopnje zaposlenosti,

• zmanj{evanje javnega dolga in

• pokojninske reforme.

V Barceloni je bila tudi poudarjena potreba po skupnem poro~ilu Sveta in Komisije za

spomladanski Evropski svet leta 2003. To skupno poro~ilo naj bi bilo zasnovano na na-

cionalnih poro~ilih. Na podlagi tega sklepa je bilo decembra 2002 objavljeno skupno

poro~ilo Sveta in Komisije o primernih in stabilnih pokojninah. V poro~ilu je podana

ugodna ocena o razvoju nacionalnih strategij. Poro~ilo obravnava ve~ podro~ji znotraj

zastavljenih ciljev, vendar vse zelo na splo{ni ravni. Vsebinsko predstavlja bolj ali manj

le ponovitev `e opredeljenih ciljev, ki se jih `eli dose~i. (Joint Report, 2002).

Prva nacionalna poro~ila so bila predstavljena leta 2002. Poudarila so nove smernice v

nacionalnih strategijah ter izbolj{anja stanja, ki so posledica upo{tevanja novih oko-

li{~in. Komisija je analizirala podana nacionalna poro~ila ter identificirala dobro prakso

ter inovativne pristope. Pomembna je tudi vklju~enost Evropskega parlamenta v oce-

njevanju dela Komisije in delovanju na tem podro~ju.

Za leto 2005 je predviden ponovni pregled ter ocena najnovej{ih dose`kov na podro~ju

pokojninskih sistemov v EU. (Glej Supporting National Strategies)
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2.2 Skupno zastavljeni cilji na podro~ju pokojninske politike
v EU

Prvi cilj - primerna pokojnina pokriva:

• prepre~itev socialne izklju~enosti;

• ohranjevanje `ivljenjskega standarda;

• promocijo solidarnosti.

Drugi cilj – finan~na stabilnost pokojninskega sistema pokriva:

• zvi{evanje stopnje zaposlenosti;

• zvi{evanje starosti (upokojitvena starost naj bi se postopoma zvi{ala za pet let do

2010);

• reformiranje pokojninskih sistemov;

• regulacija prispevkov in beneficij;

• zagotavljanje primernih pokojninskih ukrepov.

Tretji cilj – modernizacija pokojninskih sistemov pokriva:

• prilagajanja bolj gib~nim oblikam zaposlovanja in kariere;

• uveljavljanje enakega obravnavanja `ensk in mo{kih;

• sposobnost spoprijeti se z dru`benimi spremembami (ve~ja mobilnost prebivalstva,

prilagodljiva delovna sila, manj stabilna dru`ina itd.).

III. NORMATIVNE PODLAGE ZA SODELOVANJE NA PODRO^JU
POKOJNINSKE PROBLEMATIKE

Metoda odprte koordinacije pri pokojninskih reformah posku{a usklajevati nacionalne

politike, toda v nobenem primeru ne posega v razdelitev odgovornosti med EU in

dr`avami ~lanicami in tudi ne med oblastjo in socialnimi partnerji.

V nadaljevanju prikazujemo nekatere dolo~be iz primarne in sekundarne zakonodaje

EU, ki lahko predstavljajo podlago za ukrepanje.
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Podro~je prostega pretoka delovne sile: prenosnost pokojninskih pravic ( 42.

~len Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti – PES)

V okviru dolo~b tega poglavja Svet sprejme tak{ne ukrepe na podro~ju socialne varno-

sti, ki so potrebni za zagotovitev prostega pretoka delovne sile. Zaradi zagotavljanja

prostega pretoka delovne sile so bile na podlagi 42. ~lena PES sprejete:

• uredba 1408/71, ki zaradi zagotovitve pogojev za nemoten pretok delovne sile ureja

zlasti obvezno zavarovanje (statutory schemes), dopu{~a pa tudi poklicne2 (occupa-

tional) sheme (na primer, francoski AGIRC in ARRCO);

• direktiva 98/49EC (29. junij 1998), ki jam~i pokojninske pravice pri prostem gibanju

delavcev znotraj EU;

O ovirah na podro~ju mobilnosti delovne sile dvakrat letno razpravlja pokojninski fo-

rum, ki vklju~uje predstavnike socialnih partnerjev, nacionalne administracije in pokoj-

ninskih zavodov.

Pravica do ustanavljanja (43. ~len PES) in svoboda opravljanja storitev (49.

~len PES)

Z dolo~bo 43. ~lena PES so prepovedane omejitve glede pravice do ustanavljanja za

dr`avljane ene dr`ave ~lanice na ozemlju druge dr`ave ~lanice. Pravica do ustanavljanja

zajema pravico za~eti in opravljati dejavnost kot samozaposlena oseba ter pravico do

ustanovitve in vodenja podjetij, pod pogoji, ki jih ob upo{tevanju dolo~b poglavja o

prostem gibanju kapitalu za svoje dr`avljane dolo~a zakonodaja dr`ave, v kateri se taka

ustanovitev izvede.

V okviru dolo~b 49. ~lena PES pa so prepovedane omejitve svobode opravljanja stori-

tev v Skupnosti za dr`avljane dr`av ~lanic, ki imajo sede` v eni od dr`av Skupnosti, ven-

dar ne v dr`avi osebe, ki so ji storitve namenjene.

Za pokojninsko politiko je pomembna naslednja zakonodaja EU, ki je v pove-

zavi s 43. in 49. ~lenom PES:

• tri direktive Sveta (79/267/EEC, 5. marec 1979; 90/619/EEC, 8. november 1990 ter

92/96/EEC, 10. novembra 1992), ki se nana{ajo na zmanj{evanje provizije pri `ivljenj-

skem zavarovanju oz. na ustanavljanje enotnega trga `ivljenjskega zavarovanja;

• predlog direktive iz oktobra 2000 za ukrepe na podro~ju poklicnega upokojevanja;
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• sporo~ilo Komisije o odpravi dav~nih ovir pri prena{anju vpla~il za dodatno poklicno

pokojninsko zavarovanje iz ene dr`ave ~lanice v drugo (19. april 2001).

Pretok kapitala (56. ~len PES)

Na podlagi dolo~b tega poglavja, ki prepovedujejo vse omejitve pretoka kapitala in

pla~il med dr`avami ~lanicami je bil pripravljen predlog Direktive3 s podro~ja poklicne-

ga pokojninskega zavarovanja. Z direktivo se zahtevajo olaj{ave v pretoku kapitala z

ukinitvijo enotnih kvantitativnih investicijskih (nalo`benih) omejitev.

Koordinacija ekonomske politike (99. ~len PES)

V okviru dolo~b tega ~lena dr`ave ~lanice dolo~ajo svoje ekonomske politike kot zade-

vo skupnega pomena in jih usklajujejo v okviru Sveta. Ekonomske in prora~unske po-

sledice, ki jih povzro~a staranje prebivalstva dr`av ~lanic so pogosto predmet

prou~evanja in ukrepanja. Izdajajo se smernice za ekonomsko politiko dr`av ~lanic (na

primer: the 2001 Broad Economic Policy Guidelines), ki vklju~ujejo tudi strategijo za

pokojninske reforme. Aktivnosti za prepre~evanje negativnih posledicah staranja pre-

bivalstva izvaja in pripravlja Odbor za ekonomsko politiko (EPC).

Dose~i visoko raven zaposlovanja s pomo~jo usklajene strategije (125. ~len

PES)

Pogodba v 125. ~lenu poudarja, da je treba dose~i visoko raven zaposlovanja s pomo~jo

usklajene strategije na ravni EU. Uspeh omenjene strategije bo odlo~ilen tudi za stalnost

in vzdr`ljivost primernih ukrepov na podro~ju pokojninskih sistemov.

Promocija visokih standardov s podro~ja pravic delavcev (137. ~len PES)

EU v okviru dolo~b 137. ~lena PES podpira in dopolnjuje dejavnosti dr`av ~lanic na na-

slednjih podro~jih:

• izbolj{anje zlasti delovnega okolja za varovanje zdravja in varnosti delavcev;

• delovni pogoji;

• obve{~anje delavcev in posvetovanje z njimi;

• vklju~evanje oseb, ki so izklju~ene iz trga dela;

• enakost mo{kih in `ensk glede prilo`nosti na trgu dela in obravnave pri delu.
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Za urejanje problematike pokojnin sta s podro~ja 137. ~lena PES pomembni:

• direktiva 80/987/EEC (20. oktober 1980), ki {~iti pokojninske pravice delavca v pri-

meru ste~aja in

• direktiva 2001/23/EC (12. marec 2001), ki {~iti pokojninske pravice delavca v primeru

prevzema.

Sodelovanje med dr`avami ~lanicami in usklajevanje njihovih ukrepov za do-

seganje visoke ravni socialne varnosti (140. ~len PES)

V 140. ~lenu je dolo~eno, da Komisija spodbuja sodelovanje med dr`avami ~lanicami in

olaj{uje usklajevanje njihovih ukrepov na vseh podro~jih socialne politike. Komisija v

svojem poro~ilu predlaga bolj strukturalno obliko sodelovanja, posebno glede na cilj –

varna in trajne pokojnina. (A Concerted Strategy for Modernising Social Protection,

1999).

Evropski svet pa je v Stockholmu zahteval »popolno uporabo metode odprte koordina-

cije, posebej na podro~ju pokojnin, skladno z na~elom subsidiarnosti«.

Promocija na~ela enakega pla~ila za enako delo ali delo enake vrednosti za

mo{ke in `enske (141. ~len PEC)

Enako obravnavanje `ensk in mo{kih pokrivajo naslednje direktive Sveta:

• direktiva 79/7/EEC (19. december 1978) o principih enakega ravnanja na podro~ju

socialne varnosti dolo~a pravila za postopno uveljavljanje enakega obravnavanja

`ensk in mo{kih, vendar je v njej tudi dolo~ba (7. ~len), ki pravi, da ni nujna takoj{nja

izena~itev, obvezno je le, da se razlogi za razlikovanje in potreba po njem periodi~no

preverjajo (Cvetko, 2000);

• direktiva 86/378/EEC iz leta 1986 ter direktiva 96/97/EC (20. december 1996), ki se

nana{a na enako obravnavanje `ensk in mo{kih v poklicnih socialnih shemah.

IV. ZAKLJU^EK

Oblikovanje pokojninske politike v EU predstavlja odgovor na potrebo po jasni in enot-

ni strategiji obvladovanja izzivov staranja dru`be. Strategija ne bi smela biti osredo-

to~ene samo na obvezne pokojninske sheme (prvi steber), ker tudi dodatno in zavaro-

valni{ko pokojninsko zavarovanje (drugi in tretji steber) nosita pomembni vlogi pri za-

gotavljanju primerne in trajne pokojnine prebivalcem EU. Zato se `eli oblikovati enot-

no ogrodje za izmenjavo informacij o nacionalnih strategijah pri zagotavljanju ustrezne
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in stabilne pokojnine. Pomembna je enotnost, povezanost in komplementarnost zapo-

slitvenih, ekonomskih in socialnih politik, ki vplivajo na dolgoro~no trajnost pokojnin-

skih sistemov.

Usklajevanje se je za~elo na Evropskem svetu v Stockholmu marca 2001, nadaljevalo se

je v Goteborgu, Laekenu in Barceloni. Izmenjava informacij in usklajevanje je podprto z

razli~nimi predlogi Komisije4 ter delovanjem Sveta, posebej njegovih Odbora za social-

no za{~ito (SPC)5 in Odbora za ekonomsko politiko (EPC). Ne nazadnje je tudi priorite-

ta gr{kega predsedovanja posodobitev koordinacije pokojninskih politik in nadaljeva-

nje razprave o vplivih, ki jih bo imelo staranje prebivalstva na obstoje~e zdravstvene in

socialne sisteme v EU.
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SUBVENCIJE ZA DIJAKE IN [TUDENTE*

I. UVOD

Naloga o subvencioniranju prevozov, prehrane in bivanj v dija{kih in {tudentskih do-

movih v dr`avah ~lanicah EU pravzaprav predstavlja sintezo `e izdelanih nalog o fi-

nan~nih podporah za dijake in {tudente v omenjenih dr`avah. Tokrat sku{amo na

zgo{~en na~in, v obliki tabelarnega pregleda, prikazati ureditve subvencioniranja pre-

vozov, prehrane in bivanja dijakov ter {tudentov vi{jih, visokih {ol in fakultet (univerz)

v vsaj petih dr`avah ~lanicah EU.

Pri iskanju podatkov smo se oprli predvsem na podatkovno bazo Eurydice oziroma nje-

ne interne zbirke. Tako smo za podro~je financiranja {tudentov v visoko{olskem izo-

bra`evanju uporabili predvsem primerjalno analizo Key Topics in Education, Volume 1,

za ostale stopnje izobra`evanja pa smo pregledali podatkovno bazo Eurybase. Ta po

dosedanjih izku{njah ponuja najbolj iz~rpne informacije o nacionalnih izobra`evalnih

sistemih. Ker pa je nabor podatkov v omenjeni bazi oblikovan na specifi~en na~in, smo

temu morali prilagoditi tudi pri~ujo~i primerjalni pregled.

Poglavja o izobra`evalnih sistemih v bazi Eurybase so namre~ zasnovana tako, da v

glavnem govorijo o pred{olskem, primarnem, sekundarnem in terciarnem oz. visoko-

{olskem (higher education) izobra`evanju. Temu so prilagojena tudi podpoglavja o fi-

nanciranju posameznih stopenj izobra`evanja. Prikazi subvencioniranja {olajo~ih otrok

in mladine so pogosto le opisni in dostikrat ne vsebujejo vseh iskanih podro~ij, t.j. pre-

hrane, prevozov in bivanja, zato smo posku{ali v tabele zajeti tiste dr`ave, kjer so ti po-

datki najbolj iz~rpni.
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II. POMO^ SREDNJE[OLCEM PRI PREVOZU, PREHRANI IN
NASTANITVI

Pri iskanju informacij za izdelavo tega dela naloge smo se v prvi vrsti oprli na skupne

baze podatkov o izobra`evanju v evropskih dr`avah, za Avstrijo in Nem~ijo pa smo pri-

dobljene podatke dopolnili {e z ustreznimi zakoni teh dveh dr`av.

2.1 Opredelitev srednje{olskega izobra`evanja v primerjalnem
pregledu

V nekaterih obravnavanih dr`avah poznajo dve stopnji srednje{olskega izobra`evanja:

ni`je srednje{olsko izobra`evanje, ki je pove~ini obvezno, in pa vi{je srednje{olsko izo-

bra`evanje, ki je prostovoljno in se nadalje deli na ve~ razli~nih oblik. Vi{je srednje {ole

obiskujejo dijaki od dolo~ene starosti dalje, ki se pove~ini ujema s starostjo ob za~etku

obiskovanja srednje {ole v Republiki Sloveniji. V tej nalogi se nismo podrobneje ukvar-

jali z opisovanjem in raz~lenjevanjem oblik srednje{olskega izobra`evanja po posa-

meznih dr`avah.

Poleg javnih {ol delujejo v nekaterih dr`avah tudi zasebne {ole, za katere pa v zvezi s

subvencioniranjem dijakov in financiranjem nasploh veljajo deloma druga~na pravila.

Pri svojem delu smo se, zaradi bolj{e preglednosti podatkov, predvsem omejili na javne

{ole.

2.2 Oblike pomo~i srednje{olcem

V obravnavanih dr`avah veljajo {tevilni pravni predpisi, ki urejajo subvencioniranje

oziroma pomo~ srednje{olcev. Kot primer velja na tem mestu omeniti Nem~ijo, kjer se

za nekatere (predvsem strokovne) srednje {ole uporabljajo dolo~ila zveznega zakona o

individualnemu subvencioniranju izobra`evanja (Bundesgesetz über individuelle

Förderung der Ausbildung). Podpora, ki je predvidena v tem zakonu, je namenjena za

pokrivanje razli~nih potreb, ki mese~no nastanejo zaradi {olanja, njena vi{ina pa je po

posameznih kategorijah natan~no dolo~ena v zakonu.

Poleg tega obstajajo v nekaterih dr`avah tudi oblike podpore, ki veljajo za dolo~ene

skupine dijakov in s katerimi se pokrivajo vse tri vrste dodatnih socialnih ugodnosti za

dijake. Kot primer naj navedemo Finsko, kjer prejemajo u~enci v poklicnem izobra`e-
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vanju posebno podporo, ki je namenjena tudi za kritje stro{kov nastanitve, prehrane in

prevoza. V [paniji pa dr`ava subvencionira posredno prek podpor in {tipendij tudi

stro{ke nastanitve v domovih, prehrane in prevoza dijakov vi{jih srednjih {ol, vendar

samo v dolo~enih primerih; to je odvisno od u~nega uspeha in dohodkov dijaka. Na~e-

loma sicer v tej dr`avi vse dodatne stro{ke {olanja, tudi stro{ke namestitve, prehrane in

prevoza dijakov, pla~ujejo star{i.

V obravnavanih dr`avah se ponavadi razli~no subvencionirajo dijaki ni`jih in vi{jih

srednjih {ol; izjema pa je Gr~ija, kjer v tem pogledu ni nobene razlike.

2.2.1 Pomo~ pri nastanitvi

Treba je pojasniti, da je podatke o stro{kih za nastanitev in prehrano dijakov v nekaterih

dr`avah te`je lo~evati, saj v dostopnih virih niso vedno lo~eno prikazani. Dejstvo, da

dolo~eno {tevilo dijakov biva v internatih oziroma dija{kih domovih, po svoje torej ovi-

ra natan~nej{i pregled subvencioniranja drugih socialnih ugodnosti dijakov. Tudi po-

datki o prispevkih star{ev za bivanje otrok izven doma ter o vi{ini teh prispevkov niso

vedno povsem zanesljivi.

V Avstriji obstaja po zakonu o pomo~i {olajo~i mladini (Bundesgesetz über die

Gewährung von Schulbeihilfen und Heimbeihilfen (Schülerbeihilfengesetz 1983) po-

sebna oblika pomo~i, in sicer Heimbeihilfe, kar bi v prostem prevodu lahko ozna~ili kot

pomo~ zaradi bivanja izven doma. Dejansko gre za povrnitev stro{kov nastanitve v di-

ja{kih domovih, katere letna vi{ina zna{a 1200 €. ^e dijak ponavlja razred, mu navede-

na podpora ne pripada. Po zakonu o {tudentskih domovih (Bundesgesetz vom 15. Mai

1986 über das Wohnen in Studentenheimen (Studentenheimgesetz)) so nosilci {tudent-

skih domov (Studentenheimträger), v katerih lahko prebivajo tudi dijaki, pravne osebe,

{e posebej pravne korporacije javnega prava, ki na podlagi svojega statuta oziroma na

drugi pravni podlagi odstopajo {tudentom {tudentska stanovanja. [tudentske domove

lahko subvencionira bodisi lokalna skupnost ali pa zveza.

Na Finskem nudi dr`ava dijakom vi{jih srednjih {ol podporo za nastanitev, pri ~emer se

upo{teva njihovo premo`enjsko stanje (oziroma premo`enjsko stanje njihovih star{ev,

~e so stari manj kot 20 let). Vi{ina podpore se odmeri v vi{ini 80% povpre~ne najemnine

in zna{a od 26,90 do 171.55 € mese~no.
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V Gr~iji so dijaki v dolo~enih primerih dele`ni brezpla~ne nastanitve v dija{kih centrih

pod okriljem dr`avne fundacije za mladino (National Youth Foundation).

Na [vedskem ob~ina krije stro{ke nastanitve dijakov na svojem obmo~ju; tudi ~e priha-

ja dijak iz druge ob~ine, v kateri ni mo`nosti istovrstnega izobra`evanja, mu mora spre-

jemna ob~ina kriti stro{ke nastanitve. Ob~ina nudi dijakom posebno podporo za pre-

hrano in nastanitev (board and lodging allowance), ki dijakom, ki prebivajo izven svo-

jega doma, pripada poleg {tipendije, namenjena pa je tudi za pokrivanje stro{kov

nastanitve.

2.2.2 Na~ini subvencioniranja prehrane

V Avstriji za vi{je srednje {ole ni zanesljivega podatka o subvencioniranju prehrane, z

veliko mero gotovosti pa je mogo~e predvidevati, da se stro{ki prehrane, ki je vklju~ena

v nastanitvi v domovih, obra~unavajo v sklopu obra~unavanja stro{kov nastanitve

(Heimbeihilfe).

Na Finskem in [vedskem je prehrana za dijake ni`jih in tudi (v ve~ini primerov) vi{jih

srednjih {ol brezpla~na. Na [vedskem nudi ob~ina posebno podporo za prehrano in

nastanitev (board and lodging allowance), ki dijakom, ki prebivajo izven svojega doma,

pripada poleg {tipendije, namenjena pa je tudi za pokrivanje stro{kov prehrane.

V Gr~iji so dijaki v dolo~enih primerih dele`ni brezpla~ne prehrane v dija{kih centrih

pod okriljem Dr`avne fundacije za mladino (National Youth Foundation).

2.2.3 Pomo~ pri izdatkih za prevoz

V {tevilnih dr`avah {ole same poskrbijo za prevoz dijakov od doma do {ole s {olskimi

avtobusi ali drugimi prevoznimi sredstvi. ^e pa se star{i odlo~ijo za {olanje otroka na

srednji {oli v drugem kraju, ~eprav bi se lahko odlo~ili tudi za bli`jo {olo, jim ponavadi

ne pripada povra~ilo prevoznih stro{kov, pa~ pa kve~jemu delno povra~ilo. Velja tudi

omeniti, da so v posameznih dr`avah dolo~ene minimalne razdalje (v kilometrih) od

doma do {ole, ki so potrebne, da se stro{ki prevoza sploh povrnejo.

V Avstriji je bil v {olskem letu 1996/1997 uveden pav{alni prispevek v ta namen v vi{ini

270 ATS. Dijaki, ki so upravi~eni do povrnitve stro{kov bivanja v domovih (Heimbeihil-

fe), pa prejemajo {e letni podporo za kritje potnih stro{kov v vi{ini 88 €.

388



Na Finskem je v primerih, ko dejanska vi{ina potnih stro{kov presega dolo~eni znesek,

prevoz brezpla~en tudi za dijake vi{jih srednjih {ol, in to ne glede na njihovo starost in

premo`enjsko stanje.

V Nem~iji ima vsaka zvezna de`ela svoja pravila v zvezi s financiranjem prevoza dija-

kov. V nekaterih zveznih de`elah tako revnej{im dijakom oziroma njihovim star{em

sploh ni treba pla~ati stro{kov prevoza, v drugih pa ta obveznost v dolo~eni meri vsee-

no obstaja.

Dijaki ni`jih (obveznih) srednjih {ol v [paniji imajo v nekaterih primerih zagotovljen

brezpla~ni prevoz; edini kriterij je vi{ina dohodka star{ev.

Na [vedskem ob~ina krije stro{ke prevoza dijakov, pri tem pa se lahko npr. odlo~i za iz-

dajanje vozovnic za sredstva javnega prevoza ali za povra~ilo stro{kov pri specifi~nih

potovanjih. V tej dr`avi sicer vsem dijakom vi{jih srednjih {ol, starim med 16 in 20 let,

pripada tudi posebna denarna pomo~ za stro{ke {tudija in dnevne prevoze; vi{ina te

pomo~i je med drugim odvisna tudi od dijakovega premo`enjskega stanja.

Tabela {t. 1: Subvencioniranje nastanitve, prevoza in prehrane dijakov

DR@AVA STRO[KI

NASTANITVE

STRO[KI

PREHRANE

STRO[KI PREVOZA

AVSTRIJA DA, dijaki vi{jih srednjih {ol,
ki ne stanujejo pri star{ih,
prejemajo za bivanje v di-
ja{kih domovih posebno pod-
poro (Heimbeihilfe), ki je od-
visna od premo`enjskega sta-
nja in u~nega uspeha. Za ni`je
srednje izobra`evanje pa ni
zanesljivih podatkov.

DA, v ni`jih srednjih {olah je
prehrana subvencionirana za
vse dijake brez dodatnih pogo-
jev, vendar pa ne v celotnem
znesku. Za vi{je srednje {ole
ni zanesljivega podatka.

DA, stro{ki prevoza dijakov z
javnimi prevoznimi sredstvi v
ni`jih srednjih {olah se v celo-
ti povrnejo, pa tudi stro{ki
prevoza dijakov v vi{jih sred-
njih {olah se v celoti ali delo-
ma pla~ajo iz javnih sredstev.

FINSKA DA, za dijake ni`jih srednjih
{ol je nastanitev v {olskih do-
movih brezpla~na. Dijakom
vi{jih srednjih {ol pa dr`ava, v
odvisnosti od premo`enjskega
stanja, podeljuje podporo za
bivanje.

DA, prehrana je za dijake
ni`jih in v precej{njem delu
tudi vi{jih srednjih {ol brez-
pla~na.

DA, prevoz je za dijake ni`jih
srednjih {ol brezpla~en. V pri-
merih, ko dejanska vi{ina pot-
nih stro{kov presega dolo~eni
znesek, pa je prevoz brezpla-
~en tudi za dijake vi{jih sred-
njih {ol.

389



DR@AVA STRO[KI

NASTANITVE

STRO[KI

PREHRANE

STRO[KI PREVOZA

GR^IJA DA, vendar samo deloma se
stro{ki nastanitve dijakov po-
ravnavajo iz dr`avnega prora-
~una. Pod posebnimi pogoji,
dolo~enimi v zakonu, ima do-
lo~eno {tevilo dijakov brez-
pla~no nastanitev.

DA, vendar samo deloma se
stro{ki prehrane dijakov vi{jih
srednjih {ol poravnavajo iz dr-
`avnega prora~una.

DA, stro{ke prevoza krijejo lo-
kalne skupnosti.

NEM^IJA DA, predvsem zvezne de`ele
krijejo dolo~ene stro{ke nasta-
nitve dijakov; ti prejemajo raz-
li~no visoke podpore glede na
to, ali `ivijo doma ali ne. Pri
tem je pomembno tudi pre-
mo`enjsko stanje dijaka in
njegove dru`ine.

DA; ~eprav v tej dr`avi, po do-
segljivih podatkih, sicer ne
poznajo posebne podpore za
prehrano srednje{olcev, pa
predvsem zvezne de`ele po-
sredno, prek podpor, ki so si-
cer namenjene za kritje
stro{kov bivanja, subvencioni-
rajo tudi prehrano.

DA, stro{ke prevoza dijakov do
{ole in nazaj krijejo predvsem
ob~ine, ki sredstva v ta namen
prete`no pridobivajo iz prora-
~unov zveznih de`el. V nekate-
rih zveznih de`elah revnej{im
dijakom oziroma njihovim
star{em sploh ni treba pla~ati
stro{kov prevoza.

[PANIJA DA, dr`ava subvencionira po-
sredno prek podpor in {tipen-
dij tudi stro{ke namestitve di-
jakov vi{jih srednjih {ol v do-
movih, vendar samo v dolo~e-
nih primerih; to je odvisno od
u~nega uspeha in dohodkov
dijaka. Dijaki ni`jih (obvez-
nih) srednjih {ol imajo zago-
tovljeno v primeru potrebe
brezpla~no nastanitev.

DA, dr`ava subvencionira po-
sredno prek podpor in {tipen-
dij tudi stro{ke prehrane dija-
kov vi{jih srednjih {ol, vendar
samo v dolo~enih primerih; to
je odvisno od u~nega uspeha
in dohodkov dijaka oziroma
star{ev. Dijaki ni`jih (obvez-
nih) srednjih {ol imajo zago-
tovljeno brezpla~no prehrano.

DA, dr`ava povrne stro{ke pre-
voza dijakov vi{jih srednjih {ol
samo v dolo~enih primerih,
kar je odvisno od vi{ine do-
hodkov star{ev in u~nega us-
peha. To poteka posredno
prek podpor in {tipendij Dijaki
ni`jih (obveznih) srednjih {ol
pa imajo v nekaterih primerih
zagotovljen brezpla~ni prevoz.

[VEDSKA DA, ob~ina krije stro{ke nasta-
nitve dijakov na svojem ob-
mo~ju. Ob~ina nudi posebno
podporo za prehrano in nasta-
nitev (board and lodging allo-
wance), ki dijakom, ki prebi-
vajo izven svojega doma, pri-
pada poleg {tipendije.

DA, prehrana je za dijake
ni`jih srednjih {ol brezpla~na.
Tudi za dijake vi{jih srednjih
{ol ob~ine v ve~ini primerov
krijejo stro{ke prehrane. Ob~i-
na nudi posebno podporo za
prehrano in nastanitev (board
and lodging allowance), ki je
namenjena tudi za pokrivanje
stro{kov prehrane.

DA, stro{ke prevoza krijejo lo-
kalne skupnosti. Vsem dija-
kom vi{jih srednjih {ol, starim
med 16 in 20 let, pripada tudi
posebna denarna pomo~ za
stro{ke {tudija in dnevne
prevoze.

Vir: Eurydice, Key Topics in Education, Vol. 2, Chapter 1, 2000.

390



III. VISOKO[OLSKO IZOBRA@EVANJE V DR@AVAH EU

3.1 Opredelitev visoko{olskega izobra`evanja v primerjalnem
pregledu

Primerjalna {tudija Key topics in Education (Key Topics in Education, Vol. 1, 1999), po

kateri povzemamo poglavje o subvencioniranju prevozov, prehrane in nastanitve,

predstavlja visoko{olsko izobra`evanje v smislu ISED klasifikacije oziroma mednarod-

ne normativne razvrstitve izobra`evanja. V okviru le te so v visoko{olskem izobra`eva-

nju poleg univerz zajete tudi druge ne-univerzitetne visoko{olske institucije.

Tako glede na ISED klasifikacijo lo~imo tri skupine dr`av. V prvi skupini (npr. Gr~ija,

[panija, Finska) ISED s svojimi kategorijami jasno vklju~uje dve vrsti ustanov, in sicer

univerzitetne in ne-univerzitetne institucije. Ta delitev pa se nujno ne odra`a v sami

stopnji izobrazbe. Tako lahko kvalifikacije oziroma izkazi o usposobljenosti pridobljeni

na nekaterih ne-univerzitetnih ustanovah, npr. v Franciji, na Irskem, v Avstriji in na Por-

tugalskem, imetnikom na splo{no omogo~ajo nadaljevanje podiplomskega oziroma

doktorskega {tudija. V drugi skupini dr`av ([vedska, Velika Britanija) visoko{olske in-

stitucije tvorijo enotno skupino, kjer univerzitetne in ne-univerzitetne institucije lahko

ponudijo enake kvalifikacije. Pri tretji skupini dr`av (npr. Nem~ija, Finska) pa ISED kla-

sifikacija vklju~uje tako univerzitetne in ne-univerzitetne institucije, kot tudi vse tiste, ki

v samih nacionalnih razvrstitvah niso del »visoko{olskega izobra`evanja«. Sem sodijo

npr. institucije za izobra`evanje odraslih v Belgiji, nadalje t.i.Berufsakademien (poklic-

ne akademije) in Fachakademien (strokovne akademije) v Nem~iji itd.

Omenjena {tudija tako npr. pri Avstriji poleg univerz vklju~uje tudi vi{je {ole (Fach-

hochschulen) in akademije (Akademien), pri Nem~iji pa tehni{ke visoke {ole (Tech-

nische Hohschulen), tehni{ke univerze (Technische Universitäten), pedago{ke visoke

{ole ( Pädagogischen Hochsculen) itd. Pregled obsega tudi tehnolo{ke in{titute (TEI) v

Gr~iji in Ammatikorkakoulu (AMT) institucije na Finskem, ~e omenimo le nekatere. Iz-

jemi med dr`avami sta [panija in Italija, ki sta predstavljeni izklju~no le z univerzitetnim

sektorjem.

3.2 Oblike pomo~i {tudentom

Razli~ne oblike finan~nih pomo~i v sistemih visoko{olskega izobra`evanja `e desetletja

temeljijo na principu enakopravnega dostopa. Njegov cilj je zagotoviti visoko{olsko

izobra`evanje tudi {tudentom s skromnej{imi sredstvi. Tako so dr`avne finan~ne po-
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mo~i omogo~ile ve~jo dostopnost visoko{olskega {tudija mladini, ki prihaja iz skrom-

nej{ih socialnih okolij.

Ob pregledu osnovnih modelov financiranja visoko{olskega izobra`evanja se nam raz-

krijejo tri osnovne skupine dr`av. V prvi skupini najdemo dr`ave, kot so npr. Gr~ija,

Finska [vedska, kjer so visoko{olske institucije bodisi dr`avne ali zasebne, financirane

s strani dr`avnih oblasti in ne s pomo~jo vpisnin ali {olnin. V drugi skupini dr`av (Velika

Britanija, Belgija Nizozemska) visoko{olske institucije delujejo pod enakimi pogoji - na

eni strani prejemajo vladne podpore, na drugi strani pa ~rpajo iz zasebnih sredstev,

predvsem v obliki vpisnin ali {olnin. V tretji, bolj raznovrstni skupini dr`av, so npr.

Nem~ija, Francija, Portugalska in [panija.

Tako v Franciji dr`avne institucije zara~unavajo relativno nizke vpisnine, zasebne insti-

tucije pa na drugi strani kljub vladnim podporam zara~unavajo precej vi{je {olnine. V

[paniji in na Portugalskem pa zasebne institucije dr`avnih sredstev ne dobivajo nepo-

sredno, temve~ posredno s pomo~jo denarne pomo~i {tudentom pri kritju stro{kov {ol-

nin. (Key Topics in Education,Vol.1, 1999)

3.2.1 Dodatne socialne ugodnosti za {tudente

Dodatne socialne ugodnosti za {tudente, ki jih obravnavamo v na{em pregledu, so: po-

mo~ pri nastanitvi, subvencioniranje prehrane in pomo~ pri stro{kih prevoza {tuden-

tov. Na splo{no v vseh dr`avah zagotavljajo pomo~ pri nastanitvi, ki pa obstaja v raz-

li~nih oblikah, prihaja lahko s strani vlade ali samih visoko{olskih institucij. Razli~ni so

tudi kriteriji za podeljevanje take pomo~i. Prav tako v ve~ini dr`av najdemo pomo~ pri

izdatkih prevoza {tudentov, ne nujno vedno v obliki vladnih pomo~i (lahko gre za ce-

novne ugodnosti s strani prevoznih podjetij). Raznovrstne na~ine pomo~i zasledimo

tudi, ko gre za subvencioniranje {tudentske prehrane - subvencije dr`ave slu`bam, ki

ponujajo zni`ane cene prehrane, ali pa subvencioniranje prehrane s sredstvi visoko{ol-

skih institucij. (Key Topics in Education, Vol.1, 1999)

3.2.2 Pomo~ pri nastanitvi

Stro{ki nastanitve so v tesni povezavi s krajem bivanja {tudenta oziroma so odvisni od

tega, ali {tudent `ivi pri star{ih (tako je ve~inoma v Italiji), ali ne, kot npr. na Finskem.

[tudentski domovi se financirajo bodisi s pomo~jo dr`avnih virov (poleg {tudentskih

najemnin), kot je primer v ve~ini evropskih dr`av, bodisi se zagotovijo iz sredstev izo-

bra`evalnih institucij. V slednjem primeru institucije, ki del sredstev prejmejo od dr`ave

(poleg zasebnih virov), same odlo~ajo o uporabi teh sredstev za nastanitev {tudentov.

Tako je npr. v Veliki Britaniji, Belgiji, pa tudi v nekaterih institucijah v [paniji in na Ir-
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skem. V [paniji so t.i. »colegios mayores« domovi pod upravo univerz ali pa zasebnih or-

ganizacij (verski redovi), druge domove pa upravljajo zasebniki.

Razli~ni so tudi kriteriji za pomo~ pri namestitvi v {tudentske domove, npr. dru`inski

dohodki v Gr~iji in na Portugalskem, razdalja med domom in visoko{olsko ustanovo na

Nizozemskem in Danskem ter {tudijski uspeh v Avstriji. V [paniji pa visoko{olske usta-

nove same dolo~ajo kriterije, medtem ko npr. Nem~ija in [vedska nimata posebnih kri-

terijev za namestitev v {tudentske domove.

Pomo~ pri stro{kih nastanitve je lahko sestavni del {tipendij, lahko pa se podeljuje lo~e-

no, kot npr. v Franciji in na Finskem. V Franciji poznajo posebej kompleksen sistem kar

treh oblik sredstev oziroma pomo~i pri nastanitvi in sicer t.i. individualno, socialno in

dru`insko dotacijo. Te niso v pristojnosti Ministrstva za visoko{olsko izobra`evanje,

temve~ predstavljajo ugodnosti namenjene populaciji na osnovi ocene premo`enjske-

ga stanja in so dosegljive {tudentom za pospe{evanje njihove samostojnosti.

Na Finskem je dodatek za namestitev del finan~ne pomo~i {tudentom iz dr`avnih sred-

stev, ki poleg dodatka obsega {e {tipendije in posojila (povzeto Eurybase: 2000/2001).

[tudenti, ki niso upravi~eni do dodatka k {tipendiji za namestitev, lahko zaprosijo za

splo{no podporo pri namestitvi. Ta maksimalno obsega 80%.

V [paniji poteka pomo~ pri nastanitvi v t.i. »colegios mayores« in univerzitetnih domo-

vih v obliki {tipendije (grant). Ta je podeljena neodvisno od splo{nega sistema {tipendij

in z njimi povezanih sredstev oz. dodatkov za nastanitev, s katerimi upravlja. (Key To-

pics in Education, Vol.1, 1999)

3.2.3 Na~ini subvencioniranja prehrane

Glede na na~in subvencioniranja prehrane {tudentov, lahko dr`ave razdelimo na dve

ve~ji skupini. V prvi skupini dr`av, kot so npr. Nem~ija, Gr~ija, Avstrija, Portugalska in

Finska, vlade ali regije oz. de`ele subvencionirajo gostinska podjetja, ki {tudentom nu-

dijo prehrano po zmanj{anih cenah. Na splo{no so subvencionirane prehrambene us-

luge dostopne vsem {tudentom in tudi osebju institucij.

V drugi skupini dr`av (Velika Britanija, Belgija), pa prehrano subvencionirajo visoko-

{olske institucije iz lastnih sredstev. V [paniji npr. pomo~, ki jo zagotovijo univerze, te-

melji na finan~ni situaciji in {tudijskem uspehu {tudenta in ni kombinirana z vladno

subvencijo. (Key Topics in Education, Vol.1, 1999)

393



3.2.4 Pomo~ pri izdatkih za prevoz

Pomo~ pri izdatkih prevoza {tudentov se ne ve`e na organiziranje posebne oziroma

neodvisne prevozne mre`e, temve~ se opira na `e obstoje~e oblike prevoza v posa-

meznih dr`avah. Tudi pri tej obliki socialne ugodnosti zasledimo dve ve~ji skupini dr-

`av. V prvi skupini, kamor sodita npr. Nem~ija in Finska, dr`ava ne igra neposredne vlo-

ge, pa~ pa prevozna podjetja nosijo stro{ke prevoza. Ponekod so ta cenovna zni`anja

rezultat pogodbe med dr`avo in podjetji, kot je to primer v Belgiji, ponekod pa podjetja

sama odlo~ajo o prednostnih cenah za {tudente, kot je primer v Nem~iji. Pogoji za pri-

dobitev takih ugodnosti se po dr`avah precej razlikujejo. V nekaterih dr`avah, kot sta

npr. Finska in [vedska, so {tudentske organizacije uvedle sistem izkaznic, ki {tudentom

zagotavljajo ni`je cene pri vrsti storitev, med drugim tudi pri prevozu.

V drugi skupini ima dr`ava bolj neposredno vlogo, bodisi s kompenzacijo prevoznim

podjetjem, bodisi z dodatki k {tipendijam. V [paniji sta v uporabi obe mo`nosti. V Fran-

ciji in Avstriji isto~asno obstajata oba prej na{teta glavna modela: t.j. zni`ane cene vo-

zovnic in dodatki k {tipendijam. V Franciji so lokalne oblasti tiste, ki dolo~ajo cene, v

Avstriji pa podjetja ponujajo zni`ane cene vsem {tudentom do 26 leta. (Key Topics in

Education, Vol.1, 1999)

Tabela {t. 2: Subvencioniranje nastanitve, prevoza in prehrane {tudentov

DR@AVA STRO[KI

NASTANITVE

STRO[KI PREVOZA STRO[KI PREHRANE

[PANIJA DA, {tudentske domove - cole-
gios mayores in zasebne do-
move subvencionirajo tako
univerze kot vlada. Pomo~ pri
nastanitvi je za dolo~ene imet-
nike {tipendij dostopna v obli-
ki {tipendije oz. dodatka k
njej.

DA, vlada zagotovi sredstva
imetnikom {tipendij z dodatki
k {tipendijam (glede na razda-
ljo) in s kompenzacijami pre-
voznim podjetjem za popust
pri prevozih mladih pod 21 le-
tom starosti.

DA, univerze zagotovijo pomo~
glede na finan~no situacijo in
{tudijski u~inek {tudentov, ki
ni v kombinaciji z vladnimi
subvencijami. Gostinske pod-
jetja (catering services ) pa po
zmanj{anih cenah nudijo us-
luge vsem {tudentom.

FINSKA DA, {tudentski domovi so sub-
vencionirani s strani vlade, lo-
kalnih oblasti ali drugih usta-
nov. [tudenti prejmejo dodatek
k {tipendijam glede na vrsto
nastanitve.

DA, dr`ava sicer ne intervenira
neposredno, stro{ke krijejo
transportna podjetja. [tudent-
ske organizacije so vpeljale si-
stem izkaznic, ki {tudentom
omogo~ajo cenovno ugodnej{i
prevoz.

DA, vlada subvencionira go-
stinske slu`be, ki nudijo pre-
hrano po zmanj{anih cenah
{tudentom univerz in AMK
institucij.
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DR@AVA STRO[KI

NASTANITVE

STRO[KI PREVOZA STRO[KI PREHRANE

FRANCIJA DA, {tudentski domovi so sub-
vencionirani s strani vlade.
[tudenti prejmejo dodatek k
{tipendijam. Obstajajo t.i. indi-
vidualna, socialna in dru`in-
ska nastanitvena subvencija.

DA, transportna podjetja lahko
nudijo zmanj{ane cene
(20-50%), ki jih dolo~ijo lokal-
ne oblasti, lahko pa se dodelijo
tudi posebni dodatki k {tipen-
dijam za {tudente iz dolo~enih
departmajev.

DA, vlada subvencionira go-
stinske slu`be, ki nudijo pre-
hrano po zmanj{anih cenah za
vse {tudente.

PORTUGA

LSKA

DA, {tudentski domovi se fi-
nancirajo iz dr`avnih sredstev.
Nastanitev je subvencionirana
s pomo~jo dodatka k {tipendi-
jam (top-up grant).

DA, vlada subvencionira pre-
voz na dalj{e razdalje s po-
mo~jo dodatkov k {tipendijam.

DA, vlada subvencionira go-
stinske slu`be, ki vsem {tu-
dentom nudijo prehrano po
zmanj{anih in enotnih cenah
za vso dr`avo.

AVSTRIJA DA, sredstva za {tudentska bi-
vali{~a zagotavlja vlada.
[tudenti prejmejo pomo~ iz
dr`avnih sredstev, ki je vezana
na {tudijski uspeh.

DA, stro{ki prevoza se subven-
cionirajo tako s pomo~jo
zmanj{anih cen za {tudente do
26 leta starosti, kot tudi z do-
datki k {tipendijam, ki se razli-
kujejo glede na razdaljo.

DA, vlada subvencionira gostin-
ske slu`be, ki nudijo prehrano po
zmanj{anih cenah za vse {tuden-
te. Obstajajo tudi t.i. prehrambeni
boni (meal vouchers), ki jih po-
deljuje socialno {ibkej{im {tu-
dentom Ministrstvo za {olstvo

NEM^IJA DA, sredstva za domove zago-
tavljajo de`ele (Länder). [tu-
dentje prejmejo dodatek k {ti-
pendijam v obliki pav{ala
(lump sum)

DA, dr`ava ne intervenira ne-
posredno, stro{ke krijejo
transportna podjetja, ki sama
odlo~ajo o prednostnih tarifah
(do 50% zmanj{anje) za
{tudente.

DA, zvezne de`ele (Länder)
subvencionirajo gostinske
slu`be, ki nudijo prehrano po
zmanj{anih cenah za vse {tu-
dente in tudi osebje.

GR^IJA DA, vlada zagotavlja vir sred-
stev za {tudentska bivali{~a.
Pomo~ pri stro{kih nastanitve
prihaja iz dr`avnega
prora~una.

DA, pomo~ pri stro{kih prevo-
za poteka v obliki popustov pri
cenah vozovnic v javnem
prometu.

DA, vlada subvencionira gostin-
ske slu`be, ki nudijo prehrano
po zmanj{anih cenah za vse
{tudente, ter brezpla~ne obroke
za {tudente iz revnih dru`in.

Vir: Key topics in Education,Vol.1, 1999

IV. ZAKLJU^EK

Kot je razvidno iz naloge, prete`na ve~ina dr`av na tak ali druga~en na~in pomaga svoji

{olajo~i mladini pri pokrivanju stro{kov nastanitve, prehrane in prevoza. Ta pomo~ je

lahko posredna ali neposredna in namenjena za kritje izrecno dolo~enih posameznih

stro{kov. V ve~ini primerov gre za obliko posrednega financiranja nastanitve, prehrane
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in prevoza v obliki posebnih podpor.V nekaterih primerih je pomo~ dr`ave odvisna od

premo`enjskega stanja in/ ali u~nega uspeha, v drugih primerih pa se podeljuje neodvi-

sno od teh okoli{~in.

Obe obdelani nordijski dr`avi, torej Finska in [vedska, imata relativno ugodnej{i sistem

subvencioniranja dijakov v primerjavi z drugimi dr`avami. Obe dr`avi poznata podpo-

ro, namenjeno za bivanje dijakov (oziroma za prehrano in nastanitev), ugodnosti pa ve-

ljajo tudi glede prehrane in prevoza dijakov.

Med dr`avami, ki niso zajete v tej nalogi, pa velja omeniti {e Portugalsko, kjer lokalne

skupnosti v okvirih financiranja obveznega izobra`evanja krijejo osnovne stro{ke

transporta za srednje{olce.

Kot je razvidno iz primerjalnega pregleda, je na podro~ju visoko{olskega izobra`evanja

v ve~ini dr`av zagotovljena pomo~ pri stro{kih nastanitve in prevoza. Obstajajo pa razli-

ke, ko gre za kriterije in oblike podeljevanja le te. Ti kriteriji so pri nastanitvah lahko

u~ni uspeh, oddaljenost med domom in izobra`evalno ustanovo, prihodki {tudenta.

Pri subvencioniranju prehrane gre v glavnem za pomo~ v obliki zmanj{anih cen gostin-

skih storitev (Nem~ija, Avstrija, Portugalska, Finska, Gr~ija ali pa za posebne dodatke k

{tipendijam, kot npr. v [paniji.

Dva osnovna na~ina sta prisotna tudi, ko gre za pomo~ pri stro{kih prevoza. Tako ima-

mo v eni skupini dr`ave, kjer stro{ke prevoza krijejo prevozna podjetja (Nem~ija, Fin-

ska, Gr~ija), v drugi pa poznajo temu namenjene dodatke k {tipendijam kot npr. v Fran-

ciji, Avstriji in na Portugalskem.
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SOCIALNE POSLEDICE [IRITVE EU*

I. UVOD

Priklju~evanje Slovenije Evropski uniji odpira {tevilna vpra{anja na vseh podro~jih

dru`benega `ivljenja, med drugim tudi na podro~ju socialne varnosti. Naloga je zbir od-

govorov na vpra{alnik Sveta Evrope o socialnih posledicah {irjenja Evropske unije, ki

ga je prejel Dr`avni zbor RS.

V nalogi posku{amo predstaviti sedanje razmere na podro~ju zaposlovanja, socialne

varnosti, zdravstva, zastopanosti zaposlenih in pomena vladnih in nevladnih institucij,

ki prispevajo k stabilnosti razmer v Sloveniji. Odgovori vklju~ujejo `e sprejete reforme z

opisom izvajanja reform na omenjenih podro~jih ter reforme, ki jih sku{a vlada vpeljati

pred vstopom v Evropsko unijo maja 2004. Njihov namen je ~im ve~ja prilagodljivost

Slovenije evropskim razmeram ter zapolnitev pomanjkljivosti v slovenskem sistemu so-

cialne varnosti.

II. SPLO[NI PRIKAZ – NEKATERA AKTUALNA VPRA[ANJA

2.1 Stanje na trgu – odve~na delovna sila

V obdobju 1993-1998 se je stopnja registrirane brezposelnosti gibala med 14% in 14,5%.

V letu 1999 je pri{lo do delnega zmanj{anja brezposelnosti – tako zaradi spremenjene

metodologije vodenja brezposelnih kot tudi dinami~ne gospodarske rasti. Pozitivni

trendi so se nadaljevali tudi v obdobju 2000-2002, vendar sta se z upo~asnitvijo gospo-

darske rasti upo~asnili tudi rast zaposlenosti in zmanj{evanje registrirane brezposelno-

sti. Ve~je zaposlovanje brezposelnih onemogo~a struktura brezposelnosti, ki se najbolj

ka`e v prisotnosti dolgotrajne brezposelnosti, vztrajno visokem dele`u brezposelnih

brez izobrazbe, neugodna pa je tudi starostna struktura brezposelnih. Nadpovpre~na

stopnja registrirane brezposelnosti je zna~ilna za regije, ki so bile v preteklosti pomem-

bne industrijske ali rudarske regije, obremenjene predvsem s staro industrijsko struktu-

ro (tekstilna panoga). (Povzeto po Poro~ilo o ~lovekovem razvoju, 2003)
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Poslab{anje makroekonomskih razmer v letu 2002 je neugodno vplivalo na gibanje

brezposelnosti. Stopnja registrirane brezposelnosti je v primerjavi z letom 2001 ostala

nespremenjena, to je 11,6 %. Zaposlitvene mo`nosti se v letu 2002 niso pove~ale, znova

pa se je pove~alo {tevilo prijavljenih oseb, ki jim je prenehalo delovno razmerje za

dolo~en ~as, trajno prese`nih delavcev, {e zlasti pa tistih, ki jim je delovno razmerje pre-

nehalo zaradi uvedenih prisilnih poravnav in ste~ajev podjetij. Najbolj prizadete so bile

tekstilna, obutvena, usnjarska, lesna in gradbena dejavnost.

Ob predpostavki realizacije napovedanih makroekonomskih gibanj za leto 2003 (3,7 %

gospodarska rast in vsaj 1 % rast zaposlenosti) ter z realizacijo programa aktivne politi-

ke zaposlovanja, Zavod RS za zaposlovanje – ZRSZ na~rtuje zni`anje brezposelnosti v

primerjavi z letom 2002.

Kljub relativnemu stabiliziranju gospodarskih razmer je interes za zaposlovanje za ne-

dolo~en ~as pri delodajalcih vse manj{i. Tudi v stabilnej{ih razmerah poslovanja delo-

dajalci niso pripravljeni zaposliti delavcev za dlje ~asa. Nadaljevanje tak{nega vzorca bo

verjetno vodilo k postopnemu zmanj{evanju {tevila zaposlenih za nedolo~en ~as, ki je

{e vedno prevladujo~a oblika zaposlenosti.

Zaposlovanje za dolo~en ~as je `e vrsto let prevladujo~a oblika, ki jo delodajalci ponu-

jajo v potrebah po delavcih. Tudi v letu 2002 so delodajalci prijavili 74,4 % potreb, v ka-

terih so navedli, da so pripravljeni zaposliti delavca le za dolo~en ~as. Glede na leto

2001 je dele` ponujenih zaposlitev za dolo~en ~as narasel za 2 odstotni to~ki. Porast po-

nujenih zaposlitev za dolo~en ~as je postal dolgoro~ni trend na slovenskem trgu delov-

ne sile. Od leta 1999 do leta 2002 se je dele` potreb za zaposlitev za dolo~en ~as pove~al

za 4,4 odstotne to~ke. (Odgovori ZRSZ glede socialnih posledic {iritve Evropske unije,

2003)

Izhajajo~ iz analize stanja v Strategiji razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 in

primerjave nekaterih kazalnikov stanja na trgu dela v Sloveniji z EU lahko na kratko

re~emo, da stanje na trgu dela v Sloveniji dolo~ajo in ozna~ujejo predvsem naslednji

problemi:

• dolgotrajna brezposelnost,

• velik obseg brezposelnih v skupinah, kot so npr. mladi brez ustrezne izobrazbe, sta-

rej{i od 50 let, osebe z zmanj{ano stopnjo zaposljivosti zaradi zdravstvenih in drugih

razlogov, invalidi in druge prizadete skupine; dele` teh skupin je skoraj polovica

brezposelnih,
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• nizka stopnja aktivnosti starej{ih od 50 let,

• previsok priliv nekvalificiranega aktivnega prebivalstva iz {olskega sistema, kot po-

sledica velikega obsega izpada iz sistema poklicnega izobra`evanja,

• velika izobrazbena, poklicna in regionalna neskladja,

• velik obseg zaposlovanja in dela na ~rno,

• pomanjkanje ustreznih institucij, ki bi v zadostnem obsegu omogo~ale sodobne pri-

stope na podro~ju usposabljanja in preusposabljanja aktivnega prebivalstva oziroma

pridobivanja certifikatov o poklicni oziroma strokovni usposobljenosti,

• nezadostna vklju~enost odraslih v programe izobra`evanja in usposabljanja,

• prevelike ovire za nastanek in razvoj malih in srednjih podjetij,

• prevlada pasivnih ukrepov politike zaposlovanja (neugodno razmerje med porabo

sredstev za pasivne in aktivne ukrepe),

• premajhna vklju~enost vseh socialnih partnerjev pri razre{evanju brezposelnosti,

• pomanjkanje programov in spodbud za razvoj socialne ekonomije,

• premajhna fleksibilnost aktivnega prebivalstva.

V lu~i pribli`evanja Slovenije EU se na podro~ju zaposlovanja spreminja predvsem za-

konodaja; na podro~ju delovnega prava, enakopravnosti mo{kih in `ensk pri zaposlo-

vanju ter pri varnosti in zdravju pri delu. (Povzeto po Socialna politika in politika zapo-

slovanja EU, 2003)

2.2 Vloga sindikatov

Vloga delavskih predstavni{tev se spreminja, tako kot se spreminjajo zna~ilnosti

dru`be oziroma njihovi politi~ni, gospodarski, socialni in kulturni podsistemi. Delav-

ska predstavni{tva kot oblika organiziranja in interesnega povezovanja in delovanja za-

poslenih pa so odvisna od konkretnih zna~ilnosti razmerja med delom in kapitalom.

Zaposlene lahko zastopata dve vrsti predstavni{tev, to so sindikati na eni in delavska

voljena predstavni{tva na drugi.

Delovanje sindikatov v Sloveniji je opredeljeno s 14. ~lenom Ustave Republike Sloveni-

je. Konkretna dolo~ila Zakona o delovnih razmerjih prepovedujejo delodajalcu, da bi

pri sprejemanju konkretnih dolo~itev postavljal delavske predstavnike v neenak

polo`aj z drugimi delavci zaradi njihove predstavni{ke dejavnosti.

Jedro sindikalnega gibanja so sindikati dejavnosti, ki so organizirani na dr`avni ravni in

zdru`eni v nekaj velikih sindikalnih central. Nacionalna zdru`enost sindikatov je pri-
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vedla tudi do regionalnega zdru`evanja. Sindikalna zdru`enja so v Sloveniji zna~ilna

predvsem za gospodarske dejavnosti, v negospodarstvu obstaja zgolj neformalno

sodelovanje.

V Sloveniji se je uveljavil tripartitni in dvopartitni socialni dialog med delojemalci, delo-

dajalci in dr`avo. Tripartitni dialog se izvaja predvsem v okviru Ekonomsko – socialne-

ga sveta; delodajalce in njihove interese zastopajo Gospodarska zbornica Slovenije,

Obrtna zbornica Slovenije, Zdru`enje delodajalcev Slovenije ter Zdru`enje delodajal-

cev obrtnih dejavnosti Slovenije. V Sloveniji obstajajo {tiri reprezentativne sindikalne

zveze in konfederacije na dr`avni ravni, ki za potrebe kolektivnega pogajanja oblikuje-

jo skupne pogajalske skupine. Posebnega sindikata brezposelnih v Sloveniji do

leto{njega leta ni bilo, vendar nekatere centrale omogo~ajo tudi v~lanjevanje brezpo-

selnih. V Sloveniji imajo sindikati v zadnjem ~asu manj{e {tevilo ~lanov, vendar to ne

pomeni izgube mo~i in vpliva teh organizacij. Te`ave na podro~ju socialnega partners-

tva nastopijo predvsem pri zagotavljanju pogojev za izvajanje nalog socialnih partner-

jev. Dr`ava je s prenosom dolo~enih pristojnosti in odgovornosti na socialne partnerje

zagotovila temeljne pogoje ne pa tudi sredstev za izvajanje socialnega partnerstva na

posameznih podro~jih. Ob konkretnem delu in sprotnem re{evanju te`av socialni part-

nerji in tudi dr`ava oblikujejo pobude za premostitev ovir pri izvajanju na~ela socialne-

ga partnerstva. Eden izmed predlogov za re{evanje problemov je tudi oblikovanje skla-

dov, ki bodo omogo~ili financiranje dela socialnih partnerjev. (Socialno partnerstvo v

poklicnem in strokovnem izobra`evanju, 2000)

2.3 Socialni standardi

Slovenija je leta 2000 za izdatke socialne varnosti namenila 26,6% BDP in se zelo prib-

li`ala evropskemu povpre~ju. Za razliko od EU, kjer se dele` teh izdatkov v BDP v pov-

pre~ju zmanj{uje (1996: 28,6%, 1999:27,6%), se dele` v Sloveniji pove~uje. Prera~uni na

prebivalca ka`ejo, da smo leta 1999 v Sloveniji namenili 68,6% vrednosti po kupni mo~i

povpre~ja dr`av EU (leta 1996:61% povpre~ja) in ve~ kot glede na povpre~je namenjajo

v Luksemburgu, Italiji, Gr~iji, [paniji ter na Irskem in Portugalskem.

V strukturi celotnih izdatkov za socialno varnost so razmerja med posameznimi po-

dro~ji socialne varnosti bolj ali manj nespremenjena. Najve~ sredstev je namenjenih za

starostnike in manj za druge oblike socialne izklju~enosti. V primerjavi z EU smo v Slo-

veniji (leto 1999) namenjali ve~ji dele` sredstev za starostnike, za bolnike in zdravstve-

no varstvo, za dru`ino in otroke ter za invalidnost. Manj kot v evropski petnajsterici pa
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smo namenjali za brezposelnost in ter za primere smrti hranitelja dru`ine. (Povzeto po

Poro~ilo o ~lovekovem razvoju, 2003)

2.4 Vpra{anje rev{~ine

Slovenska vlada je v za~etku 2000 sprejela Program boja proti rev{~ini in socialni iz-

klju~enosti, s ~imer sledi strate{kim ciljem Evropske unije (Lizbona 2000). Slovenija od

leta 1993 spremlja stanje relativne rev{~ine po metodologiji, ki kot prag rev{~ine upo-

rablja 50% povpre~nih ekvivalentnih izdatkov gospodinjstev (stara metodologija).

Izra~uni po tej metodologiji ka`ejo, da se je stopnja rev{~ine gospodinjstev leta 1999, v

primerjavi z letom 1993, zmanj{ala za 1,4 odstotne to~ke. Tudi mnenjski podatki, ki jih

spremlja SURS, o dohodkih gospodinjstev, ka`ejo, da se dele` gospodinjstev, ki z veli-

kimi te`avami shajajo s svojimi mese~nimi dohodki, vztrajno zmanj{uje. Podobno

ka`ejo javnomnenjski podatki Fakultete za dru`bene vede v Ljubljani, saj se je leta 2001,

v primerjavi z letom 1993, dele` oseb, ki menijo, da `ivijo v pomanjkanju, oziroma da se

mo~no omejujejo pri nakupu hrane, skoraj razpolovil (z 8,9% na 4,5%). Tudi Ginijev

koli~nik ka`e, da se je leta 1999 v primerjavi z letom 1993 dohodkovna neenakost

zmanj{ala.

Od leta 2000 se v Sloveniji uporablja spremenjena metodologija izra~unavanja rev{~ine,

pri kateri se sicer {e vedno upo{teva relativni koncept rev{~ine in modificirana OECD

ekvivalen~na lestvica, spremembe pa so naslednje:

• prag tveganja rev{~ine je enak 60% mediane ekvivalentnih denarnih dohodkov in

• enota porazdelitve in analize je posameznik/ce (in ne ve~ gospodinjstvo).

Izra~uni na osnovi nove metodologije ka`ejo, da se je leta 1999, v primerjavi z letom

1993, rev{~ina posameznikov rahlo pove~ala (s 13% na 13,6%), od leta 1997 pa se

zmanj{uje. Leta 1999 je po tej metodologiji pod pragom rev{~ine `ivelo okrog 265.000

prebivalcev/k Slovenije.

Podatki tudi ka`ejo, da bi bila (po izra~unih SURS) stopnja tveganja rev{~ine za 6,9 od-

stotnih to~k vi{ja, ~e prebivalstvo ne bi imelo na voljo socialnih transferjev, ter da je

stopnja tveganja rev{~ine med `enskami {e vedno vi{ja kot med mo{kimi. (Povzeto po

Poro~ilo o ~lovekovem razvoju 2002/ 2003)
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III. PRAVICA DO ZAPOSLITVE IN SOCIALNE PRAVICE

3.1 Problematika zaposlovanja

3.1.1 Vpliv pribli`evanja EU na zaposlovanje v Sloveniji

Osnovno vpra{anje je, kako bo (postopno) spro{~anje zunanjtrgovinske za{~ite neka-

terih gospodarskih sektorjev vplivalo na njihove konkuren~ne sposobnosti ter v kak{ni

meri bodo podjetja {e naprej pove~evala svojo konkuren~nost z zmanj{evanjem zapo-

slovanja. Gotovo bo pomemben faktor odlo~anja pri tem predstavljala vi{ina bruto

stro{kov dela, ki so sedaj, zlasti v delovno intenzivnej{ih panogah, relativno vi{ji kot v

nekaterih drugih evropskih dr`avah, kjer izdatke za socialno zavarovanje delno krijejo

tudi iz drugih dav~nih virov in ne le iz prispevkov od bruto pla~e.

Drugi pomembni potencialni vpliv pridru`evanja Slovenije EU, ki pa bo pri{el do izraza

{ele z uveljavitvijo principov prostega pretoka delovne sile po kon~anem prehodnem

obdobju oziroma s polnopravnim ~lanstvom Slovenije v EU, je vpliv na migracijske to-

kove med Slovenijo in dr`avami ~lanicami EU ter s tem vpliv na obseg in starostno, izo-

brazbeno-poklicno ter nacionalno sestavo ponudbe delovne sile v Sloveniji. Razlike v

produktivnosti med Slovenijo in drugimi ~lanicami EU, ki bodo gotovo {e nekaj ~asa

precej{nje, pogojujejo tudi precej{nje razlike v pla~ah, kar bo lahko vzrok za ponoven

odliv zlasti dolo~enih izobrazbenih in kvalifikacijskih oziroma poklicnih profilov iz Slo-

venije. Po drugi strani se lahko ponovi nevarnost, da bo slovenski gospodarski prostor

postal privla~en za zaposlovanje bodisi marginalnih oziroma odve~nih kategorij delov-

ne sile iz razvitej{ih dr`avah EU, bodisi za delovno silo iz nekaterih bodo~ih dr`av ~la-

nic, zlasti tistih, v katerih bodo pla~e {e vedno zaostajale za slovenskimi. Ti tokovi bodo

{e zlasti pomembni v obdobju po letu 2010, ko bo Sloveniji za~elo primanjkovati

doma~e delovne sile. Zato se mora Slovenija z ustrezno migracijsko politiko za~eti na-

nje pripravljati `e sedaj, pa tudi s politiko prestrukturiranja in realokacije gospodarstva.

(Strategija ekonomskih odnosov s tujino, 1996)

3.1.2 Programi aktivne politike zaposlovanja

Kljub temu, da je stopnja registrirane brezposelnosti v Republiki Sloveniji v rahlem upa-

danju, pa ostaja problem t.i. strukturne brezposelnosti. Ta se ka`e v neskladju med po-

nudbo in povpra{evanjem po delovni sili, k ~emur prispeva ve~je {tevilo brezposelnih,

starej{ih od 40 oziroma 50 let ter invalidov. Leta 2002 je Vlada Republike Slovenije spre-
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jela programe aktivne politike zaposlovanja za leto 2002 in usmeritve aktivne politike

zaposlovanja za leti 2002 in 2003.

Programi aktivne politike zaposlovanja za leto 2002 in usmeritve aktivne politike zapo-

slovanja za leti 2002 in 2003 so pripravljeni na podlagi smernic Evropske unije na po-

dro~ju zaposlovanja za leto 2002. Omenjena dokumenta predstavljata osnovna izho-

di{~a aktivne politike zaposlovanja. (Povzeto po gradivu Zavoda za zaposlovanje RS,

2002)

Na spletnih straneh Ministrstva za delo, dru`ino in socialne zadeve je mo~ zaslediti tudi

novi Program aktivne politike zaposlovanja za leto 2003. Ta uvodoma podaja oceno, da

se bo ob upo{tevanju dodatne predpostavke o povpre~ni rasti aktivnega prebivalstva

0,75% letno do leta 2006 ter hitrej{i 1,1% rasti delovno aktivnega prebivalstva, {tevilo

brezposelnih postopno zmanj{evalo. Tako naj bi leta 2006 doseglo ciljno 5% stopnjo

anketne brezposelnosti. Strate{ki cilji programa do leta 2006 so me drugim naslednji:

dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva, zmanj{evanje strukturnih neskladij v

smislu zmanj{evanja dele`a dolgotrajno brezposelnih oziroma brezposelnih brez po-

klicne izobrazbe, zagotovitev vklju~enosti v programe zaposlovanja vseh mladih brez-

poselnih, ki v {estih mesecih po nastopu brezposelnosti niso na{li zaposlitve, oziroma

za vse ostale, ki se v roku 12 mesecev niso zaposlili, itd.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v svojem programu za leto 2003 zapisal,

da bo nadaljeval s procesom preoblikovanja in bo tako u~inkoviteje izvajal storitve za

brezposelne osebe, vzpostavil tesnej{e stike z delodajalci ter uvajal nove zaposlitvene

programe itd.

Glede na strukturo brezposelnih oseb so programi aktivne politike zaposlovanja vse

bolj namenjeni te`je zaposljivim osebam, invalidom in dolgotrajno brezposelnim. Zara-

di velikih regijskih razlik glede stopnje brezposelnosti so v letu 2003 nekateri programi

namenjeni samo regijam z nadpovpre~no stopnjo brezposelnosti (lokalni zaposlitveni

programi, nadomestilo pla~e iskalcu prve zaposlitve).

Od leta 2000 so se za~eli izvajati nekateri novi programi aktivne politike zaposlovanja,

namenjeni naslednjim ciljnim skupinam brezposelnih oseb:

• program »Nadomestitev dela pla~e pripravnika oziroma iskalca prve zaposlitve«,

403



• program »Tiso~ novih mo`nosti« (namenjen je brezposelnim osebam, ki so bile pred-

hodno vklju~ene v javna dela in so starej{e od 45 let, invalidi, samohranilci, brezpoel-

ni ve~ kot 3 leta ter dolgotrajno brezposelni, mlaj{i od 26 let),

• program »Subvencioniranje zaposlitve pri izvajanju pomo~i na domu in osebne

asistence«,

• program »Sofinanciranje zaposlitve te`je zaposljive osebe«,

• lokalno zaposlitveni programi, namenjeni te`je zaposljivim brezposelnim osebam,

• pospe{evanje zaposlovanja za kraj{i delovni ~as.

Z vsemi navedenimi programi je zagotovljena subvencionirana zaposlitev navedenim

skupinam brezposelnih oseb za ~as od pol leta do treh let oziroma za nedolo~en ~as.

(Odgovori ZRSZ glede socialnih posledic {iritve Evropske unije, 2003)

3.2 Strategija na podro~ju socialnega varstva

Na podro~ju socialnega varstva je potrebno omeniti predvsem Program varstva sta-

rej{ih v Sloveniji do leta 2005, Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 ter

Strategijo boja proti rev{~ini in socialni izklju~enosti. Obstajajo pa tudi {tevilni podpro-

grami, ki so usmerjeni v izbolj{anje socialnega varstva.

Nacionalni program socialnega varstva temelji na dose`eni ravni socialnega varstva

prebivalcev, na ocenjenih gospodarskih in razvojnih mo`nostih dr`ave ter na `e spreje-

tih razvojnih usmeritvah na drugih podro~jih socialne politike, ki so opredeljene v Re-

soluciji o dru`inski politiki, strategiji razvoja invalidskega varstva in v drugih dokumen-

tih Dr`avnega zbora Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije in priporo~ilih Va-

ruha ~lovekovih pravic RS. Nacionalni program vsebuje strategije za uresni~evanje na-

slednjih zastavljenih socialno varstvenih ciljev: izbolj{anje kakovosti `ivljenja,

zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih socialnih pomo~i,

vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvla-

dovanje socialnih stisk. (Glej Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005)

Nacionalni program socialnega varstva upo{teva tudi smernice in priporo~ila v medna-

rodno pravnih aktih in sporazumih, {e posebej:

• konvencije in splo{ne ter posebne deklaracije OZN (Splo{na deklaracija o ~lovekovih

pravicah, mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah itd.);

• listine, kodeksi, protokoli in priporo~ila EU in drugih evropskih asociacij (Evropska

socialna listina, Bela knjiga Evropske socialne politike itd.);
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• konvencije Mednarodne organizacije dela;

• drugi mednarodni dokumenti in priporo~ila. (Glej Nacionalni program socialnega

varstva do leta 2005)

3.3 Vloga sindikatov in socialni dialog v Republiki Sloveniji

Slovenske sindikalne zveze so aktivne tudi na mednarodni ravni. Sodelujejo v razli~nih

projektih in na konferencah Mednarodne organizacije dela (ILO) ter so v~lanjene v

mednarodno zvezo svobodnih sindikatov. Predstavniki slovenskih sindikatov sodelu-

jejo tudi pri razli~nih aktivnostih v okviru pribli`evanja EU. Vklju~evanje v EU prina{a

nove izzive, predvsem v smislu vklju~evanja v mednarodne zveze, ki so udele`ene v

raznih oblikah nad-nacionalnega socialnega dialoga. Pri~akovati je, da bo razvijanje to-

vrstnega socialnega dialoga vplivalo na povezovanje ali celo zdru`evanje sindikalnih

central in zdru`enj delodajalcev. (Socialno partnerstvo v poklicnem in strokovnem izo-

bra`evanju, 2000)

Na evropski ravni ima socialni dialog vedno ve~ji pomen, saj so socialni partnerji vedno

bolj vklju~eni v proces pripravljanja in odlo~anja. To navsezadnje nalaga ~lanicam EU

tudi Amsterdamska pogodba, ki govori o spodbujanju in ustvarjanju pogojev za

uspe{en socialni dialog. V Sloveniji poteka socialni dialog na ve~ ravneh in na razli~ne

na~ine. Na nacionalni ravni poteka v tristranski (tripartitni) in dvostranski (bipartitni)

obliki, na ravni dejavnosti in na podjetni{ki ravni pa poteka dvostranski dialog med de-

lodajalci in delojemalci.

Na dr`avni ravni poteka tristranski socialni dialog `e od leta 1994 v okviru Ekonomsko

socialnega sveta.

3.4 Problematika malih in srednjih podjetij

Na podro~ju malih in srednjih podjetij (MSP) je EU s svojo politiko lahko primeren vzor

na{i dr`avi. Slovenija je leta 1996 opredelila prvo Strategijo razvoja malega gospodars-

tva (SRMG). Proces vklju~evanja v EU poleg vklju~evanja ve~jih podjetij v mednarodne

tokove prina{a tudi potrebo po razvoju MSP, kjer je mo~ iskati odgovore na te`ave po-

sameznih dejavnosti, ki jih bo prizadela vklju~itev v EU. Pogajanja Slovenije za vstop v

EU so prinesla spremembe in dopolnitve na podro~ju politike razvoja MSP ter podjet-

ni{tva. Prihaja do zaostrovanja konkurence, pove~uje se {tevilo neuspe{nih malih pod-

jetij, rast zahteva prodor na tuje trge itd.
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Zato je bila konec leta 2000 sprejeta nova strategija razvoja malega in srednjega gospo-

darstva (MSP) v Sloveniji. To strategijo je bilo treba uskladiti s politiko in zakonodajo

EU. Aktivnosti omenjene strategije so zelo podobne tistim v EU in se odvijajo na po-

dro~ju izpopolnjevanja pravnih virov, svetovanja, usposabljanja, financiranja razvoja

malega gospodarstva, internacionalizacije njegove dejavnosti itd. (Pov{e, 2001)

IV. REFORME V SMERI STANDARDOV EVROPSKEGA
SOCIALNEGA MODELA

4.1 Reforme socialnega varstva v smeri evropskega socialnega
modela

Podro~je socialnega varstva predstavlja enega od sklopov socialne varnosti in temelji

na socialni pravi~nosti, solidarnosti in na~elih enake dostopnosti in proste izbire stori-

tev. Temeljno izhodi{~e ukrepov na podro~ju socialnega varstva je zagotavljanje dosto-

janstva in enakih mo`nosti in enakih mo`nosti ter prepre~evanje socialne izklju~enosti.

Socialno varstvo predstavlja sistem ukrepov za re{evanje socialne problematike posa-

meznikov, dru`in in skupin prebivalstva. (Povzeto po Nacionalni program socialnega

varstva do leta 2005)

Podro~je je urejeno z vrsto zakonov in podzakonskih aktov. Dr`avni zbor Republike

Slovenije je marca 2001 sprejel spremembe in dopolnitve zakona o socialnem varstvu,

ki namesto socialno-varstvenih dajatev uvaja denarno socialno pomo~, s katero se

upravi~encem zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih `ivljenjskih potreb v

vi{ini minimalnega dohodka. Ta je precej vi{ji od prej veljavnega cenzusa. (Izvajanje

strategije socialnega vklju~evanja.., 2002)

Poleg zakonov in podzakonskih aktov pa obstajajo tudi osnovni strate{ki dokumenti s

tega podro~ja in sicer:

• program razvoja varstva starej{ih do leta 2005;

• program boja proti rev{~ini in socialni izklju~enosti;

• nacionalni program socialnega varstva do leta 2005(NPSV);

• izvajanje strategije socialnega vklju~evanja s poro~ilom o uresni~evanju programa

boja proti rev{~ini in socialni izklju~enosti.
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Med na{tetimi dokumenti pa moramo izpostaviti predvsem Nacionalni program social-

nega varstva do leta 2005, ki ga je Dr`avni zbor RS sprejel marca 2000 in postavlja os-

novna na~ela in izhodi{~a socialne varnosti pri nas. Program uvaja modernej{e koncep-

te razvoja in pomo~i ljudem na podro~ju socialnega varstva, na osnovi katerih bo

mo`no zagotoviti ve~jo socialno vklju~enost ve~ine dru`beno izklju~enih skupin.

Spremenjen koncept temelji na pluralnosti programov oziroma storitev, pravici do izbi-

re, vpeljavi individualnega financiranja pravic, vzpostavljanju ne-institucionalnih oblik,

{iritvi in pestrosti mre`e javnih slu`b ter vzpostavljanju dopolnilnih mre` izven javnih

slu`b. (Glej Izvajanje strategije socialnega vklju~evanja s poro~ilom o uresni~evanju

programa boja proti rev{~ini in socialni izklju~enosti, 2002)

Socialno zavarovanje in zagotavljanje socialnega varstva sta v Sloveniji dobro razvita in

primerljiva z dr`avami EU. Podobna je tudi osnovna filozofija sistema socialne varnosti,

vendar ob skoraj popolni odsotnosti vklju~evanja zasebnega sektorja. Med prehodom

na tr`no gospodarstvo je Slovenija obdr`ala visoko raven socialne varnosti, tj. pre-

cej{en del kritja stro{kov in zagotavljanja socialnih storitev iz obdobja pred prehodom.

Po drugi strani se je sistem socialne varnosti precej spremenil v smislu, da je dr`ava

prevzela ve~jo vlogo pri ureditvi in organizaciji sistema, posamezniki so prevzeli ve~

odgovornosti in finan~nih obveznosti; vloga podjetij, ki so bila eden temeljnih kamnov

sistema socialne varnosti pred prehodom, pa se je ob~utno zmanj{ala. V primerjavi z

evropskimi sistemi socialne varnosti je glavna zna~ilnost sedanjega polo`aja v Sloveniji

ta, da obvezno dr`avno zavarovanje krije skoraj celotno socialno zavarovanje, podjet-

ni{ko zavarovanje ter individualna odgovornost za socialno varnost pa se {ele razvijata.

V prihodnosti se bo vloga dr`ave postopno zmanj{ala, vloga posameznika pa pove~ala.

Pla~e ali zaslu`ki ostajajo glavni vir financiranja socialne varnosti. Premo`enje kot jams-

tvo za socialno varstvo je bilo dodano pred kratkim, vendar je njegova raven dale~ od

zadovoljive. Dele` socialnih izdatkov v BDP (22-27%) je vi{ji kot v ve~ini dr`av EU in

ob~utno vi{ji kot v dr`avah s podobnim BDP na prebivalca, kot ga ima Slovenija.

Glavni problemi obstoje~ega sistema socialne varnosti v Sloveniji so:

• »raven socialne za{~ite je precej visoka in sedanji sistem socialne varnosti je precej

drag. Zaradi tega so javne finance pod pritiskom, kar neposredno ogro`a dr`avni

prora~un. V tem okviru je treba najbolj izpostaviti pove~evanje pokojninskih

izdatkov;
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• kar zadeva individualno skrb za socialno varnost je obstoje~i sistem socialne varno-

sti po svoji naravi nespodbuden;

• raven socialnih prejemkov se dolo~a predvsem v povezavi s pla~ami. Zaradi

pove~evanja realnih pla~ se prejemki, namenjeni za socialne pravice prebivalcev,

prehitro pove~ujejo. Ker je upravi~ence pred u~inki inflacije mogo~e {~ititi le z indek-

sacijo prejemkov na indeks cen, indeksacija nadomestil za socialno varnost s pov-

pre~no pla~o ekonomsko ni utemeljena;

• transferji za zagotavljanje socialne varnosti se dodeljujejo zelo velikemu {tevilu

upravi~encev, kar ima za posledico relativno nizke prejemke za vsakega posamezni-

ka. To {e posebej prizadene najbolj ranljive dru`bene skupine.

• »luknje« v zakonodaji omogo~ajo podjetjem, da se izognejo socialnim prispevkom,

tako da namesto pla~ izpla~ujejo na delo vezana nadomestila in uporabljajo druge

podobne prakse;

• obvezni prispevki za socialno varstvo pove~ujejo stro{ke dela v podjetjih.«

(Strategija RS za vklju~itev v EU, 1998)

4.2 Vloga vlade, vloga lokalnih in regionalnih oblasti, speciali-
ziranih agencij

Socialno - varstvene storitve namenjene prepre~evanju in odpravljanju socialnih stisk

in te`av v Republiki Sloveniji zagotavljajo dr`ava in ob~ine. Storitve se izvajajo v okviru

mre`e javnih slu`b. Javne slu`be izvajajo: javni socialno-varstveni zavodi, ki jih ustano-

vijo dr`ava ali ob~ine, nevladne organizacije, ki pridobijo koncesijo za opravljanje jav-

ne slu`be, druge pravne osebe in zasebniki, ki pridobijo koncesijo za opravljanje javne

slu`be. Sredstva zagotovi dr`ava. Vrste dajatev in pogoje za prejemanje dolo~a zakon.

(Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005)

4.2.1 Podro~je zaposlovanja

Po noveli Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti iz leta 1998

je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pristopil k novi organizaciji in v obdobju

2000/2003 izvedel reorganizacijo. Nova organizacija daje bistveno ve~ji poudarek upo-

rabnikom storitev ZRSZ.

Poudarek je na ve~ji avtonomiji uradov za delo na lokalnem nivoju in obmo~nih slu`b

na regionalnih nivojih. V tem obdobju je bila posebna pozornost posve~ena tudi sode-
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lovanju z delodajalci. Delodajalci so pomemben poslovni partner in uporabnik storitev

zavoda.

Na pove~anje potreb po delavcih, pri katerih so delodajalci `eleli sodelovati z ZRSZ,

med drugim vpliva tudi intenzivnej{e povezovanje z delodajalci. V uradih za delo se

posku{ajo odzvati na vsako potrebo po delavcu tako, da delodajalca pokli~ejo po tele-

fonu, povabijo na pogovor v prostore ZRSZ ali ga obi{~ejo v njegovem okolju. Delo z

delodajalci poteka skozi celoten postopek posredovanja in tudi `e pred nastankom po-

trebe po delavcu. Zelo pomembno je dobro poznavanje zahtev delovnega mesta, za

uspe{nost posredovanja pa je klju~na organizacija posredovanja. Ta lahko vklju~uje

tudi sodelovanje v izbirnem postopku ter izvedbo predhodnih pogovorov s kandidati

pred napotitvijo k delodajalcu.

Z delodajalci ZRSZ sodeluje na podro~ju posredovanja zaposlitve brezposelnih oseb,

informiranja, svetovanja, kadrovskega {tipendiranja, delovnih dovoljenj za tujce in pro-

gramov aktivne politike zaposlovanja.

Programe sodelovanja z delodajalci so pripravile obmo~ne slu`be in jih tudi izvajajo.

Poudarek je na obiskih pri delodajalcih z namenom vzpostavitve osebnih povezav, us-

klajevanja pri~akovanj, spoznavanja s proizvodnimi programi, zna~ilnimi delovnimi

mesti in mo`nostmi zaposlovanja, predstavljanja dejavnosti ZRSZ in programov aktivne

politike zaposlovanja. Izdelani so tudi na~rti obiskov, ki so ciljno usmerjeni in rezultati

zabele`eni v ra~unalni{ko aplikacijo. [tevilo obiskov pri delodajalcih se je v letu 2002

glede na leto 2001 podvojilo.

V Republiki Sloveniji se na trgu delovne sile s storitvami za brezposelne osebe ukvarja

javni zavod – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in tudi zasebne agencije.

ZRSZ za potrebe brezposelnih oseb storitve nudi brezpla~no, kar je opredeljeno v Za-

konu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Na trgu delovne sile se je v zadnjih 2 letih pojavilo veliko zasebnih agencij za posredo-

vanje dela in zaposlitve. Tudi pri delu agencij obstaja pravilo, ki je zapisano v Zakonu o

zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, da je delo agencij za brezposel-

ne osebe brezpla~no. Zasebne agencije lahko enako kot javni ZRSZ posreduje osebe na

prosta delovna mesta. ^e posredujejo osebe, ki niso brezposelne, jim to lahko

zara~unava, ~e pa gre za posredovanje brezposelnih oseb, potem pa storitev na podlagi

koncesijskih pogodb pla~a dr`ava. (Odgovori ZRSZ glede socialnih posledic {iritve

Evropske unije, 2003)

409



4.3 Pokojninska reforma

V Republiki Sloveniji od januarja 2000 velja novi zakon o invalidskem in pokojninskem

zavarovanju, ki temelji na na~elih vzajemnosti in solidarnosti. Z njim sta se spremenila

sistem dolo~anja pokojninske osnove in vi{ina najvi{je pokojninske osnove, kar je po-

sledi~no spremenilo tudi razmerje med najvi{jimi in najni`jimi pokojninami. Novi za-

kon uvaja dve novosti, ki posegata na podro~je izbolj{anja socialne varnosti starej{ih

oseb. To sta pravica do dr`avne pokojnine in spremembe pri odmeri vdovske pokojni-

ne. (Izvajanje strategije socialnega vklju~evanja s poro~ilom o uresni~evanju programa

boja proti rev{~ini in socialni izklju~enosti, 2002).

V~lanitev Republike Slovenije v EU bo vplivala na pove~anje izdatkov Zavoda za po-

kojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije. Zakon o pokojninskem in in-

validskem zavarovanju ve`e pridobitev in izpla~ilo dolo~enih pravic na stalno prebiva-

nje oziroma na dr`avljanstvo Republike Slovenije. Ob vklju~itvi Republike Slovenije v

EU bo potrebno pri izvajanju Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju

upo{tevati koordinacijska pravila iz Uredbe 1408/71 in izvedbene Uredbe 574/72. V

skladu z osnovnimi na~eli prava EU, predvsem na~elom enakega obravnavanja, bo po-

trebno vse osebe, za katere velja omenjena Uredba 1408/71, obravnavati enako kot

dr`avljane Republike Slovenije. (Povzeto po gradivu ZPIZ, 2002)

[tevilo upravi~encev do sorazmernih delov pokojnine se bo pove~alo, ker Republika

Slovenija nima sklenjenih bilateralnih sporazumov o socialnem zavarovanju z vsemi

dr`avami ~lanicami EU. (Povzeto po Ugotovitve o socialnih posledicah {iritve EU, ZPIZ,

2002)

Vse pokojnine, priznane pred uveljavitvijo Uredbe 408/71, bo treba na zahtevo upra-

vi~encev ponovno prera~unati v skladu z dolo~bami omenjene uredbe.

4.4 Reforma zdravstvenega sistema

Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji sooblikujejo in posredno dolo~ajo naslednje

institucije: Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

Zdru`enje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravni{ka zbornica Slovenije, Lekarni{ka

zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravili{~, Skupnost socialnih zavo-

dov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije. Te institucije pripravi-

jo vsakoletni plan, ki ga sprejme Vlada RS.
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Ministrstvo za zdravje v letu 2003 pripravlja reformo sistema zdravstvenega varstva, ki

obsega naslednja na~ela:

• pravi~nost pri zagotavljanju sredstev za zdravstveno varstvo;

• razdeljevanje sredstev po potrebah dr`avljanov,

• ve~ja dostopnost do zdravstvenega varstva,

• razvoj sistema celovite kakovosti,

• ve~ja u~inkovitost upravljanja sistema zdravstvenega varstva,

• krepitev podro~ja javnega zdravja. (Odgovori Ministrstva za zdravje – MZRS glede

socialnih posledic {iritve Evropske unije, 2003)

Razlogi za zdravstveno reformo so demografske spremembe ter vpliv tehnologij in

zdravil, ki pove~ujejo stro{ke zdravstva. V za~etku 90 let je bila izvedena reforma, ki po

mnenju ministra za zdravje, zmanj{uje solidarnost v sistemu zdravstvenega varstva.

Zdravstveno varstvo bo z reformo najve~je spremembe do`ivelo na podro~ju financira-

nja. Reforma financiranja sistema zdravstvenega varstva temelji na treh stebrih:

Prvi steber pomeni racionalnej{o porabo virov.

Cilji projekta so:

• prilagoditev in razvoj sistema financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev, tako da bo

sistem bolj u~inkovit in pregleden ter glede izvajalcev zdravstvenih storitev vezan na

opravljeno delo;

• razvoj upravljalske in managerske funkcije v sistemu zdravstvenega varstva;

• standardizacija klini~nih in terapevtskih smernic in razvoj klju~nih indikatorjev kako-

vosti, t.j. vzpostavitev standardizirane metodologije priprave, opredelitve, sprejema-

nja in posodabljanja klini~nih smernic;

Drugi in tretji steber predpostavljata dru`beni dogovor glede razmerja med potrebami

in pri~akovanji dr`avljanov glede zdravja in zdravstvenega varstva na eni strani ter

koli~ino vlo`kov, ki so jih dr`avljani pripravljeni nameniti za to.

Drugi steber pomeni pove~anje virov. Predpostavlja razvoj novih oblik prostovoljnega

zavarovanja in prenovo sedanjega modela dopolnilnega zavarovanja.

Tretji steber predpostavlja racionalizacijo pravic.

Na~rt reforme zdravstvenega varstva predvideva uveljavitev prvega stebra do leta 2006,

drugega in tretjega stebra pa do leta 2004. (Predpristopni ekonomski program, 2002:

56-58).
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Postopoma bo Slovenija morala sprejeti tudi druge spremembe na podro~ju zdravstve-

nega varstva, ki so potrebne za vstop v Evropsko unijo, t.j.:

• prosto tr`i{~e za izdelke (zdravila, kri in krvni derivati) in medicinske pripomo~ke;

• oblikovanje smernic za splo{no priznavanje strokovnih kvalifikacij;

• olaj{anje gibanja zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, priznanje diplom, li-

cenc in drugih potrdil ter

• sprememba sistema zdravstvenega zavarovanja, ker mora vsak dr`avljan EU dobiti v

vsaki dr`avi ~lanici isti obseg pravic in imeti isto dostopnost do storitev kot mati~ni

dr`avljan.

V. BOJ PROTI REV[^INI

5.1 Vladne iniciative

Slovenska vlada je v za~etku 2000 sprejela Program boja proti rev{~ini in socialni iz-

klju~enosti, s ~emer sledi strate{kim ciljem Evropske unije (Lizbona 2000).

5.2 Zavod za zaposlovanje in boj proti rev{~ini

Zavod za zaposlovanje s svojo dejavnostjo posredno vpliva na podro~je boja proti

rev{~ini in sicer s pasivnimi in aktivnimi ukrepi na podro~ju zaposlovanja.

V okvir pasivnih ukrepov na podro~ju zaposlovanja sodijo denarna nadomestila in de-

narne pomo~i za brezposelne osebe. Aktivni ukrepi so namenjeni programom aktivne

politike zaposlovanja.

V skupnih izdatkih za pasivne in aktivne ukrepe na podro~ju zaposlovanja se pove~uje

dele` sredstev namenjenih programom aktivne politike zaposlovanja. Od leta 2000 do

2002 se je ta dele` pove~al za 2,6 odstotne to~ke, zna{a pa nekaj nad 38 % sredstev na-

menjenih ukrepom za brezposelne osebe.

V letu 2000 je v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel-

nosti prejemalo denarno nadomestilo v povpre~ju 27.264 upravi~encev, v letu 2001 ga

je prejemalo 21.525 upravi~encev (20 % manj kot v prej{njem letu), v letu 2002 ga je pre-

jemalo 18.743 (13 % manj kot v prej{njem letu) ter v obdobju I-IV 2003 ga je prejemalo v

povpre~ju 18.784 upravi~encev.
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Denarno pomo~ lahko uveljavi zavarovanec, ki se mu je iztekla pravica do denarnega

nadomestila, ter zavarovanec, ki mu je kot pripravniku prenehalo delovno razmerje,

sklenjeno za dolo~en ~as, kraj{i od 12 mesecev. Pogoj za uveljavitev pravice je dohod-

kovni ter premo`enjski cenzus. Vi{ina denarne pomo~i zna{a 80% zajam~ene pla~e,

zmanj{ane za davke in prispevke, ki se obra~unavajo od zajam~ene pla~e. Denarno

pomo~ je v skladu s spremembo zakona mogo~e prejemati 15 mesecev. Brezposelni

osebi, ki ji do upokojitve manjka najve~ tri leta, pa se denarna pomo~ lahko izpla~uje

do izpolnitve pogojev za upokojitev. Ob koncu leta 2002 je povpre~ni ~as prejemanja

denarne pomo~i zna{al 8,5 mesecev. V letu 2002 je pravico do denarne pomo~i uveljav-

ljalo 6.706 oseb. (Odgovori ZRSZ glede socialnih posledic {iritve Evropske unije, 2003)

5.3 Nevladne organizacije

U~inkovita nacionalna strategija za zmanj{anje rev{~ine in socialne izklju~enosti pa se

ne more naslanjati samo na ukrepe dr`ave, potrebne so tudi aktivnosti nevladnih orga-

nizacij (dru{tev, ustanov in zavodov). Zakon o dru{tvih dolo~a temeljna na~ela nepri-

dobitno prostovoljskega sektorja: prostovoljnost, samostojnost, nepridobitnost. Ta

na~ela so v skladu z smernicami EU o bistvenih lastnostih nevladnih organizacij. V zad-

njih letih je mo~ opaziti hiter razvoj nevladnih organizacij, ki se vedno pogosteje pojav-

ljajo v vlogi izvajalcev {tevilnih programov namenjenih ljudem v socialni stiski. Ome-

njeni programi oziroma dejavnosti se ve~ino usmerjajo v dopolnitev dr`avnih ukrepov

in storitev javnih slu`b pri zagotavljanju socialne varnosti. Njihovo delovanje temelji na

prostovoljnem delu in principih samopomo~i. (Glej Program boja proti rev{~ini in so-

cialni izklju~enosti, 2000)

Deloma se nevladne organizacije financirajo s pomo~jo donacij in prostovoljnih pris-

pevkov, fundacij ali iz prispevkov samih uporabnikov. Financirajo pa se tudi s pomo~jo

javnih sredstev – iz ob~inskih prora~unov in sredstev Ministrstva za delo, dru`ino in so-

cialne zadeve.

Ministrstvo v zadnjem obdobju pove~uje obseg podpore nevladnim organizacijam, ki

sredstva iz tega vira pridobivajo na podlagi javnih razpisov. (Glej Program boja proti

rev{~ini in socialni izklju~enosti, 2000)

Nevladne organizacije prispevajo k u~inkovitej{emu oblikovanju in izvajanju vladnih

programov, obenem pa te organizacije oblikujejo svoje programe zagotavljanja social-

ne varnosti in zmanj{evanja rev{~ine. Na tem podro~ju je najpomembnej{a vloga

Rde~ega kri`a Slovenije ter Slovenskega Karitasa, pri tem pa imajo mo~no vlogo tudi
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(samoorganizirana) dru{tva. Oblikovali so se {tevilni preventivni programi, programi

za prepre~evanje zasvojenosti, programi pomo~i `rtvam nasilja ipd. Vloga nevladnih

organizacij je opredeljena tudi v predlogu Programa boja proti rev{~ini in socialni iz-

klju~enosti. (Glej Program boja proti rev{~ini in socialni izklju~enosti, 2000)

Konkretno delo nevladnih organizacij poteka v okviru naslednjih dejavnostih:

• materinski domovi in zaveti{~a za `enske `rtve nasilja,

• stanovanjske skupine in drugi programi z dolgotrajnimi prihosocilnimi te`avami,

• telefoni za pomo~ ljudem v stiski,

• skupine za samopomo~,

• centri za socialno rehabilitacijo zasvojenih,

• zagovorni{tvo marginalnih skupin,

• svetovanje in informiranje,

• pravna pomo~,

• neformalno izobra`evanje in usposabljanje odraslih,

• letovanje otrok in mladostnikov iz socialno ogro`enih okolij,

• organizacija prosto~asnih in po~itni{kih programov za otroke in mladostnike,

• za{~ita individualnih pravic pred dr`avo in monopolisti~nim gospodarstvom,

• materialna pomo~ ljudem v stiski,

• oskrba brezdomcev,

• programi integracije beguncev ipd.

(Glej Pripombe nekaterih nevladnih organizacij na poro~ilo o uresni~evanju progra-

ma boja proti rev{~ini in socialni izklju~enosti)
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BREZPOSELNOST V EVROPSKI UNIJI*

I. UVOD

Vztrajno visoka brezposelnost v dr`avah ~lanicah EU v devetdesetih letih je pripeljala

do uvrstitve zagotavljanja visoke ravni zaposlenosti med pomembnej{e dru`beno-eko-

nomske cilje EU. EU se je odlo~ila za celosten pristop k re{evanju brezposelnosti, ki ne

temelji le na klasi~nih aktivnih programih zaposlovanja, temve~ politiko zaposlovanja

postavlja kot splet razli~nih ukrepov. Podro~ja delovanja so: prilagodljivost poslovanja

in zaposlovanja, fiskalne spodbude, ukrepi za pospe{evanje podjetni{tva, spodbujanje

razvoja malih in srednje velikih podjetij, ukrepi za pove~anje usposobljenosti aktivnega

prebivalstva vklju~no s pove~evanjem formalne izobrazbene ravni in ukrepi, ki zago-

tavljajo razli~nim dru`benim skupinam enakopraven dostop do trga dela.

Brezposelnost pomeni zapravljanje razpolo`ljivih virov in zmanj{evanje bruto

doma~ega proizvoda, pove~evanje neenakosti in zmanj{evanje kakovosti `ivljenja. Ne-

gativne posledice brezposelnosti lahko zaznamo tako na ravni celotne dru`be kot tudi

na ravni posameznika.

V nalogi smo posku{ali zajeti tako ukrepe za prepre~evanja brezposelnosti kot tudi

ukrepe za bla`itev posledic brezposelnosti. Zaradi delitve pristojnosti med EU in

dr`avami ~lanicami je tudi ta naloga razdeljena na dva dela. V prvem delu je prikazan

na~in koordinacije politik zaposlovanja na ravni EU, veljavne smernice zaposlovanja v

EU ter dr`avne pomo~i, ki neposredno ali posredno vplivajo na zaposlovanje. V dru-

gem delu naloge je prikazana ureditev socialne za{~ite na podro~ju brezposelnosti v

Franciji, Italiji, Luksemburgu, Nem~iji, Nizozemski, [paniji in na [vedskem.
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II. UREDITEV PODRO^JA (NE)ZAPOSLENOSTI NA RAVNI EU

2.1 Koordinacija politik zaposlovanja med ~lanicami

Doseganje visoke stopnje zaposlenosti v dr`avah ~lanicah je pomembno na~elo in cilj

aktivnosti Evropske unije in je zato navedeno na samem za~etku (v drugem ~lenu

pre~i{~enega besedila) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju

pogodba).

Z amsterdamsko pogodbe je bila ustvarjena podlaga za uvedbo koordinirane strategije

EU na podro~ju zaposlovanja. Zaposlenosti je namenjeno celo poglavje (~leni 125 do

130). Skupno odgovornost EU in dr`av ~lanic za to podro~je ureja tudi 136. ~len pogod-

be, ki se nana{a na socialno politiko. Pogodba tudi v ve~ drugih ~lenih (v 3. ~lenu koor-

dinacija politik, v 40. ~lenu sodelovanje med servisi za zaposlovanje in v 125. ~lenu)

predpisuje, da morajo dr`ave ~lanice delovati v smeri razvoja koordinirane strategije

zaposlovanja.

Na podlagi 130. ~lena amsterdamske pogodbe je bil na ravni EU ustanovljen poseben

Odbor za zaposlovanje (Employment Committee), ki ima posvetovalni zna~aj in spod-

buja koordinacijo politik zaposlovanja in trga delovne sile med dr`avami ~lanicami EU

ter pripravlja mnenja s tega podro~ja.

Dr`ave ~lanice so ohranile svojo pristojnost na podro~ju zaposlovanja, vendar morajo

svojo politiko zaposlovanja uskladiti s splo{nimi smernicami ekonomske politike dr`av

~lanic in EU. Na nivoju EU obstaja naslednji koordinacijski mehanizem (pravno podla-

go zanj predstavljajo 125.-130. ~len pogodbe):

• na osnovi Skupnega letnega poro~ila o zaposlenosti (Joint Annual Report on Employ-

ment) Sveta EU in Evropske komisije, Evropski svet vsako leto prou~i stanje na po-

dro~ju zaposlenosti in sprejme sklepe,

• na podlagi teh sklepov Svet EU s kvalificirano ve~ino na predlog Evropske komisije

vsako leto sestavi Smernice zaposlovanja (Employment Guidelines), ki morajo biti

skladne s splo{nimi smernicami ekonomske politike,

• vsaka dr`ava ~lanica pripravi za Svet EU in Evropsko komisijo letno poro~ilo o osnov-

nih ukrepih za uresni~itev svojih politik zaposlovanja - nacionalne na~rte ukrepov

(National Actions Plans) v lu~i Smernic zaposlovanja,

• Svet EU vsako leto pregleda nacionalne na~rte ukrepov, pri ~imer odlo~a s kvalificira-

no ve~ino, in pripravi posebna priporo~ila za vsako dr`avo ~lanico EU. Zadnja pripo-
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ro~ila so bila sprejeta 22. julija 2003 (2003/579/EC). (Povzeto po European Parliament

Fact Sheets)

Evropski svet na svojih sestankih namenja pozornost tudi zaposlovanju v dr`avah ~lani-

cah. Izreden sestanek Evropskega sveta, namenjen zaposlovanju, je bil v Luksemburgu

v novembru 1997. Sledil je sprejem prvih smernic zaposlovanja (za leto 1998), s kateri-

mi se je pri~el t.i. luksembur{ki proces - strategija zaposlovanja, ki je temeljila na nasled-

njih {tirih stebrih:

• izbolj{anje zaposljivosti, ki vklju~uje obdobje 5 let (dalj{e obdobje za dr`ave ~lanice z

zelo visoko stopnjo nezaposlenosti), v katerem bo mladim nezaposlenim (preden so

nezaposleni 6 mesecev), ponujeno dodatno usposabljanje, delovna praksa, delo ali

drug ukrep zaposlovanja; za odrasle bodo ti ukrepi zagotovljeni, preden bodo neza-

posleni 12 mesecev. Preventivni ukrepi morajo biti kombinirani z ukrepi za pre-

pre~evanje dolgoro~ne nezaposlenost; Izbolj{anje zaposljivosti pomeni tudi spremi-

njanje pasivnih v aktivne ukrepe zaposlovanja in spodbujanje socialnih partnerjev za

pove~anje mo`nosti vse-`ivljenjskega izobra`evanja;

• razvoj podjetni{tva pomeni ustvarjanje pogojev za la`ji za~etek in poslovanje podje-

tij, posebno majhnih in srednje velikih. ^lanice naj bi dav~ni sistem naredile bolj prija-

zen do zaposlovanja, tako da bi se obrnil dolgoro~ni trend pove~evanja davkov in

drugih dajatev iz naslova dela;

• spodbujanje prilagodljivosti v poslovanju in ciljev zaposlovanja, ki vklju~uje tudi mo-

dernizacijo organizacije dela in spodbujanje socialnih partnerjev za uvajanje prilago-

dljivih pogodb o delu;

• spodbujanje politike enakih mo`nosti za pove~anje stopnje zaposlenosti `ensk in in-

validov ter za spodbujanje usklajenosti med slu`bo in dru`ino. (Povzeto po European

Parliament Fact Sheets)

Za izvedbo navedenih {tirih to~k, je bil na ravni EU sprejet niz smernic. V naslednjih le-

tih se je Evropski svet na svojih sestankih {e nekajkrat ukvarjal s problematiko brezpo-

selnosti. Tudi smernice so se z leti postopoma dopolnjevale. V mesecu juliju 2003 je

Svet EU sprejel trenutno veljavne smernice politike zaposlovanja v dr`avah ~lanicah EU

(2003/575/EC).

Kot splo{ni cilji so v teh smernicah dolo~eni: polna zaposlenost, izbolj{anje kakovosti

in produktivnosti dela ter okrepitev socialne kohezije in vklju~enosti. Ciljne stopnje za-

poslenosti na ravni EU so naslednje:

• splo{na stopnja zaposlenosti 67% do leta 2005 in 70% do leta 2010,
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• stopnja zaposlenosti za `enske 57% do leta 2005 in 60% do leta 2010,

• stopnja zaposlenosti za starej{e delavce 50% do leta 2010.

Svet EU je dolo~il tudi deset posebnih smernic.

1. Aktivni in preventivni ukrepi za nezaposlene in neaktivne

V okviru tega cilja bodo dr`ave ~lanice izvajale aktivne preventivne ukrepe, ki bodo na-

menjeni prepre~evanju dolgoro~ne nezaposlenosti in bodo spodbujale zaposlovanje

nezaposlenih in neaktivnih. Dr`ave ~lanice bodo zagotovile:

• svetovanje iskalcem zaposlitve v zgodnji fazi nezaposlenosti in pomo~ pri iskanju

dela in pri njihovih osebnih poklicnih na~rtih,

• iskalcem zaposlitve dostop do u~inkovitih instrumentov za spodbujanje njihove za-

posljivosti, s posebnim poudarkom na iskalcih zaposlitve, ki so te`je zaposljivi na trgu

delovne sile.1

• da bo vsem nezaposlenim omogo~en nov za~etek v obliki izobra`evanja (preden

bodo dvanajst mesecev nezaposleni, v primeru mladih pa v roku {estih mesecev),

prekvalifikacije, delovne prakse ali drugi ukrepi, skupaj s stalno in ustrezno pomo~jo

pri iskanju zaposlitve,

• da bo do leta 2010 25% dolgoro~no nezaposlenih sodelovalo pri aktivnih ukrepih v

obliki izobra`evanja, prekvalifikacije, delovne prakse ali drugih ukrepov,

• modernizacijo in okrepitev institucij trga dela, posebno slu`b za zaposlovanje,

• redno ocenjevanje in pregledovanje ustreznosti in u~inkovitosti programov.

2. Ustvarjanje delovnih mest in podjetni{tva

Dr`ave ~lanice bodo spodbujale ustvarjanje delovnih mest s pospe{evanjem podjet-

ni{tva, inovacij in investicijskih prilo`nosti za vsa podjetja. Poseben poudarek bo dan

ustvarjanju delovnih mest s pomo~jo novih podjetij, storitvenih podjetij ter podjetij s

podro~ja raziskovanja in razvoja. Politika spodbujanja majhnih in srednjih podjetij bo

osredoto~ena na:

a) poenostavitev in zmanj{anje administrativnih in pravnih ovir: na za~etku poslovanja

majhnih in srednje velikih podjetij, pri zaposlovanju, pri dostopu do zagonskega kapi-

tala, tako za nova, kot `e delujo~a podjetja in za podjetja z velikim potencialom rasti in

ustvarjanja delovnih mest,
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b) spodbujanje izobra`evanja in usposabljanja na podro~ju podjetni{tva in upravljanja

ter zagotavljanje podpore, vklju~no z usposabljanjem, ki bo pove~alo dostopnost pod-

jetni{tva.

3. Selitve in spodbujanje prilagodljivosti in mobilnosti na trgu delovne sile

Dr`ave ~lanice bodo omogo~ala pove~anje prilagodljivosti delavcev in gospodarskih

dru`b za spremembe, pri tem pa bodo upo{tevale potrebe po fleksibilnosti in varnosti

ter klju~no vlogo socialnih partnerjev.

Dr`ave ~lanice bodo pregledale in po potrebi reformirale delovno zakonodajo, ~e ta

vsebuje preve~ restriktivne elemente, ki u~inkujejo na dinamiko trga delovne sile pri ti-

stih skupinah, ki imajo te`ave pri dostopu na trg delovne sile. Dr`ave ~lanice bodo raz-

vijale socialni dialog, pospe{evale korporacijsko socialno odgovornost in spodbujale:

• raznolikost pogodb in delovnih sporazumov, vklju~no z ureditvijo delovnega ~asa,

podporo napredku v poklicni karieri in bolj{emu ravnote`ju med slu`benim in zaseb-

nim `ivljenjem ter med fleksibilnostjo in varnostjo,

• dostop delavcev (posebej nizko kvalificiranih) do usposabljanja,

• bolj{e delovne pogoje, vklju~no z zdravjem in varnostjo, da bi se ob~utno zmanj{alo

{tevilo nesre~ pri delu in poklicnih bolezni,

• oblikovanje in raz{irjanje inovativnih in trajnostnih oblik organizacije dela, ki podpi-

rajo produktivnost dela in njegovo kvaliteto,

• predvidevanje in pozitivno upravljanje ekonomskih sprememb in prestrukturiranja.

Dr`ave ~lanice bodo glede pomanjkanja delovne sile in ozkih grl oblikovale niz ukre-

pov za spodbujanje mobilnosti delovne sile in odstranjevanjem ovir za njeno geograf-

sko mobilnost.

4. Spodbujanje razvoja ~love{kega kapitala in vse-`ivljenjskega u~enja

Dr`ave ~lanice bodo pripravile strategije vse-`ivljenjskega u~enja vklju~no z izbolj{an-

jem kvalitete in u~inkovitosti izobra`evanja in usposabljanja ter s tem pridobitev vseh

znanj, ki jih potrebuje sodobna delovna sila v dru`bi, temelje~i na znanju. Strategije

bodo omogo~alo razvoj poklicne kariere posameznika in zmanj{ale slabosti in odprav-

ljala ozka grla na trgu delovne sile.

V soglasju z nacionalnimi prioritetami so kot cilj postavljeni naslednji rezultati do leta

2010:
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• najmanj 85% populacije EU, stare 22 let, naj bi kon~alo vi{jo srednje{olsko izo-

bra`evanje,

• v EU bo povpre~je udele`be v vse-`ivljenjskem u~enju vsaj 12,5% odrasle aktivne po-

pulacije (od 25 let do 64 let starosti).

Politike bodo imele za cilj pove~evanje investiranja v ~love{ki kapital. Pomembno je

pove~anje investicij v podjetja in v usposabljanje odraslih, ki bo namenjeno pove~eva-

nju produktivnosti, konkuren~nosti in aktivni starosti. Spodbujeno bo u~inkovito inve-

stiranje delodajalcev in posameznikov v ~love{ki kapital.

5. Pove~anje ponudbe dela in promocija aktivnega staranja (dozorevanja)

Dr`ave ~lanice bodo spodbujale ustrezno razpolo`ljivost delovne sile in zaposlitvene

prilo`nosti za podporo ekonomski rasti in zaposlovanju, upo{tevaje mobilnost delovne

sile. Posebej bodo:

• pove~evale zaposlenost z uporabo potencialov vseh skupin v populaciji, z vsestran-

skim pristopom, ki obsega podrobnosti glede dostopa do delovnih mest in njihove

privla~nosti (da se izpla~a delati) ter pove~uje strokovno znanje in zagotavlja ustrez-

ne podporne ukrepe za pove~anje zaposlenosti,

• spodbujale aktivno staranje (dozorevanje), s poudarkom na izbolj{anju delovnih po-

gojev, ki ima za posledico ustvarjanje delovnih mest - med drugim tudi dostop do stal-

nega usposabljanja.

Poudarek bo dan pomembnosti zdravja in varnosti pri delu, inovativni in fleksibilni

organizaciji dela ter zmanj{evanju zgodnjega odhoda s trga delovne sile.

Reformirane bodo pokojninske sheme zgodnjega upokojevanja, tako da bodo omo-

go~ile dolgotrajnej{o prisotnost na trgu delovne sile in spodbudilo delodajalce k za-

poslovanju starej{ih delavcev. Cilj je, da se bo starost pri izstopu iz trga delovne sile

do leta 2010 pove~ala za pet let na nivoju EU (ocenjena je bila na 59,9 let v letu 2001).

Pri doseganju tega cilja morajo imeti pomembno vlogo socialni partnerji. Nacionalni

cilji morajo biti konsistentni s pri~akovanim izidom na nivoju EU in morajo upo{tevati

nacionalne okoli{~ine;

• kjer je primerno, bodo v celoti upo{tevale dodatno ponudbo delovne sile zaradi

priseljevanja.

6. Enakopravnost spolov

Dr`ave ~lanice bodo spodbujale udele`bo `ensk na trgu delovne sile in bodo

zmanj{evale razlike v stopnji zaposlenosti in velikosti pla~ med spoloma do leta 2010.
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Posebna pozornost bo namenjena uskladitvi delitve dru`inskih in poklicnih obveznosti

in la`ji vrnitvi na delovno mesto po obdobju dalj{e odsotnosti. Dr`ave ~lanice bodo

zmanj{evale diskriminacijo `enske delovne sile ter pove~evale dostopnost otro{kega

varstva. Do leta 2010 je cilj zagotoviti otro{ko varstvo vsaj za 90% otrok v starostnem

razredu od tretjega leta do obveznega {olanja ter vsaj za 33% otrok mlaj{ih od treh let.

7. Spodbujanje integracije in boj z diskriminacijo te`je zaposljivih ljudi na trgu

delovne sile

Dr`ave ~lanice bodo pospe{evale integracijo ljudi, ki imajo posebne te`ave na trgu

dela, kot so na primer: tisti, ki pred~asno prenehajo s {olanjem, nizko kvalificirani de-

lavci, invalidi, priseljenci in etni~ne manj{ine, tako da bodo razvijale njihovo zaposlji-

vost, pove~evale mo`nost njihovega zaposlovanja in prepre~evale vse oblike diskrimi-

nacije. Konkretni cilji do leta 2010 so naslednji:

• Na EU nivoju dose~i, da bilo manj kot 10% pred~asnega prenehanja s {olanjem,

• znatno zmanj{anje razlik med stopnjo nezaposlenosti za ljudi, ki so te`je zaposljivi, v

skladu z posameznimi nacionalnimi cilji in definicijami,

• v vseh dr`avah ~lanicah ob~utno zmanj{ati razlike v stopnji nezaposlenosti dr`avlja-

nov EU in dr`avljanov drugih dr`av v skladu z nacionalnimi cilji in definicijami.

8. Narediti delo (finan~no) privla~no s pomo~jo aktivnosti za pove~anje pri-

vla~nosti dela

Dr`ave ~lanice bodo reformirale finan~ne spodbude tako, da bo delo postalo bolj pri-

vla~no. Spodbudile bodo tako mo{ke kot tudi `enske, da bodo iskali delo, se zaposlili

in tudi ostali na delovnem mestu. Ustrezne politike naj bi zmanj{ale rev{~ino zaposle-

nih. Dr`ave ~lanice bodo pregledale in po potrebi reformirale dav~ni sistem in sistem

podpor tako, da se bo odpravljala nezaposlenost, rev{~ina in past delovne neaktivnosti.

Posebej bodo spodbujali zaposlovanje `ensk, nizko kvalificiranih delavcev, starej{ih

delavcev in delavcev, ki so te`je zaposljivi.

Ob ohranitvi ustreznega nivoja socialnega zavarovanja, bodo dr`ave ~lanice pregledale

nadomestila in podpore tako, da bodo zagotovile u~inkovito upravljanje s sredstvi. Cilj

je dose~i pomembno zni`anje efektivnih dav~nih stopenj do leta 2010 in, kjer je to pri-

merno, zmanj{ati dav~ne obremenitve delavcev z najni`jimi pla~ami, upo{tevaje nacio-

nalne okoli{~ine.
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9. Preobrazba neprijavljenega dela v redno zaposlenost

Dr`ave ~lanice bodo razvile in v praksi uporabile najrazli~nej{e aktivnosti in ukrepe za

odpravo neprijavljenega dela. Ukrepi se bodo nana{ali na poenostavitev poslovnega

okolja, odstranitev omejitev pri poslovanju, na zagotavljanje ustreznih spodbud v

dav~nem sistemu in sistemu socialnih prejemkov ter na izbolj{anje pri izvajanju zakono-

daje in uporabi sankcij. Tako na nivoju EU kot tudi na nacionalnih nivojih je treba meriti

obseg raz{irjenosti navedenega problema in napredek dose`en na nacionalni ravni.

10. Usmerjanje regionalnih zaposlitvenih disparitet

Dr`ave ~lanice morajo na razli~ne na~ine zmanj{evati regionalne razlike v (ne)zaposle-

nosti. Potencial za ustvarjanje delovnih mest bo spodbujen tudi na lokalnem nivoju.

Dr`ave ~lanice bodo:

• spodbujale pogoje za aktivnosti zasebnega sektorja in investiranje v regije, ki zaosta-

jajo v razvoju,

• zagotovile, da bo javna podpora v regijah, ki zaostajajo v razvoju, osredoto~ena na in-

vestiranje tako v ~love{ki kapital in znanje, kot tudi v ustrezno infrastrukturo.

Za izvedbo tega cilja se bodo v veliki meri uporabljali potenciali kohezijskih in struktur-

nih skladov ter Evropske investicijske banke.

V nadaljevanju smernic je navedeno, da bodo dr`ave ~lanice zagotovile transparent-

nost in stro{kovno u~inkovito razdelitev finan~nih sredstev za izvajanje smernic, pri

tem pa bodo ocenjevale potrebo po usklajenih javnih financah v skladu s splo{nimi

smernicami ekonomske politike.

2.2 Zaposlovanje in dr`avne pomo~i v okviru ekonomske in so-
cialne kohezije ter regionalnega razvoja

Pogodba vsebuje tudi posebno poglavje o ekonomski in socialni koheziji (~leni 158 do

162). Prepisano je, da morajo dr`ave ~lanice EU svoje ekonomske politike koordinirati

tako, da bodo dose`eni cilji ekonomske in socialne kohezije, skupnost pa bo te cilje

podpirala prek svojih strukturnih skladov2, Evropske investicijske banke in drugih ob-
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stoje~ih finan~nih instrumentov. Za podro~je zaposlovanja je pomemben predvsem

Evropski socialni sklad (European Social Fund). Pravno podlago za njegovo delo pred-

stavljajo 146., 147. in 148. ~len pogodbe.

Strukturna politika EU je opredeljena kot niz kriterijev za prerazdeljevanje dohodka

prek evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada. Kohezijski sklad je name-

njen dr`avam z nacionalnim dohodkom na prebivalca manj{im od 90% EU povpre~ja.

Nastal je kot pomo~ najrevnej{im dr`avam za doseganje maastrichtskih kriterijev, pravi-

lo pa je bilo postavljeno tako, da so pogoje izpolnile le Gr~ija, Irska, Portugalska in

[panija.

Sredstva strukturnih skladov so namenjena skladnej{emu regionalnemu razvoju EU in

se razdeljujejo skladno s kriteriji. Prvi in najpomembnej{i kriterij primerja BDP na prebi-

valca dane dr`ave s povpre~jem EU. Upravi~enost za pomo~ nastopi, ~e je BPD na pre-

bivalca ni`ji od 75% povpre~ja EU. Kriterij 2 se nana{a na industrijske regije z zni`eva-

njem zaposlenosti in/ali stopnjami nezaposlenosti nad EU povpre~jem. Kriterij 3 se

osredoto~a na dolgoro~no brezposelnost (ve~ kot 1 leto) in kriterij 4 na brezposelnost

mladih (manj kot 25 let). (Povzeto po gradivu UMAR - Pri~akovani makroekonomski

u~inki integracije Slovenije v EU)

Skoraj tretjino prora~una EU je namenjeno ekonomski in socialni koheziji.

2.2.1 Ureditev dr`avnih pomo~i, s poudarkom na tistih, ki so povezane
z zaposlovanjem

Evropski sistem dr`avnih pomo~i upo{teva politiko konkurence, enoten notranji trg EU

in cilje industrijske politike.

Neposredno in posredno poseganje dr`ave v gospodarstvo z razli~nimi oblikami dr`av-

nih pomo~i je v EU urejeno s pravili, ki dolo~ajo, kdaj in pod kak{nimi pogoji je posega-

nje sploh dovoljeno. Dr`ave ~lanice EU so dol`ne dr`avne pomo~i prijaviti (notificirati)

pri Evropski komisiji pred njihovo razdelitvijo, voditi ustrezne evidence o uporabnikih

pomo~i ter izdelovati standardizirana redna poro~ila.

Pogodba na~eloma prepoveduje nekatere dr`avne pomo~i z naslednjo dolo~bo:

»Razen ~e ta pogodba ne dolo~a druga~e, je vsaka pomo~, ki jo dodeli dr`ava ~lanica,

ali kakr{na koli vrsta pomo~i iz dr`avnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala

konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posamezne-

ga blaga, nezdru`ljiva s skupnim trgom, kolikor prizadene trgovino med dr`avami

~lanicami.« (Prvi odstavek 87. ~lena pogodbe)
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Na podlagi drugega in tretjega odstavka 87. ~lena pogodbe so s skupnim trgom lahko

zdru`ljive nekatere dr`avne pomo~i (uporabljen prevod SVEZ):

»2. S skupnim trgom je zdru`ljivo naslednje:

a) pomo~ socialnega zna~aja, dodeljena posameznim potro{nikom, pod pogojem, da

je dodeljena brez diskriminacije glede na poreklo zadevnih izdelkov,

b)pomo~ za povrnitev {kode, ki so jo povzro~ile naravne nesre~e ali izjemni dogodki,

c) pomo~, dodeljena gospodarstvu nekaterih obmo~ij Zvezne republike Nem~ije, ki jih

je prizadela delitev Nem~ije, kolikor je tak{na pomo~ potrebna za nadomestilo gospo-

darske {kode, ki jo je ta delitev povzro~ila.« (Drugi odstavek 87. ~lena pogodbe)

»3. Kot zdru`ljivo s skupnim trgom se lahko {teje naslednje:

a) pomo~ za pospe{evanje gospodarskega razvoja obmo~ij, kjer je `ivljenjska raven iz-

jemno nizka ali kjer je visoka nezaposlenost,

b) pomo~ za pospe{evanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega intere-

sa ali za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu dr`ave ~lanice,

c) pomo~ za pospe{evanje razvoja dolo~enih gospodarskih dejavnosti ali dolo~enih

gospodarskih obmo~ij, kadar tak{na pomo~ ne spreminja trgovinskih pogojev v obsegu,

ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi, 3

d) pomo~ za pospe{evanje kulture in ohranjanja kulturne dedi{~ine, kadar tak{na

pomo~ ne {koduje trgovinskim pogojem in konkurenci v Skupnosti v obsegu, ki je v nas-

protju s skupnimi interesi,

e) druge vrste pomo~i, kakr{ne lahko Svet dolo~i v odlo~bi, ki jo sprejme s kvalificirano

ve~ino na predlog Komisije.« (Tretji odstavek 87. ~lena pogodbe)

Svet EU je na podlagi navedene e) to~ke sprejel uredbo (994/98) o uporabi te to~ke iz

pogodbe, s katero je dolo~il, da so s skupnim trgom med drugimi zdru`ljive tudi

pomo~i za naslednja podro~ja, za katera ni potrebna priglasitev:

• majhna in srednje velika podjetja,
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vsako dr`avo najvi{ji mo`en znesek pokritja pomo~i in izbor mo`nih (upravi~enih) regij za prejemanje pomo-
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• zaposlovanje in usposabljanje,

• pomo~, ki je v skladu z zemljevidom, ki ga Komisija EU odobri vsako leto za posa-

mezno ~lanico, za podporo regionalnim pomo~em.

V EU so se izoblikovala podrobna pravila o dr`avnih pomo~eh, ki so nastajala tudi na

podlagi sodne prakse. Pravila lahko razdelimo v {tiri skupine (razdelitev ter nekatere

navedbe so povzete po Murn, 2001):

• splo{na pravila so pravila o vlaganju dr`avnega kapitala, finan~nih transferih v javne

dru`be, dr`avne garancije, javne prodaje zemlji{~ in kratkoro~nih izvoznih kreditnih

zavarovanjih;

• horizontalna pravila dodeljevanja dr`avnih pomo~i so pravila, ki odra`ajo stali{~a Ko-

misije EU glede pomo~i na posameznih podro~jih s posebnimi te`avami. Horizontal-

na pravila izklju~ujejo dolo~ene, posebej ob~utljive sektorje, saj so zanje predvidena

posebna sektorska pravila. Veljavnost pravil je ~asovno omejena, ker se spreminjajo

glede na ekonomski razvoj EU. V okviru horizontalnih pravil so se oblikovale nasled-

nje kategorije pomo~i: (1) raziskovanje in razvoj, (2) varstvo okolja, (3) re{evanje in

prestrukturiranje, (4) mala in srednje velika podjetja, (3) zaposlovanje, (4) usposab-

ljanje, (5) pospe{evanje pomo~i za pospe{evanje razvoja nazadujo~ih urbanih

obmo~ij. Ta pravila bodo prikazana v nadaljevanju naloge po razli~nih kategorijah;

• regionalna pravila opredeljujejo dodeljevanje dr`avnih pomo~i na podlagi regional-

nih kriterijev, ki se nana{ajo na manj razvite regije v Evropi na nivoju NUTS II (No-

menklatura teritorialnih statisti~nih enot) 4 in ravnijo pod 75% BDP po kupni mo~i na
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SKTE se ozemlje Slovenije ~leni na enajstih ravneh: (1) raven SKTE 0 (NUTS 0): dr`ava v celoti, (2) raven SKTE 1

(NUTS 1): dr`ava v celoti, (3) raven SKTE 2 (NUTS 2): dve enoti (Ljubljanska urbana regija in Preostala Slove-

nija), (4) raven SKTE 3 (NUTS 3): 12 statisti~nih regij , (5) raven SKTE 4: 58 upravnih enot, (6) raven SKTE 5: 192

ob~in, (7) raven SKTE 6: va{ke, krajevne, ~etrtne skupnosti (leta 2000 jih je bilo v Sloveniji 1173), (8) raven

SKTE 7: naselja (leta 2000 jih je bilo v Sloveniji 5992), (9) raven SKTE 8: statisti~ni okoli{i (leta 2000 jih je bilo v

Sloveniji 8195), (10) raven SKTE 9: klasi~na (realna, fizi~no dolo~ena) nepremi~nina, (11) raven SKTE 10:

to~kovni geokodirani objekti z zelo malo "tlorisne mase".

Teritorialna ~lenitev Slovenije na ravneh od SKTE 0 do SKTE 5 je enaka ravnem od NUTS 0 do NUTS 5 po

evropski klasifikaciji teritorialnih enot, vse ostale ravni SKTE pa so unikatne, uvedene le v Sloveniji.



prebivalca v evropskem merilu (pravna podlaga je a) to~ka, tretjega odstavka 87.

~lena pogodbe), in na manj razvite v nacionalnem pomenu (pravna podlaga je c)

to~ka tretjega odstavka 87. ~lena pogodbe), ki so na nivoju NUTS III. z najmanj

100.000 prebivalcev na regijo;

• posebna sektorska pravila obravnavajo politiko EU pri razvoju izbranih sektorjev.

Splo{ni kriteriji za dodeljevanje posebnih sektorskih pomo~i so: (1) pomo~i so ome-

jene na posamezne, zaradi polo`aja sektorja upravi~ene, primere (2) dovoljene so le

do povrnitve "poslovne sposobnosti" prejemnika, (3) dodeljene smejo biti le za kraj{a

obdobja, v primeru dalj{ega obdobja pa se morajo postopno zmanj{evati, (4) inten-

zivnost pomo~i mora biti proporcionalna s problemom, ki ga re{uje, in (5) re{evanje

problemov v sektorju ene dr`ave ne sme negativno vplivati na drugo dr`avo ~lanico.

V okviru posebnih sektorskih pravil so oblikovane posebne kategorije pomo~i za

predelovalno industrijo, industrijo sinteti~nih vlaken, industrijo motornih vozil, ladje-

delni{tvo in jeklarstvo (v okviru tega tudi socialne pomo~i za re{evanje delavcev, ki

ob ukinitvi proizvodnje izgubijo delo). Posebne sektorske kategorije so oblikovane

{e za premogovni{tvo in transport (v okviru tega tudi zmanj{anje stro{kov socialne

varnosti in davkov na dohodke mornarjev, usposabljanje mornarjev in oddih posadk

na ladji), kmetijstvo in ribi{tvo. (Murn, 2001)

2.2.2 Posamezne oblike horizontalnih dr`avnih pomo~i

Pomo~i za zaposlovanje

Na podlagi uredbe Sveta EU (994/98) Komisija EU sprejema razli~ne uredbe o uporabi

87. in 88. ~lena pogodbe za dr`avne pomo~i za zaposlovanje.

Tako med drugimi predstavljajo izjemo od obvezne prijavitve (notifikacije) nekatere

dr`avne pomo~i (1) za ustvarjanje delovnih mest in (2) za spodbujanje zaposlovanja in-

validov in te`je zaposljivih na trgu delovne sile, ki jo ureja Uredba Komisije 2204/2002 o

uporabi 87. in 88. ~lena pogodbe (o ustanovitvi Evropske skupnosti) o dr`avni pomo~i

za zaposlovanje (veljavna od 2.1.2003, skrajni rok za implementacijo 31.12.2006).

Znotraj okvira Uredbe 994/98, ki Komisiji dovoljuje izvzetje dolo~enih kategorij

dr`avne pomo~i, ta uredba dolo~a izvzetje pomo~i za ustvarjanje delovnih mest in za

spodbujanje zaposlovanja invalidov in delavcev, ki so te`je zaposljivi, na trgu delovne

sile. Ti ukrepi pa ne smejo vplivati na trgovino med dr`avami ~lanicami.
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Prednost (pred velikimi podjetji) imajo majhna in srednje velika podjetja. Uredba je us-

klajena s smernicami o nacionalni regionalni pomo~i in Uredbo 70/2001 o dr`avni

pomo~i majhnim in srednje velikim podjetjem.

Za oblike dr`avnih pomo~i, ki ne spadajo v navedeno kategorijo, velja, da sicer niso

prepovedane, vendar morajo biti predhodno prijavljene pri Komisiji. To so npr.

pomo~i, ki se dajejo posameznemu podjetju (bodo prikazane v nadaljevanju) in

dr`avne pomo~i, ki ne pove~uje zaposlenosti (npr. pomo~, ki delovne pogodbe za

dolo~en ~as spreminja v stalno delovno razmerje).

Navedena uredba velja za vse panoge z izjemo rudarjenja v premogovnikih, ladjedel-

ni{tva in transporta. Za te panoge veljajo posebna (sektorska) pravila.

Glede ustvarjanja delovnih mest Uredba dolo~a naslednje omejitve:

• na podro~jih in sektorjih, ki niso upravi~eni do regionalne pomo~i, intenzivnost bru-

to pomo~i ne sme presegati 15% v primeru majhnih podjetij in 7,5% v primeru srednje

velikih podjetij,

• na obmo~jih in sektorjih, ki so upravi~eni do regionalnih pomo~i, ustrezajo najvi{je

meje pomo~i tistim, ki so navedene na regionalnih zemljevidih za regionalno pomo~

in za velike investicijske projekte. V primerih majhnih in srednje velikih podjetij se ta

zgornja meja pove~a za 10 ali 15 odstotnih to~k v odvisnosti od tega, ali obmo~je spa-

da pod to~ko c) ali a) tretjega odstavka 87. ~lena pogodbe). V manj razvitih obmo~jih

so te zgornje meje, kjer je primerno, dolo~ene vi{je z Uredbo 1257/1999, ki se upo-

rablja za podro~je podpor za razvoj pode`elja.

Pomo~ se lahko daje za najve~ dve leti, pri ~emer se mora:

• {tevilo zaposlenih neto pove~evati,

• to {tevilo ohranjati vsaj {e tri leta oziroma {e dve leti v primeru majhnih in srednje veli-

kih podjetij,

• pomagati delavcem, ki niso imeli nikoli dela ali so nezaposleni.

V primeru pomo~i za spodbujanje zaposlovanja invalidov in delavcev, ki so te`je za-

posljivi, na trgu delovne sile lahko dr`ave ~lanice dajejo pomo~ v vi{ini do 50% za de-

lavce, ki so te`je zaposljivi, na trgu delovne sile in do 60% za invalide, pri tem se odstot-

ki nana{ajo na stro{ke pla~e in obveznih socialnih prispevkov. Pomo~ se lahko dode-

ljuje tudi za kompenzacijo zmanj{ane produktivnosti tak{nih delavcev in za ureditev

prostorov in zagotavljanje posebne pomo~i.
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Navedene omejitve iz uredbe se uporabljajo ne glede na to ali so vir pomo~i sredstva

EU ali nacionalni viri. Samo pomo~ za invalide in delavce, ki so te`je zaposljivi, na trgu

delovne sile se lahko kombinira z drugo dr`avno pomo~jo ali z drugim ukrepi podpore

s strani EU, ki zagotavljajo, da kon~na bruto intenzivnost pomo~i ne prese`e 100%

stro{ka pla~e (mezde).

Pomo~i za izobra`evanje in usposabljanje

Izjema od obvezne prijave so nekatere dr`avne pomo~i za izobra`evanje in usposablja-

nje. Komisija je izdala uredbo 68/2001 o uporabi 87. in 88. ~lena pogodbe (o ustanovitvi

Evropske skupnosti) o dr`avni pomo~i (v veljavo stopila 2.2.2001, kon~ni datum za im-

plementacijo je 31.12.2006) za izobra`evanje in usposabljanje, ki dosega dolo~ene po-

goje v smislu pozitivnih u~inkov na pove~anje poklicne kvalifikacije in na pove~anje

konkuren~nosti evropske industrije.

Uredba se nana{a na dr`avno pomo~, ki jo da dr`ava ~lanica gospodarski dru`bi za na-

mene izobra`evanja na kateremkoli podro~ju. To izobra`evanje je lahko specifi~no

(glede na sedanji ali prihodnji polo`aj zaposlenega) ali splo{no, kadar se zagotavljajo

kvalifikacije, ki so v veliki meri uporabne tudi v drugi gospodarski dru`bi ali na drugem

podro~ju dela.

Tveganje izkrivljanja konkurence je ve~je v prvem kot v drugem primeru, kar se odra`a

na omejevanju intenzivnosti pomo~i, ki ne sme prese~i naslednjih omejitev:

• pri posebnem izobra`evanju intenzivnost pomo~i ne sme prese~i 25% za velike

dru`be in 35% za majhne in srednje velike dru`be,

• pri splo{nem izobra`evanju intenzivnost pomo~i ne sme prese~i 50% za velike

dru`be in 70% za srednje velike in majhne dru`be,

• posebno in splo{no izobra`evanje skupaj ne smeta prese~i 25% za velike dru`be in

35% za majhne in srednje velike dru`be.

Intenzivnost pomo~i se lahko pove~a v naslednjih {tirih primerih za:

• 5 odstotnih to~k v dru`bah na obmo~jih, ki so upravi~ena do regionalnih pomo~i,

• 10 odstotnih to~k v dru`bah na podro~jih, kjer je `ivljenjski standard nenormalno ni-

zek ali kjer obstaja resna nezaposlenost,

• 10 odstotnih to~k, kadar se izobra`ujejo delavci, ki so te`je zaposljivi,

• 100 odstotnih to~k za pomo~ dano na podro~ju morskega transporta, pri ~emer mora

biti zagotovljeno, da prejemnik pomo~i ni aktiven ~lan posadke in da se izobra`eva-

nje izvaja na krovu ladje.
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Ureditev ne velja za izobra`evalne programe namenjene posameznikom, ki presegajo

vrednost 1 milijon eurov. Pomo~ se ne sme se{tevati z drugimi dr`avnimi pomo~mi. Do-

voljeni najvi{ji odstotki se nana{ajo na vso pomo~, ne glede na to ali jo financira dr`ava

~lanica ali pa je delno financirana s strani EU.

Pomo~i za majhna in srednje velika podjetja

Izjema od obvezne prijave so tudi nekatere dr`avne pomo~i za majhna in srednje velika

podjetja. Komisija je izdala uredbo 70/2001 o uporabi 87. in 88. ~lena pogodbe o

dr`avni pomo~i (v veljavo stopila 2.2.2001, kon~ni datum za implementacijo je

31.12.2006). Pomo~ se nana{a na investicije in zna{a na podro~jih, ki niso upravi~ena

do regionalne pomo~i, do 15% za majhna podjetja in do 7,5% za srednje velika podjetja.

Na podro~jih, ki so upravi~ena do regionalne pomo~i, je intenzivnost pomo~i lahko do

30%, na najrevnej{ih obmo~jih pa se lahko pove~a za 15 odstotnih to~k, s tem, da celot-

na intenzivnost pomo~i ne sme presegati 75%.

Pomo~ je mo`na tudi za svetovalno delo (do 50%), zgornjo mejo pa predstavljata zne-

ska 25 milijonov € (stro{ek investicije) in 15 milijonov € (znesek najvi{je bruto pomo~).

Pomo~ se ne sme kombinirati z drugimi pomo~mi, ne glede na to ali jih daje posamezna

dr`ava ali pa so financirane iz sredstev EU.

Obseg pomo~i se lahko ra~una kot odstotek investicijskih stro{kov ali kot odstotek

stro{kov dela na novo ustvarjenih delovnih mest.

Pomo~i za re{evanje in prestrukturiranje dru`b

Smernice Komisije o dr`avni pomo~i za re{evanje in prestrukturiranje dru`b v te`avah

(OJ 1999 C288/02) se nana{ajo na dru`be vseh velikosti in iz vseh sektorjev, vklju~no s

kmetijstvom. ^e dru`ba izpolnjuje pogoje, zapisane v teh smernicah, pomo~i ni treba

prijaviti (notificirati). Dru`ba v te`avah je definirana kot dru`ba, ki ni sposobna pre`ive-

ti brez zunanje intervencije javnega sektorja in se bo zaradi izgube morala zapreti v krat-

kem ali srednje dolgem roku, pri ~emer so dani tudi natan~nej{i kriteriji (izguba,

zmanj{anje kapitala, nesolventnost).

Pomo~ za re{evanje mora biti izjemna in ne sme trajati ve~ kot pol leta, ne sme zgolj

ohranjati nespremenjenega stanja in je lahko samo enkratna.
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2.3 Posamezne oblike regionalnih dr`avnih pomo~i

Podro~je teh pomo~i je bilo v lanskem letu podrobno obravnavano v posebni nalogi

Raziskovalnega sektorja Dr`avnega zbora - Regionalne pomo~i v dr`avah ~lanicah EU,

zato navajamo le neposreden vpliv te pomo~i na ustvarjanje delovnih mest. Regionalne

pomo~i je mo`no dodeljevati tudi za ustvarjanje novih delovnih mest in pod dolo~eni-

mi pogoji tudi za redno poslovanje. Za razliko od pomo~i za ustvarjanje delovnih mest

na podlagi pomo~i pri zaposlovanju, ki se nana{a na delovna mesta, ki niso povezana z

investicijskimi projekti, se to podro~je nana{a samo na tista delovna mesta, ki jih pri-

na{a za~etni investicijski projekt. Obstajajo pa tudi posebne regionalne pomo~i za veli-

ke investicijske projekte.

Delovna mesta se morajo ustvariti v obdobju treh let po kon~ani investiciji, morajo biti

posledica te investicije in se morajo ohraniti vsaj pet let. Znesek pomo~i ne sme prese-

gati dolo~en odstotek stro{kov delovne sile (bruto pla~a pred obdav~enjem in obvezni

socialni prispevki), ki je odvisen od dovoljene aktivnosti za investicijske pomo~i na

dolo~enem obmo~ju (od najve~ 10% za regije z nadpovpre~nim BDP/prebivalca in niz-

ko stopnjo nezaposlenosti do najve~ 65% za oddaljene regije - {panske in francoske

otoke).

2.3.1 Dr`avne pomo~i za pospe{evanje razvoja nazadujo~ih urbanih obmo~ij

Ta kategorija dr`avnih pomo~i je namenjena pospe{evanju razvoja malih podjetij pred-

vsem storitvenih dejavnosti na nazadujo~ih urbanih podro~jih z nizko izobrazbeno rav-

njo prebivalstva, visoko stopnjo nezaposlenosti in nizko ravnjo kupne mo~i. Pogoji so,

da tak{no obmo~je v posamezni dr`avi ne sme presegati 1% populacije, imeti mora

med 10 in 30 tiso~ prebivalcev in mora pripadati mestu z vsaj 100 tiso~ prebivalci. Poslo-

vanje podjetja mora biti na tem obmo~ju, vsaj 20% na novo ustvarjenih delovnih mest

mora biti namenjeno lokalnemu prebivalstvu, ki ima stalno bivali{~e na tem podro~ju.

Najve~ja mo`na pomo~ je 20% investicije ali 10.000 € za posamezno ustvarjeno delovno

mesto.
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III. NACIONALNE UREDITVE SOCIALNE ZA[^ITE ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI

3.1 Strate{ke usmeritve na podro~ju zaposlovanja na ravni EU

Z Amsterdamsko pogodbo iz leta 1997 je bilo podro~je zaposlovanja mo~neje

ume{~eno v okvir politike EU. Zavezanost k koordiniranju politik zaposlovanja in pos-

pe{evanju oziroma odpiranju novih delovnih mest v dr`avah ~lanicah, se je odrazila s

sprejetjem Evropske strategije zaposlovanja (EES) v Luksemburgu leta 1997. Smernice

o zaposlovanju (»Employment Guidelines«), ki jih sprejme Evropski svet vsako leto, so

ena od komponent koordiniranja in jih dr`ave ~lanice upo{tevajo pri nacionalnih politi-

kah zaposlovanja. Smernice slu`ijo kot pomo~ pri doseganju ciljev, ki si jih je Evropska

unija zastavila v zvezi z trajno gospodarsko rastjo, bolj{o in ve~jo ponudbo delovnih

mest in socialnim vklju~evanjem do leta 2010.

Na podlagi sklepov Evropskega sveta iz Luxemburga in Lizbone dr`ave ~lanice priprav-

ljajo letne nacionalne akcijske na~rte zaposlovanja (»National Action Plans«), kjer so ori-

sani ukrepi za doseganje omenjenih ciljev. Na zasedanju Evropskega sveta v Barceloni

leta 2002, je bila sprejeta odlo~itev, da naj bo proces oziroma priprava smernic o zapo-

slovanju ~asovno bolj usklajena, kar bi omogo~ilo njihovo konsistentnost, komplemen-

tarnost in onemogo~ilo vsebinsko prekrivanje in ponavljanje. (Spletne strani Evropske

komisije)

3.2 Ureditve podpore za brezposelnost v izbranih dr`avah EU

3.2.1 Francija

V Franciji se pomo~ za brezposelnost deli na nadomestilo iz zavarovanja brezposelnost

(»unemployment insurance«), ki ga urejajo zakon (»Labour Code«) in sporazuma spreje-

ta, leta 1958 in leta 2001, ter na podporo v primeru brezposelnosti (»unemployment as-

sistance«), ki jo prav tako ureja omenjeni zakon (»Labour Code«).

Zavarovanje za primer brezposelnosti temelji na sistemu obveznega socialnega zavaro-

vanja in je odvisno od prispevkov na osnovi dohodkov (»earnings-related benefits«). Do

nadomestila iz zavarovanja so upravi~eni vsi s stalnim mese~nim dohodkom (»salaried

workers«), razen vodilnih uslu`bencev. Podpora za primer brezposelnosti pa je odvisna

od t.i. predhodne dejavnosti (»previous activity«) in preverjanja premo`enjskih razmer

upravi~encev, do nje pa so upravi~ene osebe, ki so `e izkoristile pravico do podpore iz
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naslova prispevkov in posebne skupine brezposelnih (biv{i zaporniki, emigranti, poli-

ti~ni ube`niki ter iskalci azila, `rtve industrijskih nesre~ itd.)

Glavni pogoj za pridobitev nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti je ne-

prostovoljna izguba dela ter izguba, ki ni povezana s sezonsko brezposelnostjo. Prido-

bijo ga posamezniki, ki so telesno sposobni za delo, ki so prijavljeni kot iskalci zaposli-

tve in so stari manj kot 60 let. ^e osebe pri 60 tih letih ne izpolnjujejo pogojev za starost-

no pokojnino, (»old-age pension«) prejemajo nadomestilo za primer brezposelnosti do

izpolnitve pogojev oziroma najkasneje do 65 leta starosti.

Do podpore za primer brezposelnosti so upravi~eni posamezniki, ki so brezposelni `e

dalj{e obdobje ter druge skupine oseb. Pri tem pa so podvr`eni nekaterim drugim po-

gojem, npr. t.i. pogojem predhodne dejavnosti (»previous activity«) in oceni premo`enj-

skega stanja. Dodatni pogoj za dodelitev nadomestila iz zavarovanja za primer brezpo-

selnosti je, da je bila oseba v zadnjih 18 mesecih vsaj 4 mesece zavarovana. Podpora za

brezposelnost je pri dolgotrajno brezposelnih (posameznikih ali parih) in drugih kate-

gorijah ljudi vezana na zgornjo mejo mese~nih dohodkov.

Za izpla~ilo nadomestila iz zavarovanja za brezposelnost je potrebna ~akalna doba se-

dem dni. Ta je potrebna tudi zaradi prekinitve pogodbe o zaposlitvi (»rupture of work

contract«). Maksimalna ~akalna doba je 75 dni. Podpora za primer brezposelnosti pa je

izpla~ljiva takoj, ve`e pa se na dolo~ene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev.

Nadomestilo iz zavarovanja za primer brezposelnosti se izpla~a na osnovi zaslu`kov,

na podlagi katerih je oseba pla~evala prispevke v zadnjih dvanajstih mesecih. Zna{a

75% preteklega dnevnega zaslu`ka. Podpora za brezposelnost pa se podeljuje na osno-

vi enotne tarife (»flat-rate benefit«). Minimalni znesek zavarovanja za brezposelnost

zna{a 23,88 € dnevno.

Podpora za dolgotrajno brezposelnost zna{a 13,36 € dnevno oziroma 19,19 € dnevno

za brezposelne v starosti nad 55 oziroma 57 let, ki izpolnjujejo dodatne pogoje. Integra-

cijska podpora (»integration allowance«) zna{a 9.41 € dnevno. Nadomestilo iz zavarova-

nja za brezposelnost traja od 4 do najve~ 60 mesecev. Podporo za dolgotrajno brezpo-

selnost pa posameznik prejema 6 mesecev z mo`nostjo podalj{anja.

Posameznik lahko trajno ali za~asno izgubi pravico do podpore, ~e ni aktiven pri iska-

nju zaposlitve. V ~asu prejemanja nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti,

le tega ni mo~ zdru`evati z drugo podporo iz naslova socialne varnosti. Prejemanje

podpore za brezposelnost je zdru`ljivo z dodatkom za odrasle invalidne osebe in inva-

lidsko pokojnino. V primeru zmanj{anega obsega dela lahko posameznik prejema po-
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leg rednega dohodka tudi zavarovalnino za primer brezposelnosti, tak{na re{itev pa je

lahko le za~asna.

Delna nezaposlenost je v Franciji opredeljena kot zmanj{anje {tevila delovnih ur zaradi

gospodarskih, tehni~nih ali drugih razlogov. Pogoj za pridobitev tovrstne podpore je

tedenska pla~a, ki je enaka ali do 18 krat vi{ja od minimalne pla~e na uro, da brezposel-

nost ni sezonske narave, da brezposelnost ni posledica stavke ter, da tak{na prekinitev

dela traja ve~ kot {tiri tedne. Podpora s strani delodajalca zna{a 50% pla~e in ne sme biti

ni`ja od 4,42 € na uro. Dr`ava delodajalcu v tem primeru povrne 2,44 € na uro.

V primeru podpore za starej{e brezposelne osebe velja v Franciji omeniti pred~asno

starostno pokojnino (»early retirement pension«), ki je financirana s strani dr`ave. Ob-

staja tudi posebna podpora za ~akanje (»special waiting allowance«) za trajno brezpo-

selne ali upravi~ence do minimalnega zagotovljenega dohodka. Pogoj za pred~asno

starostno pokojnino je starost najmanj 57 let (izjemoma 56 let).

Poleg tega pa so do tak{ne pokojnine upravi~eni posamezniki, ki so v zadnjih 10 letih

pla~evali prispevke za socialno varnost, ki so bili vsaj eno polno leto zaposleni v podjet-

ju in tisti, ki nimajo pogojev za pridobitev polne starostne pokojnine. Posamezniki stari

pod 60 let, so dele`ni posebne podpore za ~akanje (»special waiting allowance«).

Tak{na oblika pomo~i ni zdru`ljiva z starostno pokojnino ali drugimi oblikami podpo-

re, npr. pomo~ v primeru bolezni, po{kodbe na delu, poklicne bolezni, materinstva.

Podpore za brezposelnost v Franciji so obdav~ene. (Vse glej spletne strani Evropske

komisije, 2002)

3.2.2 Italija

Podro~je brezposelnosti v Italiji urejajo trije zakoni, in sicer zakon (Law No.427) iz leta

1975, zakon (Law No.160) iz leta 1988 ter zakon (Law No.223) iz leta 1991, ki obenem

ureja tudi delno brezposelnost (»part – time unemployment«). Podpora za brezposel-

nost v Italiji poteka v dveh oblikah, in sicer za polno brezposelnost (»total unemploy-

ment«) ter za delno brezposlenost (»part-time unemployment«).

Na podro~ju polne brezposelnosti poznajo v Italiji navadno podporo (»indennità ordi-

naria di disoccupazione«) za vse brezposelne, posebno podporo za primer brezposel-

nosti (»trattamenti speciali di disoccupazione«) za zaposlene v gradbeni{tvu ter t.i. pod-

poro za mobilnost (»indennità di mobilità«), ki je namenjena vsem nezaposlenim (razen

delavcem v gradbeni{tvu), ki so upravi~eni do izrednih dodatkov k dohodku. Na po-
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dro~ju delne brezposelnosti obstajata t.i. navadni dodatek k dohodku (»ordinary com-

plement«) in izredni dodatek k dohodku (»extraordinary complement«).

Od leta 1999 dalje posameznik v primeru samovoljne nezaposlenosti ni upravi~en do

nadomestila za brezposelnost.

Glavni pogoj za pridobitev podpore v primeru polne brezposelnosti je prijava na zavo-

du za zaposlovanje, za pridobitev posebne podpore pa je pogoj prese`ek delovne sile,

ki je posledica ukinitve dolo~ene dejavnosti oziroma delovnega mesta, dokon~anja

projekta, zmanj{anja {tevila zaposlenih, recesija itd.

Dodatni pogoji so vezani na predhodno opravljeno delo prosilca. Tako se npr. podpora

za mobilnost podeli na osnovi 12 mese~ne zavarovalne dobe ter vsaj 6 mese~nega red-

nega dela znotraj le te. Podporo za brezposelnost je ob izpolnjevanju zgoraj navedenih

pogojev mogo~e pridobiti brez dodatne ~akalne dobe ali preverjanja premo`enjskega

stanja. Pri dolo~itvi vi{ine podpore pa je pomembna zgornja meja zaslu`ka v ~asu pred-

hodne zaposlitve.

Zgornja meja dohodkov, na katero je vezana navadna podpora za brezposelnost, zna{a

1.643,83 €, enaka je tudi pri podpori za mobilnost, posebna podpora pa je neodvisna

od zgornje meje dohodka. Navadna podpora za primer brezposelnosti zna{a 40% pov-

pre~ne pla~e posameznika v zadnjih 3 mesecih redne zaposlitve, posebna podpora za

primer brezposelnosti pa zna{a 80% predhodnega dohodka z zgornjo mejo 913,24 €

mese~no. Italijanski sistem podpor za primer brezposelnosti, ne vsebuje posebnega

dodatka za dru`ine brezposelnih oseb, dolo~a pa dodatek za nastanitev (»housing

supplement«).

Posameznik lahko navadno podporo za brezposelnost prejema najve~ 180 dni oziroma

270 dni v starosti nad 50 let. Posebna podpora za primer brezposelnosti je omejena na

90 dni z mo`nostjo podalj{anja. Podporo za mobilnost (»mobility allowance«) lahko po-

sameznik prejema 36 mesecev, v regijah ju`ne Italije pa jo je mo`no podalj{ati na 48

mesecev.

Podpora za brezposelnost se lahko prekine v primeru samovoljne brezposelnosti

oziroma zavrnitve ponujenega dela. Posamezne oblike podpore za primer brezposel-

nosti niso zdru`ljive z drugimi podporami sistema socialne varnosti.

Pri delni brezposelnosti lahko posameznik prejema podporo v obliki dodatka k pla~i

(»ordinary complement«) v primeru prenehanja ali zmanj{anja dejavnosti v podjetju, ali

pa kot dodatek k zaslu`ku (»extraordinaray complement«), ko pride v podjetju do krize,

prestrukturiranja ali preusmeritve proizvodnje.
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Zahtevek za navadni dodatek vlo`i delodajalec, ob tem pa mora pridobiti odobritev za-

voda za socialno varstvo (»Instituto Nazionale della sicurezza sociale, INPS«). Izredni

dodatek pa se podeli na zahtevo delodajalca in na osnovi odloka Ministrstva za delo.

Navadna podpora oziroma dodatek za delno brezposelnost zna{a 80% zaslu`ka za ob-

dobje, ki ne sme biti dalj{e od 12 mesecev. Za nadaljnjih 6 mesecev pa je dolo~ena zgor-

nja meja, ki je enaka kot pri navadni podpori za polno brezposelnost. Izredna podpora

oziroma dodatek v primeru delne brezposelnosti zna{a 80% pla~e za obdobje 36 mese-

cev. Zgornja meja te podpore je enaka zgornji meji navadne podpore za brezposelnost.

Posamezniku se prekine izpla~evanje nadomestila za delno brezposelnost, ~e odkloni

ustrezno delo. Tak{nega nadomestila ni mogo~e zdru`evati z pokojninami, ki presega-

jo dolo~eno minimalno pokojnino. Za starej{e brezposelne osebe niso predvideni po-

sebni dodatki oziroma ugodnosti. Podpore za brezposelnost v Italiji so obdav~ene,

vendar se iz njihovega naslova ne pla~ujejo prispevki za socialno varnost. (Vse glej

spletne strani Evropske komisije, 2002)

3.2.3 Luksemburg

Pravni temelj na podro~ju podpore za brezposelnost v Luksemburgu predstavlja ustrez-

ni zakon iz leta 1976, ki ga dopolnjuje zakon iz leta 1982. Osnovna oblika pomo~i je t.i.

podpora za primer brezposelnosti (»unemployment allowance«). Prejmejo jo lahko ne-

zaposleni delavci, mlade osebe, ki so po zaklju~enem {olanju ostale brez dela ter

samo-zaposlene osebe, ki i{~ejo stalno pla~ano zaposlitev. Glavni pogoji za dodelitev

so, da je oseba neprostovoljno brezposelna, da je sposobna za delo, da je prijavljena na

zavodu za zaposlovanje ter da sprejme ponujeno ustrezno delo. Posebni pogoj pa je, da

je bila oseba zaposlena vsaj 26 tednov v zadnjem letu.

V primeru, ko brezposelna oseba `ivi oz. je poro~ena z osebo, katere dohodek presega

3.225,55 €, se podpora za brezposelnost zmanj{a za 50% razlike med partnerjevim do-

hodkom in fiksno najvi{jo pla~o. Za podporo v primeru brezposelnosti ni ~akalne

dobe. Dolo~a se na podlagi zaslu`ka, in sicer se upo{tevajo bruto zaslu`ki v zadnjih

treh mesecih pred obdobjem brezposelnosti. Glede na zgornjo mejo zaslu`kov podpo-

ra ne sme presegati 3.225,55 € oziroma 2.580,44 € v primeru, ko brezposelnost prese`e

182 dni v 12 mese~nem obdobju.

Podpora obsega 80% zaslu`ka oziroma se pove~a na 85%, ~e so od nje odvisni otroci.

Izpla~uje se 365 koledarskih dni v obdobju 24 mesecev oziroma {e dodatnih 182 kole-
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darskih dni za osebe, ki jih je te`je zaposliti. Oseba lahko izgubi podporo za sedem dni,

~e odkloni javljanje na uradu za zaposlovanje, oziroma 30 dni, ~e to stori ponovno.

Delna brezposelnost je v Luksemburgu definirana kot delo v okviru skraj{anega delov-

nega ~asa, ali kot dva ali ve~ dni nezaposlenosti v okviru obi~ajnega delovnega tedna.

Obstajajo tri vrste tak{ne brezposelnosti, in sicer: brezposelnost zaradi vremenskih po-

gojev, brezposelnost zaradi notranjih vzrokov nastalih v podjetju (»in-plant«) in brezpo-

selnost zaradi recesije ali strukturalnih vzrokov. Vi{ina tovrstne podpore dosega 80%

bruto zaslu`ka na uro.

Glede podpore za starej{e brezposelne velja omeniti posebno nadomestilo (»pre-retire-

ment compensation«), ki omogo~a podjetjem, da odpustijo strukturne prese`ke delav-

cev (»structurally redundant«) in uravnovesijo starostno strukturo znotraj podjetja.

Ukrepi v zvezi zgodnjim upokojevanjem so v uporabi tudi, ko gre za no~no delo

oziroma izmensko delo.

Sredstva, ki jih izpla~a delodajalec, se delno povrnejo iz sklada za zaposlovanje (»em-

ployment fund«). Pogoj za njihovo prejemanje je starost 57 let in izpolnjevanje pogojev

za zgodnjo upokojitev. Zneski so izra~unani glede na pretekle bruto zaslu`ke, in sicer:

85% zaslu`ka v prvih dvanajstih mesecih, 80% v drugem dvanajstmese~nem obdobju in

75% v tretjem dvanajstmese~nem obdobju.

Podpore za brezposelnost so obdav~ene, iz tega naslova pa se pla~ujejo tudi prispevki

za socialno varnost - npr. pokojninsko zavarovanje, zdravstveno oskrbo itd. Z vidika

dav~ne politike (»tax-purpose«), se podpore iz naslova socialne varnosti obravnavajo

kot zaslu`ki. (Vse glej spletne strani Evropske komisije, 2002)

3.2.4 Nem~ija

Pravno osnovo na podro~ju brezposelnosti v Nem~iji predstavlja Socialni zakonik oz.

Socialgesetzbuch iz leta 1997, ki pa je bil dopolnjen z ustreznim zakonom decembra

leta 2001. V Nem~iji poznajo dve osnovni shemi oziroma obliki pomo~i za brezposelne

in sicer t.i. nadomestilo iz zavarovanja za primer brezposelnosti (»Arbeitslosenversiche-

rung«), ter pomo~ za brezposelnost (»Arbeitlosenhilfe«). V prvem primeru gre za sistem

obveznega socialnega zavarovanja, ki se financira iz prispevkov, druga oblika socialne

pomo~i pa se financira iz davkov.
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Za podporo se lahko potegujejo vsi zaposleni (fizi~ni delavci, uradni{tvo itd.). Glavni

pogoj je brezposelnost ter prijava osebe na zavodu za zaposlovanje. Za pridobitev na-

domestila iz zavarovanja za brezposelnost mora oseba biti zavarovana vsaj 12 mesecev

v preteklih treh letih. Pomo~ za brezposelnost pa lahko oseba dobi na podlagi dejstva,

da je v zadnjem letu prejemala denarno podporo (»Arbeitslosengeld«) iz naslova zavaro-

vanja za brezposelnost in je v stiski.

Na podlagi dohodka pridobljenega ob delu za dolo~en ~as (manj kot 15 ur tedensko) se

zmanj{a upravi~enost do sredstev iz naslova zavarovanja za brezposelnost. Zaslu`ki, ki

dosegajo do 20% podpore ali vsaj 165 €, pa se ne upo{tevajo, kot tudi ne drugi prihodki.

Podpora za brezposelnost je podvr`ena oceni premo`enjskega stanja. ^akalna

doba.pri oblikah pomo~i za brezposelnost ni potrebna.

Referenca za vi{ino podpore je povpre~na mese~na pla~a v zadnjih 52 tednih, z zgornjo

mejo 4.500 € mese~no v starih zveznih de`elah in 3.750 € v novih zveznih de`elah.

Prejemniki nadomestila iz zavarovanja za brezposelnost, ki imajo otroke, prejemajo

pomo~ v obsegu 67% zaslu`kov (neto), tisti brez otrok pa v obsegu 60% zaslu`kov

(neto). Pomo~ za brezposelnost - gledano v odstotkih - je nekoliko manj{a. ^as preje-

manja pomo~i, ko gre za nadomestilo iz zavarovanja za brezposelnost, je pogojen z ob-

segom zavarovanja in starostjo uporabnika. Pomo~ za brezposelnost pa se podeljuje

maksimalno za eno leto, nato pa se zanjo lahko ponovno zaprosi, obenem pa se ponov-

no preu~ijo pogoji za njeno pridobitev. V dolo~enih primerih se lahko obe obliki pod-

pore ustavita v obdobju 12 tednov, ko je npr. vzrok za nezaposlenost zavrnitev primer-

nega dela s strani osebe.

Na podro~ju delne brezposelnosti lahko v primeru Nem~ije govorimo o treh oblikah, in

sicer: delni brezposelnosti (»Teilarbeitslosigkeit«), nadalje o delu v okviru skraj{anega

delovnega ~asa (»Kurzarbeit«), ko zaradi gospodarskih vzrokov pride do pomanjkanja

dela ter t.i. brezposelnosti zaradi vremenskih pogojev na podro~ju gradbenih del (»Wit-

terungsbedingter Arbeitsausfall«). V primeru delne brezposelnosti se morajo osebe pri-

glasiti na zavodu za zaposlovanje, obenem pa morajo v zadnjih dveh letih najmanj 12

mesecev opravljati delo v okviru sheme obveznega zavarovanja, ob slu`bi, ki jo `e ima-

jo. Posebno podporo (»Kurzarbeitergeld«) delavci prejmejo ~e neizogibno skraj{anje

dela prizadene najmanj tretjino osebja in izguba dohodka presega 10 % mese~ne pla~e.

V primeru brezposelnosti zaradi vremenskih pogojev, pa delavci prejmejo posebno

podporo oz. »Winterausfallgeld«. Podobno kot pri polni zaposlenosti se lahko omenje-
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ne oblike podpore v roku 2 tednov ustavijo, ~e je vzrok za brezposelnost zavrnitev us-

treznega dela s strani osebe.

Na podro~ju podpore za starej{e brezposelne osebe velja kot ukrep posebna shema ho-

norarnega dela (»part-time work«), ki zajema najmanj 15 ur tedensko, ali pa mese~no

povra~ilo, ki presega 325 € za delavce stare 55 ali ve~ let, ~e je tako dolo~eno v kolektiv-

nih pogodbah, pogodbah znotraj podjetij ali individualnih pogodbah o zaposlitvi. ^e se

zaslu`ki starej{ih delavcev ob tovrstnem delu pove~ajo za 20% in se pla~ujejo prispevki

za pokojninsko zavarovanje vsaj v obsegu obveznih prispevkov, Zvezni urad za delo

(»Federal Labour Office«) delodajalcu povrne s tem povezane stro{ke.

Podpore za brezposelnost niso obdav~ene. Od uporabnikov pomo~i za brezposelnost

se ne zahteva pla~evanje socialnih prispevkov. Prispevke za pokojninsko in zdravstve-

no zavarovanje pla~uje Zvezni urad za zaposlovanje (»Federal Employment Office«).

(Vse glej spletne strani Evropske komisije, 2002)

3.2.5 Nizozemska

Pravno osnovo na podro~ju brezposelnosti na Nizozemskem predstavlja Zakon o pod-

pori za brezposelnost (»Unemployment Benefit Act«). Osnovne oblike podpore so:

kratkoro~na podpora (»short term benefit«), podpora vezana na zaslu`ke (»salary rela-

ted benefit«) ter t.i. »follow-up« podpora.

Za podporo za brezposelnost lahko zaprosijo osebe pod 65 letom starosti. Glavni pogoj

je, da je oseba sposobna za delo, da je prijavljena na zavodu za zaposlovanje in ne od-

kloni primerne zaposlitve. Posebni pogoj za dodelitev kratkoro~ne podpore pa je, da je

imela oseba vsaj 26 tednov pla~ano zaposlitev (t.i. 26 - mese~ni pogoj) v obdobju zad-

njih 39 tednov. Za dodelitev drugih dveh oblik podpore pa so potrebni {e dodatni po-

goji. Podelitev podpore za brezposelnost ni podvr`ena oceni premo`enjskega stanja,

zanjo tudi ni ~akalne dobe.

Kratkoro~na podpora za brezposelnost in t.i. »follow-up« podpora obsegata 70% zakon-

sko dolo~ene minimalne pla~e, podpora vezana na zaslu`ek pa obsega 70% zadnje

pla~e prosilca ob maksimalnem dnevnem zaslu`ku 159 €. V primeru, ko so podpore za

brezposelnost manj{e od socialnega minimuma, lahko osebe terjajo dodatno podporo

(»supplementary benefit«) v skladu z Zakonom o dodatni podpori za brezposelnost

(»Supplementary Benefit Act«). Maksimalni znesek take podpore obsega 30% minimal-

ne pla~e za pare, 27 % za samske star{e in 21 % za samske osebe.
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Glede na razli~ne podpore za brezposelnost se razlikujejo tudi ~asovni roki njihovega

izpla~evanja. Tako se npr. kratkoro~na podpora izpla~uje {est mesecev, t.i. »follow-up«

podpora za brezposelnost pa traja dve leti, vendar pa se pri osebah, ki so postale brez-

poselne pri 57 ali ve~ letih, lahko izpla~uje do 65 leta starosti. Podpora vezana na za-

slu`ek (»salary related«) pa se izra~unava po posebnem sistemu oziroma tabeli. ^e ose-

ba ne izpolnjuje predpisanih pravil, je Zavod za socialno delo (»Social Security Agency«)

na~eloma dol`an ukrepati, kar pomeni zavrnitev podpore - deloma ali v celoti.

Podpora za starej{e brezposelne osebe obstaja v obliki podalj{anega roka izpla~evanja

podpore za brezposelnost, vendar v obsegu socialnega minimuma (»social minimum

rate«). Obstaja tudi mo`nost pokojnin ob zgodnji upokojitvi (»early retirement pen-

sion«), ki se kot del pogodb zagotovijo s kolektivnimi pogajanji (»collective bargai-

ning«). Za dodelitev podpore mora oseba izpolnjevati enake pogoje kot pri polni brez-

poselnosti in imeti najmanj 57 let in pol ob za~etku brezposelnosti.

Prispevki za socialno zavarovanje se odtegnejo od podpor za brezposelnost. Te pa so

tudi obdav~ene, prav tako tudi prihodki, ki prese`ejo dolo~en minimum. (Vse glej

spletne strani Evropske komisije, 2002)

3.2.6 [panija

Podro~je nezaposlenosti je v [paniji urejeno s kraljevim odlokom (»Royal Decree No.

625/85«) iz leta 1985, z zakonskim kraljevim odlokom (»Legislative Royal Decree

No.1/94«) iz leta 1994, v katerega so vklju~ene dolo~be dopolnjenega Zakona o socialni

varnosti (»Social Security General Act«), z zakonskim kraljevim odlokom (»Royal Decree

- Law No.5/99«) iz leta 1999, v katerega je vklju~en 206.2 ~len dopolnjenega Zakona o

socialni varnosti ter z dodatnim zakonom (»Law No. 36/99«) prav tako iz leta.

[panija pozna dva sistema pomo~i, t.j. nadomestilo iz zavarovanj za primer brezposel-

nosti in podporo za primer brezposelnosti. Prva oblika je obvezna shema socialnega

zavarovanja, ki se financira iz prispevkov. Podpora v primeru brezposelnosti pa je na-

menjena brezposelnim z dru`inami, ki so iz~rpali ugodnosti iz prispevkov; brezposel-

nim, ki niso upravi~eni do ugodnosti iz prispevkov, so pa v preteklosti vsaj tri mesece

pla~evali socialne prispevke. Podpora za brezposelnost je namenjena tudi tistim brez-

poselnim osebam brez dru`inskih obveznosti, ki so dopolnile starost 45 let in so pravi-

co do podpore iz prispevkov izkori{~ale vsaj 12 mesecev ter brezposelnim, ki niso

upravi~eni do podpore iz prispevkov, so pa vsaj 6 mesecev pla~evali prispevke social-

nega zavarovanja.
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V druge skupine, upravi~ene do podpore v primeru brezposelnosti, pa sodijo {e: brez-

poselni v starosti nad 52 let, ki so dopolnili vse pogoje za upokojitev, razen starostne

meje, emigranti, ki so se vrnili z dela v tujini, biv{i zaporniki, ki so odslu`ili kazen dalj{o

od 6 mesecev in prejemniki invalidske pokojnine, ki le to prenehajo prejemati zaradi iz-

bolj{anja zdravstvene sposobnosti za delo.

V primeru polne brezposelnosti so posamezniki upravi~eni do nadomestila iz zavaro-

vanja za brezposelnost v primerih, ko je bila izguba dela neprostovoljna in so sposobni

ter pripravljeni delati, ko so na razpolago za delo, ko so vklju~eni v shemo socialnega

zavarovanja, izpolnjujejo pogoje glede pla~evanja prispevkov v shemo socialnega za-

varovanja in ~e so starej{i od 16 let in mlaj{i od starosti, ki je potrebna za upokojitev, ra-

zen v primerih, da delavec ni pla~eval prispevkov v zadostni meri.

Do podpore za brezposelnost so upravi~eni posamezniki, ki:

• so nezaposleni in prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje,

• so temu zavodu tudi na razpolago,

• ki nimajo drugih dohodkov, ki bi presegali 75% minimalne pla~e (»Salario Minimo

Interprofesional«);

• ki so starej{i od 16 let in mlaj{i od starosti, ki je potrebna za upokojitev;

• so iz~rpali pravico do podpore iz naslova prispevkov ali pa so neprostovoljno izgubili

delo, ne da bi si prej zagotovili vi{ino socialnih prispevkov, ki so pogoj za izpla~eva-

nje tak{ne podpore;

• ki imajo odvisne dru`inske ~lane;

• ostali, kot to dolo~ajo zahteve za pridobitev podpore.

Dodatni pogoj za pridobitev nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti je mi-

nimalna doba pla~evanja prispevkov - vsaj 360 dni v zadnjih 6 letih - pred statusom

brezposelnosti. Dodatnih pogojev za pridobitev podpore v primeru brezposelnosti

na~eloma ni, pri dolo~enih oblikah podpore pa se zahteva 3 do 6 mese~no pla~evanje

prispevkov. Pri nadomestilu iz zavarovanja za brezposelnost ni preverjanja premo`enj-

skega stanja (»means test«), pri podpori za brezposelnost pa oseba ne sme imeti dohod-

kov, ki bi presegali 75% vi{ine minimalne pla~e. ^e ima oseba dru`ino, dru`inski doho-

dek ne sme presegati 75% vi{ine minimalne pla~e. Za pridobitev nadomestila iz zavaro-

vanja za brezposelnost na~eloma ni ~akalne dobe, medtem ko podporo v primeru brez-

poselnosti posameznik prejme po mesecu dni (v nekaterih primerih te ~akalne dobe

ni).
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Znesek podpore v primeru brezposelnosti je dolo~en na osnovi prispevkov na osnovi

zaslu`ka ter {tevila let pla~evanja socialnih prispevkov. Nadomestilo iz zavarovanja za

brezposelnost je dolo~eno s povpre~jem prispevkov, ki so bili pla~ani v 180 dneh pred

brezposelnostjo, podpora za brezposelnost pa dosega 75% minimalne pla~e.

^as prejemanja nadomestila iz zavarovanja za brezposelnost je odvisen od pla~evanja

prispevkov v preteklih 6 letih, traja pa lahko od 4 mesecev do 2 let. Podporo v primeru

brezposelnosti posamezniki prejemajo 6 mesecev, z mo`nostjo podalj{anja najve~ do

18 mesecev. V posebnih primerih je mo`no omenjeno obdobje {e podalj{ati.

S kraljevim zakonskim odlokom (»Legislative Royal Decree 5/2000«) iz leta 2000 so

dolo~ene tudi sankcije v primeru kr{itev. Kraljevi zakonski odlok dolo~a, katero vede-

nje se smatra kot kr{itev na podro~ju pomo~i brezposelnim osebam in s tem v zvezi na-

vaja ustrezne sankcije in postopek.

Nadomestila iz zavarovanja za brezposelnost na~eloma ni mogo~e kombinirati s social-

no pokojnino (»social security pension«) ali denarno podporo razen v primerih, ki so

posebej dolo~eni (npr. pla~ilo za nepolno zaposlitev - »part-time activity«). Podpora za

brezposelnost prav tako ni zdru`ljiva s socialno pokojnino, zdru`ljiva pa je s prihod-

kom za nepolno zaposlitev, ~e ta ne presega 75% vi{ine minimalnega dohodka.

Delna brezposelnost v [paniji nastopi, ko se obi~ajni dnevni obseg dela za~asno

zmanj{a za tretjino in se temu primerno zmanj{a tudi pla~a. Poleg izpolnjevanja pogo-

jev, ki so v uporabi pri polni brezposelnosti, je pridobitev tovrstne podpore odvisna

tudi od odlo~itve delavske uprave (»labour admninistration«). Njena vi{ina se na~eloma

izra~unava kot pri polni brezposelnosti, vendar skladno z zmanj{anjem delovnega

~asa.

Na podro~ju podpore za starej{e brezposelne osebe imajo posamezniki stari 64 let

mo`nost zgodnje upokojitve s polno pokojnino. V skladu z Zakonom o industrijskem

prestrukturiranju (»Industrial Restructuring Law«) so zaposleni v sektorjih, podvr`enih

preoblikovanju, upravi~eni do oblike podpore iz projekta sektorskega preoblikovanja

in ne iz sistema socialnega zavarovanja. Tak{na oblika podpore je pomembna pred-

vsem za posameznike, ki imajo v ~asu prestrukturiranja podjetja 55 let, in jo lahko kori-

stijo do dopolnjenih 65 let starosti.

Osebe morajo zadostiti vsem pogojem za pridobitev starostne pokojnine z izjemo sta-

rostne meje. Delovna mesta, ki se pri tem sprostijo, morajo nemudoma zapolniti mladi

delavci oziroma brezposelni prejemniki podpore. Za upravi~ence v starosti 55 in ve~ let
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pro{njo za podporo vlo`i podjetje, v njej pa navede vse zahtevane pogoje in razloge za

tak{en ukrep. V starosti od 55 do 60 let posamezniki prejemajo pokojnino v obsegu 80%

povpre~ne pla~e za obdobje 6 mesecev pred preoblikovanjem podjetja oziroma sektor-

ja. V starosti od 60 do 65 let upravi~enci prejemajo pokojnino v obsegu 75% povpre~ne

pla~e v 6 mesecih pred zgodnjo upokojitvijo. V posameznih primerih je tak{no obliko

podpore mogo~e zdru`iti z drugimi oblikami socialne pomo~i.

Podpore za brezposelnost v [paniji so obdav~ene. Iz sredstev nadomestila iz zavarova-

nja za brezposelnost se pla~ujejo prispevki za socialno varnost (sem niso vklju~ene npr.

po{kodbe pri delu, poklicne bolezni itd.), iz sredstev podpore za brezposelnost pa se

pla~ujejo prispevki za zdravstveno oskrbo (»health care«) in za dru`inske dodatke. (Vse

glej spletne strani Evropske komisije, 2002)

3.2.7 [vedska

Podro~je brezposelnosti na [vedskem urejajo Zakon o zavarovanju za primer brezpo-

selnosti (»Unemployment Insurance Act«) in uredba iz leta 1997 ter Zakon o sredstvih za

zavarovanje v primeru brezposelnosti (»Act On Unemployment Insurance Funds«) in

uredba prav tako iz leta 1997.

Na [vedskem podpora za brezposelnost obsega dva dela, in sicer osnovno podporo

(»basic allowance«) ter izbirno podporo (»optional earnings - related benefit«), ki se na-

vezuje na zaslu`ke. Prva oblika se izpla~uje osebam, ki so dosegle starost 20 let, ki se

niso zavarovale za primer izgube dohodka, ki {e niso izpolnile zahteve po 12

mese~nem ~lanstvu v skladu za zavarovanje v primeru brezposelnosti (»unemployment

insurance fund«), ki izpolnjujejo ustrezne kvalifikacije (t.i. zaposlitveni pogoj) itd. Dru-

ga vrsta podpore pa se izpla~uje osebam, ki izpolnjujejo prej navedene pogoje.

Glavni pogoji za dodelitev so: da je oseba brezposelna, da je prijavljena na uradu za za-

poslovanje kot iskalec zaposlitve, da je sposobna za delo - najmanj 3 ure dnevno ali naj-

manj 17 ur tedensko, da aktivno i{~e ustrezno delo itd.. Posebni pogoji za prvo obdobje

prejemanja sredstev pa so t.i. delovni pogoji, npr. da je bila oseba zaposlena vsaj 6 me-

secev in je opravila najmanj 70 ur dela mese~no itd. Za osebe, ki so kon~ale {tudij, pa je

postavljen pogoj, da so `e iskale delo na zavodu za zaposlovanje ali da so po opravlje-

nem {tudiju delale vsaj 90 dni v obdobju 10 mesecev. Za dodelitev druge oblike podpo-

re (»optional benefit«) pa mora biti prosilec najmanj 12 mesecev v~lanjen v t.i. sklad za

zavarovanje za primer brezposelnosti (»unemployment insurance fund«).
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Omenjene oblike pomo~i niso povezane z preverjanjem premo`enjskega stanja, ~akal-

na doba pa je pet dni. Podpora za brezposelnost, ki se navezuje na zaslu`ek (»earnings

related benefit«), se obi~ajno izra~unava na podlagi predhodnih povpre~nih dnevnih

zaslu`kov. Za samo-zaposlene osebe izra~un temelji na obdav~enem dohodkih v zad-

njih treh letih.

Taka podpora obsega 80% zaslu`ka, maksimalno 680 SEK oziroma 73 € dnevno, v prvih

sto dneh njenega prejemanja. Osnovna podpora za nezaposlenost (»basic allowance)

pa dosega 270 SEK oziroma 29 € dnevno. ^e je delovno mesto zapolnjeno s t.i. delom za

dolo~en ~as (»part-time work«), je osnovna podpora temu primerno manj{a.

Izpla~evanje omenjenih oblik pomo~i obi~ajno traja 300 dni, vendar se obdobje lahko

podalj{a na 600 dni. Obstaja tudi mo`nost suspenza za 45 dni, ~e oseba zapusti delo

brez utemeljenega razloga in za 40 dni, ~e oseba zavrne ponujeno ustrezno delo.

Na [vedskem je delno brezposeln tisti, ki dela manj, kot bi to `elel glede na njegov nek-

danji delavnik. Pravica do nadomestila se preu~i vsakih {est mesecev. Ko prete~e ob-

dobje 300 dni prejemanja podpore in je oseba trajno honorarno zaposlena (»part-time

emloyed«), ji preneha pravica do podpore za brezposelnost. Izpla~ana podpora za

brezposelnost je v bistvu izra~unana v sorazmerju z zmanj{anjem {tevila delovnih ur.

Na [vedskem za starej{e nezaposlene osebe ne obstaja posebna podpora za zgodnjo

upokojitev. Osebe, ki so upravi~ene do starostne pokojnine pred 64 letom starosti, lah-

ko prejmejo zmanj{ano podporo za brezposelnost. Prejemnikom starostne pokojnine

se izpla~a podpora za brezposelnost v vi{ini do 65% prvotnega dohodka. ^e oseba pre-

jema invalidsko pokojnino ali prejema 100% bolni{ki dodatek (»sickness benefit«), ni

upravi~ena do omenjene podpore.

Podpore za brezposelnost na [vedskem so obdav~ene, iz njihovega naslova pa se ne

pla~ujejo prispevki za socialno varnost. (Vse glej spletne strani Evropske komisije,

2002)

IV. ZAKLJU^EK

Zmanj{evanje brezposelnosti je proces, ki ima pomembno mesto v pravnem sistemu

EU ter njeni socialni in ekonomski politiki. Ukrepi se nana{ajo tako na prepre~evanje

brezposelnosti (npr. pomo~i podjetjem), kot tudi na izbolj{anje zaposljivosti nezapo-

slenih (npr. spodbujanje vse-`ivljenjskega u~enja, pove~evanje mobilnosti delovne
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sile, podpora dolo~enim skupinam, ki so te`je zaposljive). Socialni vidik podro~ja brez-

poselnosti pa je v prete`ni meri prepu{~en nacionalnim dr`avam.

Iz pregleda nacionalnih ureditev podpor za brezposelnost je razvidno, da le te v izbra-

nih dr`avah urejajo ustrezni zakoni oziroma uredbe. Oblike tovrstne podpore se razli-

kujejo, prav tako pa tudi pogoji za njihovo dodelitev in vi{ina izpla~anih zneskov, traja-

nje izpla~evanja itd. Opazimo pa lahko, da v izbranih dr`avah na~eloma obstaja ve~ kot

ena oblika tovrstne podpore. Tako poznajo npr. v Franciji, Nem~iji in [paniji nadome-

stilo iz zavarovanja za brezposelnost in podporo za brezposelnost, v Italiji navadno

podporo in posebno podporo za brezposelnost itd. V ve~ini dr`av, ki jih omenjamo, je

podpora za brezposelnost tudi obdav~ena, ponekod pa se iz tega naslova tudi pla~ujejo

prispevki za socialno varnost.

Ob zaklju~ku na{ega pregleda je treba poudariti, da je zaposlenost odvisna tudi od

mnogih drugih dejavnikov, ki v nalogi niso prikazani. Raziskava o potencialih politike

skupnosti za spodbujanje zaposlovanja (»Study on the Potential of Community Policies

for Employment Promotion«), ki jo je na podlagi javnega razpisa Evropske komisije

opravila PLS RAMBOLL Management iz Danske, je tako npr. pokazala, da so za ustvarja-

nje delovnih mest pomembni predvsem naslednji dejavniki: tr`ni pogoji, realna cena

dela, fizi~ni kapital (stroji, ra~unalniki, zgradbe in podobno), tehnologija, ~love{ki ka-

pital (izobrazba in izku{nje zaposlenih), socialni kapital (gre za socialne vezi, dostop do

know-how) ter cene blaga in storitev. Prikaz vpliva vseh teh dejavnikov pa bi presegel

namen te naloge.
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FINANCIRANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ*

I. UVOD

V Raziskovalnem sektorju smo koncem leta 1999 pripravili primerjalni pregled o inva-

lidskih organizacijah v dr`avah ~lanicah EU1. V njem je prikazan tudi na~in financiranja

invalidskih organizacijah v {estih dr`avah ~lanicah EU. V za~etku leta 2002 smo pripra-

vili {e primerjalni pregled o pridobitni dejavnosti humanitarnih in dobrodelnih organi-

zacijah v nekaterih evropskih dr`avah2, kjer je prikazan tudi na~in njihovega financira-

nja, in sicer za organizacije Rde~ega kri`a in za Karitas.

Tokrat smo se posvetili na~inu financiranja invalidskih organizacij s posebnim poudar-

kom na instituciji-organu, ki odlo~a o razporejanju sredstev oziroma dodeljevanju de-

narja posameznim organizacijam. Podatke za pripravo naloge smo ~rpali iz strokovne

literature in iz predstavitvenih strani posameznih invalidskih organizacij, fundacij ali

ministrstev, ki jih je mogo~e najti v svetovnem spletu. Ti podatki pa povsod ne dajejo

natan~nih odgovorov o sestavi institucij-organa, ki odlo~a o razporejanju sredstev po-

sameznim invalidskim organizacijam. Ker se tudi na~ini financiranja teh organizacij raz-

likujejo med dr`avami ~lanicami EU, smo dodatno zaprosili za podrobne informacije

nekatere nacionalne invalidske organizacije oziroma resorna ministrstva, opravili pa

smo tudi vrsto povpra{evanj po telefonu in osebno pri slovenskih ustanovah, ki so po-

vezane z delovanjem invalidskih organizacijah.

Na za~etku na kratko predstavljamo financiranje invalidskih organizacijah v Sloveniji.

Glavnino naloge pa predstavlja primerjalni pregled financiranja invalidskih organizaci-

jah v Belgiji, Zdru`enem kraljestvu ter na Danskem in Nizozemskem. Omenjene dr`ave

prikazujemo glede na dejstvo, da so predstavniki invalidskih organizacij in drugih usta-

nov iz teh dr`av odgovorili na na{a vpra{anja.

Na podlagi odgovorov in podatkov, ki smo jih uspeli pridobiti, je sicer te`ko ustvariti

celovito sliko o financiranju invalidskih organizacij na Nizozemskem, vendar pa se nam

je vseeno zdelo pomembno, da prika`emo tudi te razli~ne segmente sistema financira-

nja invalidskih organizacij na Nizozemskem.
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II. FINANCIRANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI

Osrednji na~in financiranja invalidskih organizacij v Sloveniji poteka prek Fundacije za

financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO). Fun-

dacija je z odlokom bila ustanovljena leta 1998. FIHO upravlja s sredstvi, ki jih pridobiva

s pla~evanjem dajatev za prirejanje iger na sre~o po dolo~bah zakona o igrah na sre~o,

in sicer:

• s pla~ili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasi~nih iger na sre~o,

• s pla~ili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na sre~o,

• s pla~ili dajatev za ob~asno prirejanje klasi~nih iger na sre~o.

FIHO upravlja tudi s sredstvi, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki (glej

spletno stran FIHO). Osnovna dejavnost fundacije je financiranje oziroma sofinancira-

nje izvajanja posebnih socialnih programov in storitev in delovanja invalidskih organi-

zacij ter omogo~anje nalo`b v osnovna sredstva invalidskih organizacij. Vse to je name-

njeno nacionalnim zvezam invalidskih dru{tev in dru{tvom, ki delujejo na obmo~ju ce-

lotne dr`ave. (Glej spletno stran Zveza – So`itje)

Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij upravlja Svet FIHO.

Svet FIHO ima 27 ~lanov. Dva ~lana sta predstavnika Vlade RS in ju imenuje Vlada RS.

Petindvajset ~lanov je predstavnikov uporabnikov in jih imenuje na predlog uporabni-

kov Dr`avni zbor RS. (Spletna stran FIHO)

Invalidske organizacije lahko pridobijo sredstva za izvajanje svojih programov tudi na

lokalnem nivoju iz sredstev lokalnih skupnosti, na mestni in ob~inski ravni, in lahko

kandidirajo tudi za sredstva iz dr`avnega prora~una, ~e seveda izpolnjujejo predpisa-

ne pogoje razli~nih javnih razpisov. V veliki meri pa se te organizacije financirajo tudi

preko svojih zvez, ki praviloma podpirajo izvajanje njihovih socialnih programov. Ne-

vladne invalidske organizacije pridobijo finan~na sredstva tudi iz ~lanarin svojih ~la-

nov in preko neposrednih dotacij fizi~nih in pravnih oseb. (Glej spletno stran Zveza –

So`itje)
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III. PREGLED FINANCIRANJA INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V
IZBRANIH DR@AVAH EU

3.1 Belgija

Leta 1980 je zvezna oblast Belgije opustila socialno podporo invalidom. Predstavnik or-

ganizacije The Pluralistic Platform for Disabled Care (PPG) je v odgovoru opozoril, da

regionalna oblast (Flamska in Valonska) v Belgiji finan~no podpira invalidsko varstvo,

usluge s podro~ja skrbi za invalide pa ve~inoma organizirajo privatne nevladne organi-

zacije, ki jih priznavajo regionalne oblasti. Poudarjeno je, da iz sredstev, pridobljenih na

osnovi nacionalne loterije, niso neposredno financirane invalidske organizacije. (Pov-

zeto iz odgovora PPG)

Predstavnika invalidske organizacije The Lelmish Welfare Association (VWV) in mini-

strstva za socialne zadeve tudi zagotavljata, da dr`ava ne financira invalidskih organiza-

cij. Finan~no se vzpodbuja socialno-kulturno delo, ne pa tudi anga`iranje na podro~ju

zagovarjanja pravic oseb s posebnimi potrebami. (Povzeto iz odgovora VWV)

Flamski sklad za socialno integracijo invalidom - VLAFO (Vlaams Fonds voor Sociale In-

tegratie voor Personen met een Handicap) je zadol`en za administracijo invalidskih or-

ganizacij v flamski skupnosti. Ustanovljen je leta 1990. VLAFO odgovarja flamskem mi-

nistru za socialno blaginjo (responsible for welfare). Cilj sklada je pospe{iti in finan~no

podprti dru`beno integracijo invalidov. Sklad subvencionira naslednje ugodnosti:

• medicinske, psiholo{ke in vzgojne centre,

• stanovanjske ustanove,

• dnevne in svetovalne centre

• rehabilitacijske centre (deli odgovornost z zdravstvenim zavarovanjem),

• podporo dru`inam invalidov itd. (Glej spletno stran sklada VLAFO)

Flamski sklad VLAFO vodi 21 ~lanov upravnega odbora. Flamska vlada imenuje 4 pred-

stavnike, ki skupaj s predsednikom in {e dvema podpredsednikoma predstavljajo upra-

vo (day-to-day management). Upravnem odboru sklada pomagajo naslednji odbori

(commitees):

• odbor za individualno pomo~ in socialno integracijo,

• odbor za nego, zdravljenje in smernice,

• odbor za profesionalno integracijo,

• mandatni odbor (planning and admission criteria),
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• odbor za registracijo in ocenjevanje. (Glej spletno stran sklada VLAFO)

V Valonski regiji za invalidske organizacije skrbi ustanova AWIPH (Agence Wallonne

pour l'Intégration des Personnes Handicapées). Valonska agencija za integracijo invali-

dov je javna ustanova, ustanovljena z dekretom regionalnega sveta (Conseil Regional

Wallon) leta 1995. Predstavniki invalidov so ~lani:

• organa uprave (comite de gestions),

• svetovalnih organov (conseil d'avis),

• lokalnih komisij (les commissions subregionales de coordination).

Agencija finan~no podpira nabavo opreme, ki olaj{uje vsakdanjik invalidnim osebam.

Posebej subvencionira razli~na podjetja, ki zaposlujejo invalide, izobra`evalne centre,

stanovanjske ustanove itd.

Agencijo vodi upravni odbor (Comite de Gestion) s predsednikom, podpredsednikom

in 16 ~lani, ki jih imenuje valonska vlada na predlog:

• resornega ministra,

• krovne invalidske organizacije ali zveze dru`in oseb s posebnimi potrebami,

• ekonomskega in socialnega sveta (Conseil Economique et Social) valonske regije.

Upravnem odboru pri delu pomagajo svetovalni odbori (Conseils d'Avis), in sicer za

pomo~ pri integraciji, za izobra`evanje in namestitev ter za strokovno usposabljanje in

zaposlovanje. Vsak odbor je sestavljen iz 12 ~lanov, ki so predstavniki vlad, sindikatov,

invalidskih organizacij in znanosti.

Sedem lokalnih pisarn neposredno dela z invalidi. Skrbijo tudi za izpla~ila denarne po-

mo~i. Pisarnam pomaga interdisciplinarna skupina zdravnikov, psihologov, socialnih

delavcev ter drugih strokovnjakov. (Glej spletno stran AWIPH)

3.2 Danska

Javni sektor na Danskem skrbi za socialno blaginjo. Financiranje razli~nih prostovoljnih

organizacij, ki se na Danskem pona{ajo z dolgo tradicijo, temelji na vladni podpori. Del

financiranja prostovoljnih organizacij poteka skozi osnovne dotacije (basic grants), ki

se ne navezujejo na specifi~no aktivnosti ali projekte. Na ta na~in se zagotavlja avtono-

mija v delovanju prostovoljnih organizacij. Te osnovne dotacije se podeljujejo skozi do-

lo~ene sklade – Danish Football Pools and Lotto Funds.
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Ministrstvo za socialne zadeve od leta 1998 opravlja distribucijo sredstev prostovoljnim

organizacijam na socialnem podro~ju. S tem je na socialnem podro~ju na voljo dodat-

nih 30 milijonov DKK (951.600.000 SIT ). Sklad ministrstva (Ministry's Football Pools

and Lotto Funds) pa razpolaga z zneskom 138,9 milijonov DKK (4.405.908.000 SIT ), ki

se ve~inoma izpla~ujejo za osnovne dotacije.

Znotraj danskega Ministrstva za socialne zadeve deluje Sekretariat za dotacije (Grant's

Secretariat). Sekretariat opravlja ve~ funkcij, ki sicer spadajo v njegovo pristojnost: fi-

nan~no planiranje, revizija in obravnava poro~il, izpla~ilo sredstev ter druga

administracija.

Da lahko prostovoljna organizacija pridobi sredstva, mora biti nacionalna invalidska ali

druga prostovoljna organizacija, skupina za starej{e ob~ane ali skupina s posebnim so-

cialnim namenom. (Spletna stran Socialministeriet)

Drugi del javnih sredstev je namenjen projektnim dotacijam (project grants). Ta sreds-

tva se podeljujejo prostovoljnim organizacijam na osnovi prijav specifi~nih aktivnosti

oziroma projektov. Sredstva so iz vladnega sklada za razvoj prostovoljnega socialnega

dela (The Grant Programme for Development of Voluntary Social Work). Sklad je name-

njen nacionalnim ali lokalnim organizacijam in projektom, ki se ukvarjajo s problemi

socialno {ibkej{ih delov populacije. Sklad za razvoj prostovoljnega socialnega dela je

leta 2001 razpolagal z 48 milijonov DKK (1.522.560.000 SIT). Dobi pa 11,1 milijonov

DKK (352.092.000 SIT) iz »loterijskega« sklada ministrstva (Football Pools and Lotto

Funds). Ta sredstva so tudi namenja inovativnim projektom na podro~ju prostovoljne-

ga socialnega dela.

Invalidske in druge prostovoljne organizacije se dodatno financirajo s pomo~jo ~lana-

rin, lokalnih javnih sredstev, privatnih dotacij, dav~nih olaj{av, dohodkov in prodaje.

(Spletna stran Socialministeriet)

@eleli bi {e enkrat opozoriti na pomembne invalidske organizacije na Danskem, ki so

podrobneje opisane v nalogi Raziskovalnega sektora DZRS iz leta 1999 (naloga

29/1999: »Invalidsko varstvo in organizacije v dr`avah ~lanicah EU«). Na primer, pouda-

rili bi vlogo leta 1934 ustanovljenega Sveta invalidskih organizacij – DSI (The Danish

Council of Organisations of Disabled People, De Samvirkende Invalideorganisationer),

ki danes vklju~uje 29 invalidskih organizacij. Financira se iz sredstev pridobljenih od

nacionalne loterije, s pomo~jo ~lanarine organizacij ~lanic ter s javnim ali privatnim fi-

nanciranjem projektov (glej spletno stran DSI). Svet invalidskih organizacij – DSI ime-

nuje tudi sedem ~lanov v posvetovalno telo – Danski svet invalidov (National Handicap

Council, The Danish Disability Council, Det Centrale Handicaprad), ki ga je ustanovila
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danska vlada. Svet sestavljajo predsednik in {tirinajst ~lanov, ki jih imenuje minister, in

sicer za dobo {tirih let. Sedem ~lanov je imenovanih kot predstavniki invalidskih orga-

nizacij, ostali pa so imenovani na priporo~ila raznih ministrstev in lokalnih oblasti. (Glej

spletno stran Det Centrale Handicaprad)

Leta 1993 je danski parlament ustanovil Center za enake mo`nosti invalidov (Equal Op-

portunities Centre for Disabled Persons). Center deluje znotraj Danskega sveta invali-

dov (Det Centrale Handicaprad), financira pa ga danska dr`ava, prek skladov Ministrs-

tva za socialne zadeve. (Glej spletno stran Center for Ligebehandling af Handicappede)

3.3 Nizozemska

Invalidske organizacije na Nizozemskem dobivajo denarna sredstva od dr`ave, social-

nega zavarovanja, dobrodelnih akcij, ~lanarine ter razli~nih ustanov. Posredno tudi od

sredstev, pridobljenih s pla~evanjem dajatev pri loteriji. (Povzeto iz odgovora predstav-

nika Dutch Matra Team)

Ministrstvo za zdravstvo, blagor in {port - VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Wel-

zijn en Sport) na dr`avnem nivoju skrbi za koordinacijo. Sodeluje z drugimi resornimi

ministrstvi s socialnega in delovnega podro~ja v Medresornem odboru za skladnost in

sodelovanje na podro~ju varstva invalidov in kroni~no bolnih (ISG). Skrb in nega inva-

lidov je zagotovljena z javnim zdravstvenim varstvom (AWBZ, Algemene Wet Bijzonde-

re Expenses). Vklju~evanje invalidov v dru`bo pa je odvisno od skupnega delovanja

javnih slu`b (dr`avne, regionalne ustanove) in privatne iniciative (invalidske organiza-

cije, prostovoljci, krovne organizacije itd). Naloga javnega sektorja je omogo~iti prave

pogoje za projekte vklju~evanja invalidov v dru`bo. Privatni sektor pa skrbi za izvedbo

samih projektov.

Ministrstvo za zdravstvo, blagor in {port – VWS financira {tevilne invalidske organizaci-

je. Poudarek je na organizacijah, ki delujejo na podro~ju dru`bene integracije in krepi-

tve vloge invalidov. (Glej spletno stran VWS)

Ministrstvu pri izdelavi politike varstva oseb s posebnimi potrebami pomaga posveto-

valni odbor – GOG (The Consultative Body for Disability Policies). Posvetovalni odbor

- GOG je zveza krovnih organizacij s podro~ja skrbi, negovanja in krepitve polo`aja in-
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validov. Nizozemska dr`ava pokriva tudi stro{ke raziskovalnih ustanov s tega po-

dro~ja.3 (Glej spletno stran VWS)

Na podro~ju skrbi za invalide deluje tudi Svet za invalide na Nizozemskem CG-Raad

(The Dutch Council of the Chronically Ill and the Disabled). CG-Raad je krovna invalid-

ska organizacija. Sestavlja jo 130 organizacij, posebej pa so poudarjene skupine star{ev

otrok s posebnimi potrebami. Delovanje sveta finan~no podpira nizozemska fundacija

za rehabilitacijo (Nationaal Revalidatie Fonds). (Glej spletno stran CG RAAD)

Nizozemska fundacija za rehabilitacijo del sredstev zbira s pomo~jo dotacij privatnih fi-

zi~nih oseb ali podjetij. Najve~ finan~ne podpore pa fundaciji prek zdravstvenega skla-

da (Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid) zagotavlja Banka Loterije

(Bankgiroloterij) ter druge organizacije, ki prirejajo igre na sre~o (de Lotto, de Nationale

Instantloterij). Zaradi svoje dejavnosti fundacija pla~a ni`je davke, vsi tisti, ki vpla~ajo

fundaciji sredstva, pa lahko pozneje uveljavijo pravico do dav~ne olaj{ave. (Glej splet-

no stran Nationaal Revalidatie Fonds)

Fundacijo vodijo naslednji organi: Uprava za teko~e poslovanje (Dagelijks Bestuur),

Splo{na uprava (Algemeen Bestuur), Odbor za priporo~ila (Comité van Aanbeveling)

in Svetovalna komisija (Commissie van Advices). V Odboru za priporo~ila je sedem

predstavnikov medijev, zdravstvenih svetov, zavarovalnih dru`b ter biv{i minister za

zdravstvo. Svetovalno komisijo pa zastopajo predstavniki invalidskih organizacij. (Glej

spletno stran Nationaal Revalidatie Fonds)

Opozorili bi tudi na privatne dobrodelne sklade, ki sodelujejo v sistemu invalidskega

varstva na Nizozemskem. Na primer, privatni sklad Nederlandse Stichting voor het Ge-

handicapte Kind – NSGK financira projekte za otroke s posebnimi potrebami. Sklad

sredstva v najve~ji meri pridobiva od privatnih oseb oziroma s zbiranjem prispevkov na

terenu (door to door). Sam pa tudi odlo~a o dodeljevanju denarja posameznim organi-

zacijam ali projektom. (Glej spletno stran NSGK)

3.4 Zdru`eno kraljestvo

BCDP – Britanski svet invalidov (The British Council of Disabled People) je krovna or-

ganizacija britanskih invalidskih organizacij. Ustanovljena je bila leta 1981 in vklju~uje
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kar 126 invalidskih organizacij. Ustanovljena je za promocijo popolne enakopravnosti

in udele`be invalidov v britanski dru`bi. Financiranje BCDP-a poteka na ve~ na~inov,

in sicer:

• redna mese~na vpla~ila podjetij, organizacij ali posameznikov;

• gotovinski prispevki,

• kapital delni~arjev, ustanoviteljev oziroma fundacij, kot so: Foundations Lloyds TSB,

Joseph Rowntree Foundation, City Parochial Foundation, Comic Relief, Department

of Health in The Community Fund. (Glej spletno stran The British Council of Disabled

People)

Sredstva pridobljena z vpla~ili loterije razporeja prostovoljnim in dobrodelnim skupi-

nam ustanova The Community Fund. Dotacije se dodeljujejo skupinam s slab{im polo-

`ajem v dru`bi. Del sredstev se namenja tudi izbolj{anju kakovosti `ivljenja v skupnosti.

Upravni odbor ustanove ima 14 ~lanov, imenovala jih je ministrica za kulturo, medije in

{port (Culture, Media and Sport Secretary). ^lani upravnega odbora skrbijo za strategijo

ustanove, upravljanje s skladom in razporejanje sredstev prostovoljnim organizacijam.

Predsednik in 13 ~lanov upravnega odbora prihaja iz razli~nih nevladnih, zdravstvenih,

prostovoljnih organizacij, fakultet in drugih javnih ustanov. Do sedaj so dodelili prib-

li`no 2,4 milijard funtov {tevilnim dobrodelnim ustanovam in organizacijam.4 (Glej

spletno stran The Community Fund)

IV. ZAKLJU^EK

Invalidske organizacije in organizacije, ki skrbijo za invalide dr`avah ~lanicah Evropske

unije so razli~no organizirane. Podatki ka`ejo, da invalidske organizacije na Nizozem-

skem in Danskem dobivajo prora~unska sredstva, vendar so odvisne tudi od sponzor-

skih, zavarovalni{kih, dobrodelnih in lokalnih sredstev. V Veliki Britaniji in Belgiji je po-

men dr`ave pri financiranju invalidskih organizacij manj izrazit.

Neposreden dele` sredstev, ki se jih pridobiva iz dajatev za prirejanje iger na sre~o, je

nekoliko bolj razviden v Veliki Britaniji in na Danskem. Podatki, ki so nam bili na voljo v

izbranih dr`avah, ka`ejo na proces soodlo~anja pri financiranju invalidskih organizacij,

v katerem sodelujejo predstavniki resornih ministrstev, privatnih skladov, zavaroval-

ni{kih dru`b in invalidskih organizacij.
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DOPING*

I. UVOD

Naloga predstavlja pregled mednarodnega sodelovanja ter normativne ureditve dopin-

ga v nekaterih evropskih dr`avah in ZDA. Pri pripravi teksta smo se oprli na gradivo in

podatke, ki jih je mo~ najti na spletnih straneh ter dostopno literaturo s tega podro~ja.

Za pomo~ smo zaprosili tudi Zorana Verovnika iz Urada za {port RS in prof. dr. Jo{ka

Osredkarja, predsednika Nacionalne anti-doping komisije.

II. DOPING – OPREDELITEV, ZGODOVINSKI PREGLED,
MEDNARODNA UREDITEV

2.1 Opredelitev pojma dopinga

Beseda »doping« izvira iz nizozemske besede »doop«, ki pomeni gosto teko~ino ali sok

ter se izvirno nana{a na ju`noafri{ko pija~o. S ~asom je »dope« pomenil nekaj, kar popi-

je{ in ti pomaga, da dela{ ve~, ~eprav za kratek ~as. V angle{~ini »to dope« pomeni pred-

pisovanje zdravila, posebej stimulansa (u`ivanje stimulansa). Predstavlja operacijo, s

pomo~jo katere lahko namerno in prekanjeno zmanj{amo utrujenost in zvi{amo u~inek

oziroma izbolj{amo nastop. Definicija dopinga ni enostavna, ker vklju~uje medicinski

vidik (zloraba medicinskih produktov in tehnik), pravni vidik (kaznivo dejanje u`ivalca

in dobavitelja) ter pogled, ki ga zastopajo {portniki - kriteriji se razlikujejo od {porta do

{porta, med razli~nimi {portnimi organizacijami itd. (Povzeto po spletnih straneh)

2.2 Uporaba stimulansov – zgodovinski pregled

Uporaba razli~nih oblik stimulansov v {portu ima precej dolgo zgodovino. Na primer, v

6. stoletju pr.n.{t. so gr{ki atleti uporabljali stimulanse na {portnih igrah. Leta 1896 je za-

bele`en prvi smrtni primer v {portu: smrt kolesarja Arthura Lindona zaradi prekomerne

uporabe zdravil. Na za~etku 20. stoletja je med {portniki postal popularen strihnin.

Me{ali so ga tudi z drugimi substancami, kot so alkohol ali kokain. Od olimpijskih iger v
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Berlinu (1936) pa do petdesetih let 20. stoletja je bila popularna uporaba amfetamina. V

{estdesetih letih prej{njega stoletja se je pojavila uporaba anaboli~nih steroidov pri

body builderjih. @e od leta 1889 obstajajo poskusi hormonskega dopinga. Ernest Laqu-

eur je leta 1935 izdvojil mo{ki hormon – testosteron. V zadnjih letih je narasla uporaba

hormona rasti, transfuzij lastne {portnikove krvi, eritropoetina (EPO) in drugih

substanc.

Prva znana anti-doping komisija (ANEP – Francija) je bila ustanovljena 1959. leta. V

{estdesetih letih 20. stoletja se je za~elo z mednarodnim sodelovanjem v boju proti

dopingu:

• 1962 je Mednarodni olimpijski komite za~el boj proti dopingu;

• 1963 je Svet Evrope ustanovil Komisijo ekspertov za boj proti dopingu v {portu;

• 1964 po olimpijskih igrah v Tokiu je pri{lo do mednarodnega povezovanja v boju

proti dopingu v {portu;

• 1967 je bila ustanovljena medicinska komisija pri Mednarodnem olimpijskem komite-

ju, Svet Evrope je podal definicijo dopinga;

• 1968 je bilo opravljeno prvo testiranje na olimpijskih igrah;

• 1970 je Mednarodna atletska zveza (IAAF) vzpostavila akreditacijski sistem za

laboratorije;

• 1974 je bilo izvedeno prvo testiranje na anaboli~ne steroide na Evropskem atletskem

prvenstvu v Rimu;

• 1983 je Mednarodni olimpijski komite prevzel akreditacijo laboratorijev za kontrolo

dopinga;

• 1984 so ministri za {port dr`av Sveta Evrope sprejeli Evropsko listino proti dopingu

(European Anti-doping Charter);

• 1985 je prepovedan krvni doping;

• 1989 - Evropske konvencije o organiziranju boja proti dopingu. (Osredkar, 1979)

2.3 Evropska konvencija proti dopingu v {portu

Eden od najpomembnej{ih mednarodnih dokumentov s podro~ja boja proti dopingu je

Evropska konvencija proti dopingu v {portu (Anti-Doping Convention). Sprejel jo je

Svet Evrope v Strasbourgu 16.11.1989. Podpisnice konvencije so lahko vse dr`ave.

UNESCO ter druge mednarodne organizacije in konference priznavajo Evropsko kon-

vencijo proti dopingu v {portu kot edini mednarodni in{trument, pristojen za koordina-

cijo nacionalnih anti-doping politik. Isto~asno so povabljene vse dr`ave sveta, naj pri-
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stopijo h konvenciji. Pristopilo ji je `e ve~ kot 40 evropskih dr`av ter Avstralija in Kana-

da. [tevilne druge ne-evropske dr`ave sodelujejo kot opazovalci.

Glavni cilj konvencije je promocija harmonizacije anti-doping meritev, tako na nacio-

nalni kot tudi na mednarodni ravni. Konvencija dolo~a {tevilna pravila, ki jih morajo

podpisnice vklju~iti v nacionalno zakonodajo ter jih finan~no, tehni~no in izobra`eval-

no podpreti.

Konvencija v 2. ~lenu podaja definicijo dopinga in posameznih izrazov:

• »doping v {portu« je predpisovanje ali uporaba farmakolo{kih vrst sredstev ali metod

za doping {portnikov;

• »farmakolo{ke vrste sredstev ali metod za doping« so v smislu 2. to~ke tiste vrste sred-

stev ali metod za doping, ki so jih ustrezne mednarodne {portne organizacije prepo-

vedale in ki so na seznamih, ki jih je odobrila skupina za spremljanje v skladu s pogoji

iz ~lena 11.1.b.1;

• »{portniki« so osebe, ki redno sodelujejo v organiziranih {portnih aktivnostih. (Glej

Evropska konvencija proti dopingu v {portu, 1989)

2.4 Svetovna agencija za boj proti dopingu (WADA)

Svet Evrope je imel tudi aktivno vlogo pri ustanavljanju Svetovne agencije za boj proti

dopingu (WADA). Svetovna agencija za boj proti dopingu je prva institucija, ki vklju~uje

tako vladne ustanove, kot tudi {portne organizacije. Ustanovljena je bila 10.11.1999 kot

fundacija v skladu s {vicarskim civilnim pravom. V njeno delovanje so vklju~eni: Med-

narodni olimpijski komite (IOC), mednarodne {portne zveze, medvladne organizacije,

vlade, javne in zasebne ustanove ter druge organizacije, ki se bojujejo proti dopingu.

Cilj agencije je mednarodna promocija in koordinacija boja proti dopingu v {portu.

(Glej spletno stran WADA)

Svetovna agencija za boj proti dopingu se zavzema za poenotenje seznamov prepove-

danih substanc ter oblik sankcij med razli~nimi {portnimi zvezami, tekmovanji in
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dr`avami. Agencija bi po sprejetem statutu morala prevzeti odgovornost za seznam

prepovedanih substanc (do sedaj je seznam bil v pristojnosti MOK-a).

Agencija ima naslednje prioritetne naloge:

• razvoj izven-tekmovalnega testiranja;

• ustanavljanje akreditiranih laboratorijskih procedur po ISO standardih;

• spodbujanje kontrol na vseh {portnih dogodkih, ne samo na olimpijskih igrah;

• organiziranje raziskovalnega sodelovanja, posebej na podro~jih, kot so EPO (eritro-

poetin) in hormoni rasti;

• harmonizacija razli~nih predpisov, tako v {portnih organizacijah kakor tudi v dr`avni

administraciji;

• zagotavljanje ve~jega vpliva `ensk in {portnikov pri odlo~anju v delovnih telesih

agencije;

• izogibanje preve~ krutim sankcijam;

• izbolj{anje koncepta »zdravstvena izkaznica {portnika« (medical passport);

• dogovor o sprejemanju odlokov z dvotretjinsko ve~ino.

Svetovna agencija za boj proti dopingu je marca 2003 v Kopenhagnu organizirala Sve-

tovno konferenco o dopingu v {portu. Na njej so delegati iz vseh ve~jih {portnih organi-

zacij in predstavniki 80 vlad podprli prvi Svetovni kodeks proti dopingu - World

Anti-Doping Code.

Kodeks je osnovni dokument za svetovni boj proti dopingu (World Anti-Doping Pro-

gram). Predstavlja prvi dokument za harmonizacijo anti-doping predpisov v dr`avah

celega sveta. Glavni cilj kodeksa je, da do olimpijskih iger v Atenah leta 2004 vse {port-

ne zveze priznajo avtoriteto agencije. V tem roku se pri~akuje popolno operativno de-

lovanje Svetovnega kodeksa za boj proti dopingu. Do tedaj pa obstoje~i kodeks olim-

pijskega gibanja deluje kot osnova za mednarodne anti-doping predpise. (Spletna stran

WADA)

Vse dr`ave pa naj bi se priklju~ile Svetovni agenciji za boj proti dopingu najkasneje do

zimskih olimpijskih iger v Torinu, leta 2006.2
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III. ZAKONODAJA IN DOPING V SLOVENIJI

Mednarodni olimpijski komite (IOC) opredeljuje doping kot uporabo substanc, ki so

uvr{~ene na listo »prepovedanih« substanc s strani Medicinske komisije Mednarodnega

olimpijskega komiteja. V Sloveniji pa se doping definira kot uporaba substanc ali po-

stopkov, ki so prepovedani s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja in Nacional-

ne anti-doping komisije. (Osredkar, 1997)

Slovenija je ratificirala Evropsko konvencijo proti dopingu v {portu 02.07.1992.

Slovenija se je marca 2003 v Kopenhagnu zavezala, da bo pristopila Svetovnem kodek-

su proti dopingu. (World Anti-Doping Code)

3.1 Zakon o {portu in nacionalni program {porta

Zakon o {portu (UL RS, {t. 22/98) ureja podro~je dopinga v 45. in 62. ~lenu. V okviru

dolo~be 45. ~lena je poudarjeno, da morajo {portniki, organizatorji ali prireditelji tek-

movanj, izvajalci letnega programa in pristojni zdravstveni delavci spo{tovati Evropsko

konvencijo proti dopingu in dolo~ila Mednarodnega olimpijskega komiteja. Zakon o

{portu pa je v okviru dolo~be 62. ~lena dolo~il, da se kaznuje z denarno kaznijo najmanj

100.000 tolarjev {portnik, organizator oziroma prireditelj tekmovanj, izvajalec letnega

programa ali pristojni zdravstveni delavec, ki ne ravna v skladu s pravili Evropske kon-

vencije proti dopingu in pravili Mednarodnega olimpijskega komiteja. (Glej spletno

stran M[Z[)

Nacionalni program {porta v to~ki 5.6 z naslovom »Prepre~evanje uporabe nedovolje-

nih po`ivil in postopkov«, dolo~a, da morajo izvajalci {portnih programov, {portniki in

zdravstveni delavci spo{tovati dolo~ila Evropske konvencije proti dopingu v {portu in

dolo~ila medicinskega pravilnika Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki sta v Slove-

niji opredeljena v Pravilniku o doping kontroli in kontroli spola. (Glej spletno stran

M[Z[)

3.2 Nacionalna anti-doping komisija

Krovna institucija za podro~je dopinga v Republiki Sloveniji je Nacionalna anti-doping

komisija, ki deluje pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Zdru`enju {portnih zvez

(OKS-Z[Z) in Ministrstvu za {olstvo in {port, in je bila ustanovljena 1996. leta. Izvaja ak-

tivnosti skladno z dolo~ili Evropske konvencije o boju proti dopingu v {portu, Do-
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pin{kega kodeksa mednarodnega olimpijskega komiteja in Agencije za doping pri

mednarodnih pano`nih {portnih zvezah. Komisija je sprejela svoj pravilnik, ki sta ga

potrdila ustanovitelja.

Dejavnost Nacionalne anti-doping komisije vklju~uje:

• izobra`evanje vseh, ki sodelujejo v {portu,

• informiranje o novostih v boju proti dopingu,

• mednarodno sodelovanje,

• testiranje,

• vpeljevanje novosti v boju proti dopingu.

IV. ZAKONODAJA IN DOPING V POSAMEZNIH DR@AVAH
EVROPSKE UNIJE

4.1 Finska

Definicija dopinga

Definicija dopinga je enaka kot v Evropski konvenciji proti dopingu v {portu.

Normativna ureditev

• Finska nima specifi~ne zakonodaje o dopingu. Podro~je dopinga pa je urejeno z Za-

konom o zdravilih in v Kazenskem zakoniku;

• Zakon o zdravilih ({t. 395/1978) predpisuje nadzor nad proizvodnjo in distribucijo

doping substanc, posebej za: anabolik stereoide, EPO (eritropoetin) in hormone ra-

sti. Zakon doping substance {teje med medicinske proizvode. Za uvoz, proizvodnjo

in prodajo medicinskih proizvodov je potrebno dovoljenje ustrezne ustanove;

• Kazenski zakonik dolo~a sankcije za kr{itve dolo~b Zakona o zdravilih;

• Anti-doping komite je bil ustanovljen 1982 leta, deluje kot neodvisno telo znotraj

Asociacije za promocijo {portne medicine in fiziolo{ke eksperimente (LIITE). Sodelu-

je s Finsko {portno federacijo (SLU) in Finskim olimpijskim komitejem, finan~no pa

ga podpira Ministrstvo za {olstvo (izobra`evanje). Ministrstvo za {olstvo in Ministrs-

tvo za socialno in zdravstveno varstvo podpirajo anti-doping kampanje, organizirane

s strani Anti-doping komiteja;

• Evropska konvencija proti dopingu v {portu je bila ratificirana 26.04.1990. Ministrstvo

za {olstvo je zadol`eno za njeno izvajanje;
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• Finska je marca 2003 v Kopenhagnu podpisala Mednarodni kodeks proti dopingu

(World Anti-Doping Code). (Povzeto po spletnih straneh)

4.2 Francija

Definicija dopinga

• Zakon z 28.06.1989 v 1. ~lenu dolo~a, »da nih~e ne sme tekom {portnih tekmovanj in

dogodkov, organiziranih ali odobrenih s strani {portnih zvez, uporabljati substanc

in postopkov, ki umetno spreminjajo sposobnosti ali prikrivajo uporabo prepoveda-

nih substanc in postopkov.« Prepoveduje se tudi predpisovanje takih substanc ali po-

stopkov. Zdravnik, ki predpi{e zdravilo, je dol`an navesti, ~e terapevtski postopek

vklju~uje substance ali postopke, ki so prepovedani v skladu s prvim stavkom tega

~lena. Isto se nana{a na prepoved predpisovanja in uporabe prepovedanih substanc

in postopkov pri `ivalih. ^len predstavlja skupno dolo~bo ministrov, odgovornih za

{port, zdravje in kmetijstvo«.

• Zakon {t. 223 iz 1999. leta o varovanju zdravja {portnikov ter boju proti dopingu v 17,

18 in 19 ~lenu govori o sankcioniranju u`ivanja in predpisovanja prepovedanih sub-

stanc ter o posledicah izogibanja testom.

Normativna ureditev

• Zakon {t. 412 iz 1965. leta prepoveduje uporabo stimulativnih substanc na {portnih

prireditvah ter dolo~a postopke testiranja in sankcije za vse tiste, vklju~ene v doping.

Ta zakon nikoli ni bil uporabljen v praksi, ker predpostavlja kazensko odgovornost

{portnikov ter je potrebno dokazati, da je prepovedana substanca namerno

uporabljena;

• Uredba (Decree-Act) {t. 554 iz 1977. leta dolo~a odgovornost v boju proti dopingu

{portnim zvezam, ki morajo prevzeti vse kar je potrebno za prepre~itev dopinga in iz-

peljavo testiranj;

• Zakon {t. 432 iz 1989. leta o prepre~evanju in sankcioniranju zlorabe doping substanc

na {portnih tekmovanjih in dogodkih je razveljavil zakon iz 1965. leta ter podal novo

definicijo dopinga. Ustanovil je Nacionalni anti-doping svet, postavil je smernice za

anti-doping testiranje in predpisal pravno osnovo za administrativne ukrepe in ka-

zensko sankcioniranje v primerih zlorabe;

• Uredba {t. 837 iz 1990. leta o zna~aju in delovanju Nacionalnega komiteja za pre-

pre~evanje dopinga;
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• Uredba {t. 837 iz 1991. leta o testiranju, ki je dolo~eno z zakonom o prepre~evanju in

sankcioniranju zlorabe doping substanc;

• Uredba {t. 381 iz 1992. leta o predpisih, ki jih morajo zveze, zadol`ene za javni inte-

res, vklju~iti v svoje odlo~be skladno z zakonom {t. 432 iz 1989. leta;

• Uredba {t. 808 iz 1992. leta o predpisih, ki jih morajo zveze zadol`ene za javni interes

in organiziranje dogodkov in tekmovanj, ki vklju~ujejo `ivali, vklju~iti v svoje

odlo~be skladno z zakonom {t. 432 iz 1989. leta;

• Uredba {t. 710 iz 1993. leta o testih predpisanih z zakonom iz 1989. leta ter zakonom

iz 1984. leta, ki dolo~a organizacijo in promocijo {portnih aktivnosti;

• Odredba iz 1994. leta o substancah in postopkih, na katere se nana{a zakon iz 1989.

leta;

• Zakon {t. 223 iz 1999. leta o varovanju zdravja {portnikov ter boju proti dopingu. Za-

kon podpira uvajanje medicinskega nadzora, izobra`evanja za zdravnike in {portne

trenerje ter razvoj preventivnih kampanj pri varovanju zdravja {portnikov. Naknadna

uredba naj bi dolo~ila tudi obveznosti sponzorja tekmovanj. Sam zakon dolo~a medi-

cinski nadzor ter zdravni{ki certifikat, ki ga je potrebno pridobiti za udele`bo na tek-

movanjih. V primeru odkritja dopinga, se {portniku odre~e dovoljenje za nastop na

tekmovanju ter se primer prijavi Ministrstvu za mladino in {port. Zakon zahteva od

zvez, da izvr{ujejo preventivne in nadzorne meritve ter, da sestavljajo nepretrgane

na~rte-urnike testiranj. Zakon govori tudi o vlogi Sveta za prepre~evanje dopinga

(CPLD), ki je neodvisno telo, sestavljajo pa ga pravni strokovnjaki, zdravniki, znans-

tveniki in predstavniki {porta, ki nadzorujejo preventivne kampanje, anti-doping te-

stiranja in raziskave na podro~ju dopinga. Zakon na novo definira doping tako, da ta

zajema u`ivanje, predpisovanje in izogibanje testiranju. Dolo~a testiranja tekom ali iz-

ven tekmovanj. Testiranje izvajajo zdravniki, potrjeni s strani Ministrstva za mladino

in {port, ki lahko informacije dobijo ali jih posredujejo sodstvu, policiji itd. Z zako-

nom so dolo~ene tudi pravne sankcije.

• Evropska konvencija proti dopingu v {portu je bila ratificirana 21.01.1991;

• Francija je marca 2003 v Kopenhagnu podpisala Svetovni kodeks proti dopingu

(World Anti-Doping Code). (Povzeto po spletnih straneh)

4.3 Gr~ija

Definicija dopinga

• definicija dopinga je enaka kot v Evropski konvenciji proti dopingu v {portu (definici-

jo smo predstavili na str. 2);
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• ~len 7(1) Zakona 1646/1986 dolo~a, da je prepovedan odvzem ali transfuzija krvi

pred samim {portnim tekmovanjem, kot tudi uporaba (s strani {portnika ali koga dru-

gega) substanc, ki bodo spremenile naravne sposobnosti {portnika.

Normativna ureditev

• Zakon {t. 75 (16.7.1975) o organizaciji izven{olskih {portnih aktivnosti dolo~a tudi

pravila o dopingu. ^len 58. v to~ki C (kazenske sankcije) sankcionira predpisovanje

in uporabo doping substanc. Prepoveduje se predpisovanje in u`ivanje kemi~nih

substanc ali medicinskih proizvodov (zdravila), ~e je u~inek uporabe (in predpisova-

nja) znanstveno potrjen kot izbolj{anje tekmovalnega u~inka. ^len 59. pa dolo~a

pravne sankcije.

• Zakon {t. 1646 (18.09.1986) o prepre~evanju in kaznovanju nasilja v {portu, o drugih

meritvah ter o uporabi drog: ~leni 7, 8 in 9 prepovedujejo doping, dolo~ajo seznam

prepovedanih substanc, sankcije in teste; 10 in 11 ~len pa dolo~ata prepoved dopinga

konjev.

• V gr{kem uradnem listu je bil 18.10.1987 objavljen seznam prepovedanih substanc.

• Gr~ija je ratificirala Evropsko konvencijo proti dopingu v {portu 6.03.1996 (z zako-

nom {t. 2371-2, 9.01.1996);

• Gr~ija je marca 2003 v Kopenhagnu podpisala Svetovni kodeks proti dopingu (World

Anti-Doping Code). (Povzeto po spletnih straneh)

4.4 Irska

Definicija dopinga

• ni definicije dopinga

Normativna ureditev

• Irska nima specifi~ne zakonodaje o dopingu;

• splo{na zakonodaja o zlorabi drog: Zakon o zlorabi drog 1977 in 1984, zakonski in-

strument (Statutory Instrument) 328/88 ter Uredba o zlorabi drog 1988;

• nekateri normativni akti se trenutno spreminjajo oziroma dopolnjujejo tako, da bi

vklju~evali tudi doping: Zakon o Irskem svetu za {port iz 1998. leta (The Irish sport

Council Act 1998) dolo~a, da mora {portni svet izvajati ustrezne akcije, vklju~no s te-

stiranjem, v boju proti dopingu v {portu«;

• Zakon o zlorabi drog bo popravljen, tako da bo vklju~eval doping postopke in sub-

stance ter pokril tudi posedovanje in predpisovanje prepovedanih substanc;
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• Irska je podpisala Evropsko konvencijo proti dopingu v {portu 1992. leta. Konvencije

{e ni ratificirala. Irska vlada je ustanovila preiskovalno komisijo o izvedbi priporo~il,

dolo~enih s konvencijo;

Irska je podpisala Svetovni kodeks proti dopingu (World Anti-Doping Code).

(Povzeto po spletnih straneh)

4.5 Italija

Definicija dopinga

• definicija dopinga je enaka kot v Evropski konvenciji proti dopingu v {portu;

• Kazenski zakonik v 445a. ~lenu kot doping dolo~a predpisovanje medicinskih proi-

zvodov, ki jih je Mednarodni olimpijski komite (IOC) uvrstil na seznam prepovedanih

substanc, ali uporabo s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja prepovedanih

metod, ali predpisovanje medicinskih proizvodov oziroma uporabo terapevtskih teh-

nik, ki niso opravi~ene z obstoje~im bolezenskim stanjem, imajo pa namen iz-

bolj{anja {portnega nastopa. Samo u`ivanje substance ali uporaba omenjene metode

ne pomeni avtomati~no kr{itev pravila (prestopek).

Normativna ureditev

• Z zakonom {t. 1055 iz 1959. leta o varovanju zdravja tekom {portnih aktivnostih je bila

za varovanje zdravja zadol`ena italijanska medicinsko-{portna zveza pridru`ena Itali-

janskemu nacionalnemu olimpijskemu komiteju (CONI), ki je izvedla anti-doping te-

stiranja na olimpijskih igrah leta 1960 v Rimu;

• Zakon {t. 1099 iz 1971. leta ki je nadomestil zakon z isto vsebino iz leta 1950. Ta zakon

kot kaznivo dejanje dolo~a u`ivanje, predpisovanje ali posedovanje substanc, ki

ogro`ajo zdravje {portnikov ter se uporabljajo za umetno spreminjanje njihove narav-

ne energije;

• ukrepi, sprejeti leta 1981, so dekriminalizirali veliko {tevilo dejanj, vklju~ujo~ tudi ti-

sta, ki so bila urejena z zakonom iz leta 1971;

• Zakon {t. 67 iz 1988. leta je ustanovil nacionalni sklad za anti-doping iniciative. Ta za-

kon, kot tudi zakon iz leta 1971 ni bil nikoli u~inkovito uporabljen;

• Italijanski nacionalni olimpijski komite je 22.07.1988 izdal navodila vsem nacional-

nim {portnim zvezam. Olimpijski komite je `elel zdru`iti njihove razli~ne vloge in po-

stopke pri sankcioniranju uporabe prepovedanih substanc s tistimi, ki jih je predpisal

Mednarodni olimpijski komite (IOC);
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• v veljavo je 01.01.1990 stopil multilateralni anti-doping sporazum, ki vklju~uje 11 na-

cionalnih {portnih organizacij ter Italijanski nacionalni olimpijski komite;

• leta 1997 je bil urejevalni sistem natan~no pregledan; na novo so oblikovali delovna

telesa s tega podro~ja: osrednjo koordinacijo za anti-doping aktivnosti, komite za ne-

napovedane anti-doping teste, urad javnega to`ilca za primere dopinga ter komite za

doping preiskave;

• Odbor za zdravstvo in higieno Senata je obravnaval pet zakonskih osnutkov o dopin-

gu. Odboru je bilo naro~eno, da pripravi zdru`eno besedilo;

• Evropska konvencija proti dopingu je bila ratificirana 12.02.1996;

• Italija je marca 2003 v Kopenhagnu podpisala Svetovni kodeks proti dopingu (World

Anti-Doping Code). (Povzeto po spletnih straneh)

4.6 Nem~ija

Definicija dopinga

• doping je definiran kot kakr{enkoli poskus zvi{anja {portnega u~inka z uporabo pre-

povedanih substanc ali postopkov;

• definicija, ki jo je dolo~ila Medicinska komisija Mednarodnega olimpijskega komite-

ja3 na zimskih olimpijskih igrah 1994 (Lillehammer), predstavlja podlago {portnih

zvez za pripravo pravil {portnih tekmovanj.

Normativna ureditev

• Nem~ija nima specifi~ne zakonodaje o dopingu. Obstaja pa dolo~ba v Zakonu o zdra-

vilih (Arzneimittelgesetz), ki dolo~a, da je trgovanje s farmacevtskimi izdelki za name-

ne dopinga prepovedano;

• anti-doping postopke organizirajo ter izvajajo {portne zveze. Osnovna ideja boja pro-

ti dopingu je bila dolo~ena v izjavi o na~elih tekmovalnega {porta (Statement of prin-

ciples concerning competitive sport), ki jo je sprejela nem{ka {portna konfederacija

(DSB) v Baden-Badnu. Ne obstajajo pravila, skupna vsem zvezam. Vsaka zveza

vklju~uje v svoj statut anti-doping pravila, ki so lahko dodatek obstoje~im postopkom

in pravni proceduri. Zato so pravila razli~nih zvez, ki obravnavajo podobne primere,

zelo razli~na. Smernice DSB-a so obvezujo~e za {portnike edino, ~e so jih njihove fe-

deracije sprejele oziroma potrdile;
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• skupna anti-doping komisija DSB-a in Olimpijskega komiteja Nem~ije je bila ustanov-

ljena 1993. leta. Njene aktivnosti so omejene na izvajanje testov izven tekmovanj (z ali

brez predhodnega obvestila). Med samimi tekmovanji teste izvajajo organizatorji, v

sodelovanju z odgovorno {portno zvezo, skladno s pravili in postopki, ki veljajo v

mednarodni {portni zvezi;

• januarja 1995 je konferenca de`elnih ministrov, odgovornih za {port, ustanovila

anti-doping delovno skupino, katere glavna naloga je prepre~evanje uporabe

dopinga;

• Evropska konvencija poti dopingu je bila ratificirana aprila 1994. leta;

• Nem~ija je marca 2003 v Kopenhagnu podpisala Svetovni kodeks proti dopingu

(World Anti-Doping Code). (Povzeto po spletnih straneh)

4.7 Normativna ureditev dopinga v vseh dr`avah ~lanicah EU –
tabelarni prikaz

Tabela 1a: Ureditev dopinga v dr`avah ~lanicah EU

Dr`ave z anti-doping zakonodajo Dr`ave s splo{no zakonodajo

Avstrija

• Zvezni zakon 166/1991 (anti-doping aktivnosti);

• Zvezni zakon 451/1991 (ratifikacija konvencije

Sveta Evrope)

Avstrija ( ima tudi splo{no zakonodajo, ki

se nana{a na doping)

• Zakon o drogah iz leta 1997, popravljen leta 1998;

• Uredba o drogah (Drugs Decree), iz leta 1997;

• Zakon o zdravilih iz leta 1983, zadnja sprememba

iz leta 1998.

Belgija – Flamska skupnost

• Uredba iz 27.03.1991 (praksa {portnih aktivnosti

brez rizikov po zdravje);

• Odlo~ba Flamske vlade 23.10.1991.

Nem~ija

• Zakon o farmacevtskih produktih

(Arzneimittelgesetz)

Belgija – Francoska skupnost

• Zakon 2.4.1965 (doping)

• Uredba 26.08.1985 (naloge in postopki anti-do-

ping komisije)

• Uredba 10.10.1989, zadnja sprememba

23.6.1997 (ureja seznam prepovedanih

substanc).

Finska

• Zakon o zdravilih 395/1987;

• Kazenski zakonik
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Dr`ave z anti-doping zakonodajo Dr`ave s splo{no zakonodajo

Danska

• Anti-doping zakon iz leta 1993. Pri{el je v ponovno

obravnavo v parlamentu leta 1999.

Luksemburg

• Zakon, z dne 26.4.1996, ki dovoljuje ratificiranje

konvencije Sveta Evrope;

• Zakon, z dne 19.2.1973, o prepre~evanju zasvoje-

nosti z drogami.

[panija

• Zakon o {portu {t. 10/1990;

• Kraljeva odredba (Royal Decree) {t. 48/1992, ki

dolo~a cilje Nacionalne anti-doping komisije;

• Uredba (order), 11.1.1996, ki ureja testiranje in

laboratorije;

• Kraljeva uredba {t. 255/1996, ki ureja

kaznovanje;

• Odlo~ba vi{jega sveta za {port (CSD), 16.3.1999, o

seznamu prepovedanih substanc, farmacevtskih

produktov in metod (enkrat letno se dopolnjuje)

Nizozemska

• Kazenski zakonik;

• Zakon o opijumu iz leta 1928;

• Zakon o zdravilih iz leta 1958.

Francija

• Zakon {t. 89-432, 28.6.1989, ki odpravlja zakon iz

leta 1965 o dopingu ter na novo ureja prepre~eva-

nje in kaznovanje uporabe doping substanc na

{portnih tekmovanjih in dogodkih;

• Zakon {t. 99-223, 23.3.1999 (za{~ita zdravja

{portnikov ter boj proti dopingu).

Velika Britanija

• Zakon o zlorabi drog iz leta 1971;

• Zakon o zdravilih iz leta 1968.

Gr~ija

• Zakon {t. 75, 16.7.1975, o organizaciji izven{ol-

skih {portnih aktivnosti. ^lena 58 in 59 urejata

podro~je dopinga;

• Zakon {t. 1646, 18.9.1986. ^leni 7, 8 in 9 prepo-

vedujejo doping ter urejajo seznam prepovedanih

substanc. ^lena 10 in 11 prepovedujeta doping

konjev.
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Dr`ave z anti-doping zakonodajo Dr`ave s splo{no zakonodajo

Italija

• Zakon {t. 1099, 25.10.1971, dolo~a kazensko od-

govornost za uporabo, upravljanje ter posedova-

nje substanc, {kodljivih za zdravje {portnikov;

• Zakonski osnutek pred Senatom.

Portugalska

• Zakon {t. 1/90, 13.1.1990, zakon o organizaciji

{porta. ^lena 5 (vrednote) in 17 ({portna medici-

na) urejata podro~je dopinga;

• Zakon {t. 183/97, 26.7.1997 o procedurah testira-

nja, o seznamih prepovedanih substanc ter o dis-

ciplinskih postopkih;

• Upravna uredba (regulation) 816/97, 5.9.1997, ki

ureja proceduro testiranja.

[vedska

• Zakon (1991: 1969) prepoveduje dolo~ene do-

ping substance.

Vir: Spletne strani

Tabela 1b: Ureditev dopinga v dr`avah ~lanicah EU

Dr`ave brez ureditve dopinga

Irska

• Zakonski osnutek v obravnavi

Vir: Spletne strani
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V. DOPING V DR@AVAH KANDIDATKAH

5.1 ^e{ka

Definicija dopinga

Doping pomeni uporabo sredstva (substance ali metode), ki je lahko potencialno {ko-

dljiva za {portnikovo zdravje in/ali pove~uje njegovo sposobnost {portne aktivnosti ter

prisotnost prepovedanih substanc v {portnikovem telesu.

Normativna ureditev

• ^e{ka zakonodaja ne vsebuje posebnega zakona, ki bi ob{irno urejeval problematiko

dopinga, pa~ pa obstajajo posebne dolo~be o dopingu v nekaterih drugih zakonih.

Pomemben je tudi Pravilnik o izvajanju nadzora in sankcij nad uporabo doping me-

tod v {portu, ki pa je podzakonski akt;

• Pravilnik o izvajanju nadzora in sankcij nad uporabo doping metod v {portu, je leta

2000 sprejel Odbor za anti-doping ^e{ke republike, ki je bil ustanovljen z aktom {t.

576/1990 Ministrstva za izobra`evanje, mladino in {port. Pravilnik dolo~a pojem do-

pinga, definira prepovedane substance in metode, informira o prepre~evanju dopin-

ga, zagotavlja izvr{evanje doping kontrol in disciplinskih postopkov ter dolo~a sank-

cije za kr{itev pravil o dopingu. Pravilnik se nana{a na vse posameznike: registrirane

~lane {portnih federacij in njihovih enot, udele`ence {portnih tekmovanj. Pravila ve-

ljajo enako tudi za tujce;

• Kazenski zakonik iz leta 1995 vsebuje dolo~bo o kaznovanju dajanja anabolo~nih ste-

roidov osebam, mlaj{im od 18 let v namene, ki niso medicinski;

• Zakon o prekr{kih iz leta 1990 v 30. ~lenu dolo~a, da kdor naklepno omogo~a u`iva-

nje alkoholnih pija~ ali prepovedanih substanc, razen narkoti~nih in psihotropi~nih

substanc (ki so urejene s posebnim zakonom), osebam mlaj{im od 18 let, s katerimi bi

lahko {kodoval njihovemu fizi~nemu in psihi~nemu razvoju, se kaznuje z denarno

kaznijo in prepovedjo opravljanja dejavnosti do {estih mesecev;

• Zakon o substancah, ki povzro~ajo zasvojenost, iz leta 1998 dolo~a pojem narko-

ti~nih in psihotropi~nih substanc, ki se nana{ajo na nekatere narkotike in po`ivila, ki

predstavljajo prepovedane vrste doping substanc, ki se nahajajo na seznamu prepo-

vedanih substanc Mednarodnega olimpijskega komiteja. Nepoobla{~ena proizvod-

nja in posedovanje narkoti~nih in psihotropi~nih sredstev je sankcionirana v Kazen-

skem zakoniku;
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• Zakon o prepre~evanju alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti iz leta 1989 se lahko

uporablja tudi glede dopinga, ker nekateri narkotiki in po`ivila spadajo v kategorijo

narkoti~nih in psihotropi~nih substanc in {kodujejo ~lovekovemu zdravju. Ta zakon

ureja predvsem od{kodninsko odgovornost pri prodaji ter vzgojne in terapevtske

ukrepe;

• Zakon o podpori v {portu je bil sprejet februarja 2001. leta. Ta zakon ureja predvsem

pristojnosti dr`avnih organov in regionalnih ter lokalnih oblasti na podro~ju {porta.

Doping je omenjen le v dolo~bah, ki urejajo razdelitev pristojnosti med Ministrstvom

za izobra`evanje, mladino in {port ter Ministrstvom za zdravje;

• ^e{ka je ratificirala Evropsko konvencijo proti dopingu 28.4.1995;

• ^e{ka se je zavezala, da bo podpisala Kopenhagensko deklaracijo, s katero podpirajo

Svetovni kodeks proti dopingu (World Anti-doping Code). (Povzeto po spletnih

straneh)

5.2 Latvija

Definicija dopinga

Definicija dopinga je enaka kot v Evropski konvenciji proti dopingu

Normativna ureditev

• Latvija nima posebnega zakona, ki bi urejal problematiko dopinga. Januarja 1997 je

sprejela zakon, s katerim je ratificirala Evropsko konvencijo proti dopingu;

• Zakon o {portu (24.10.2002) se v nekaterih ~lenih sklicuje na Evropsko konvencijo

proti dopingu. Tako na primer v 5. ~lenu dolo~a, da Ministrstvo za izobra`evanje in

znanost zagotavlja izvr{evanje konvencije. V naslednjem ~lenu dolo~a, da Ministrstvo

za socialno varstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobra`evanje in znanost sprejme

dolo~ene ukrepe za izvr{evanje Evropske konvencije proti dopingu. V 18. ~lenu z na-

slovom »Pravice in dol`nosti {portnika«, je dolo~eno, da mora {portnik ravnati v skla-

du s pravili mednarodnih in latvijskih {portnih zvez, na~eli {portne etike in fair play-a,

pogoji Evropske konvencije proti dopingu kot tudi drugimi normativnimi akti, ki ure-

jajo pravila na posameznih tekmovanjih;

• Latvija se je zavezala, da bo podpisala Kopenhagensko deklaracijo, s katero podpira-

jo Svetovni kodeks proti dopingu (World Anti-doping Code). (Povzeto po spletnih

straneh)
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5.3 Poljska

Definicija dopinga

Kr{itev pravil o dopingu predstavlja `e odkrita prisotnost prepovedanih substanc v tele-

su {portnika. Tudi odklonitev anti-doping testa prestavlja kr{itev.

Normativna ureditev:

• Zakon o telesni vzgoji (Law on physical culture) (18.1.1996) v 58., 59. in 60. ~lenu 11.

poglavja dolo~a prepre~evanje dopinga v {portu;

• Sklep Ministrstva za {port in turizem (18.3.1993): podlago za besedilo sklepa pred-

stavlja Evropska konvencija proti dopingu, tako glede splo{nih na~el boja proti do-

pingu, seznama prepovedanih substanc, postopkov nadzora, priporo~il in sankcij;

• nadzor nad uporabo prepovedanih substanc je urejen z ministrovim odlokom s

14.2.1995;

• Poljska je 3.7.1990 ratificirala Evropsko konvencijo proti dopingu. Funkcijo koordi-

natorja in promotorja anti-doping aktivnosti opravlja minister za {port in turizem. Leta

1993 je Ministrstvo za {port in turizem ustanovilo Komisijo za boj proti dopingu v

{portu, ki je neodvisen organ;

• decembra 1995 je Socialno-politi~ni odbor Sveta ministrov sprejel Nacionalni pro-

gram boja proti dopingu v {portu. Na~ela programa temeljijo na Evropski konvenciji

proti dopingu, Olimpijski listini Mednarodnega olimpijskega komiteja in poljski

zakonodaji;

• Anti doping program se osredoto~a na tri podro~ja:

• vzgoja o dopingu, katere namen je osve{~ati {portnike in njihove trenerje o dopin-

gu, njegovih negativnih posledicah za zdravje, organizaciji sistema nadzora ter

eti~nih vidikih povezanih z jemanjem prepovedanih substanc v {portu,

• nadzor nad uporabo doping substanc,

• sankcije za kr{itev anti-doping pravil. Sankcionira se tako uporaba kot dajanje in

napeljevanje k jemanju doping substanc;

• v dolo~bah programa so natan~no dolo~eni cilji boja proti dopingu, opisan je si-

stem prepre~evanja dopinga ter dolo~ena na~ela usklajenega delovanja {portnih

zvez in njihovih federacij, izvr{evanja preventivnih aktivnosti, spremljanje znans-

tvenega raziskovanja ter mednarodnega sodelovanja.

• Poljska se je zavezala, da bo podpisala Kopenhagensko deklaracijo, s katero podpira-

jo Svetovni kodeks proti dopingu (World Anti-doping Code). (Povzeto po spletnih

straneh)
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VI. ZAKONODAJA IN DOPING V ZDRU@ENIH DR@AVAH
AMERIKE

Po priporo~ilu Olimpijskega komiteja ZDA je bila leta 2001 ustanovljena Anti-doping

agencija Zdru`enih dr`av (USADA). Je neodvisna anti-doping agencija za olimpijske

{porte v ZDA, v katere pristojnosti spada testiranje in sodni procesi v {portu. Njeno delo

je usmerjeno k odstranitvi prakse dopinga v {portu, ohranitvi integritete tekmovanj ter

varovanju zdravja {portnikov prek raziskav in izobra`evalnih programov. (Glej spletno

stran USADA)

Naloge anti-doping agencije so:

• testiranje - med (In-Competition) ali izven (Out-of-Competition) tekmovanj;

• raziskave, ki so po mnenju agencije temelj uspe{nih anti-doping programov. USADA

dodeljuje 2 milijona dolarjev letno za raziskave prepovedanih substanc;

• izobra`evanje – ustvarjeno za mlade in {port. Poudarja se moralni vidik u`ivanja pre-

povedanih substanc ter zdravstveni rizik, ki je v povezavi z dopingom. Mladi {portni-

ki se seznanjajo z nevarnostmi in posledicami uporabe substanc, ki pospe{ujejo na-

stop oz. izbolj{ujejo {portni/tekmovalni dose`ek;

• razsojanje – postopki so pravi~ni in verodostojni. Procesi se sklicujejo na Ameri{ko

asociacijo za arbitra`o (AAA)/ Sodi{~e za arbitra`o v {portu (CAS);

• sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami oz. anti-doping agencijami.

(Glej spletno stran USADA)

Normativna ureditev

• ZDA nima specifi~ne zakonodaje o dopingu;

• anti-doping predpisi so urejeni znotraj U.S. Drug Enforcement Administration (DEA);

• izvr{na odlo~ba (executive order) 09.08.2000 o ustanovitvi skupine za posebne nalo-

ge proti zlorabi drog in dopinga v {portu (White House Task Force on Drug Use and

Doping in Sports). Izvr{na odlo~ba tudi dolo~a vladne predstavnike v Svetovni

anti-doping agenciji (WADA;

• anti-doping predpisi se razlikujejo med razli~nimi {portnimi zvezami;

• ZDA so marca 2003 v Kopenhagnu podpisale Svetovni kodeks proti dopingu (World

Anti-Doping Code). (Povzeto po spletnih straneh)
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VII. ZAKLJU^EK

Primerjalna {tudija iz 1999 leta med 41 dr`avami podpisnicami Evropske konvencije

proti dopingu v {portu ka`e na {irino problema. V nekaterih dr`avah je odgovornost za

boj proti dopingu v pristojnosti vladnih ustanov, pri drugih pa je v izklju~ni pristojnosti

{portnih organizacij. Nekatere dr`ave imajo specifi~no anti-doping zakonodajo (na pri-

mer: Belgija, Danska, Ciper, Francija, Gr~ija, Italija, Poljska, Portugalska, Rusija, [panija,

[vedska, Tur~ija in Avstralija), druge dr`ave, (na primer: Nem~ija, Irska, Nizozemska,

Finska, ^e{ka in Latvija) pa nimajo specifi~ne normativne ureditve problematike dopin-

ga, temve~ jo urejajo v drugih splo{nih predpisih. (Glej spletno stran Council of

Europe)

Iz primerjalnih analiz je razvidno, da problematiko dopinga obravnavajo razli~ni zako-

ni. Dolo~be o dopingu so v~asih vklju~ene v zakone o {portu ali varovanju zdravja v

{portu (Slovenija, Gr~ija, Italija), zakone o zdravilih (Nem~ija, Finska), zakone o zlorabi

drog (ZDA, Finska) ter kazenske zakonike. [tevilne dr`ave za oskrbovanje z dopingom

dolo~ajo kazensko odgovornost (na primer: Avstrija, Danska, Finska, Nem~ija, Italija,

Norve{ka, Nizozemska, Portugalska, [vedska, Velika Britanija in Avstralija). (Glej splet-

no stran Council of Europe)

Predstavili smo Svetovno agencijo za boj proti dopingu (WADA) kot poskus globalne

koordinacije predpisov o dopingu v dr`avah sveta. Tudi Evropska unija zagotavlja svo-

jo podporo boju proti dopingu v {portu. Preliminarni projekt, znan kot »Hardopova

harmonizacija metod in meritev v boju proti dopingu«, je bil ustanovljen leta 1998 z na-

menom izbolj{anja boja proti dopingu s pomo~jo raziskav. Poro~ilo projekta iz leta

1999 poudarja potrebo po novem razvoju testiranja, pa tudi koordinacije in izobra`eva-

nja. Evropska komisija financira {tevilne projekte za izbolj{anje metod in tehnik testira-

nja (na primer projekti: Isotrace, SGLC/MS, Aladin project). EU financira tudi CAFDIS

projekt, ki deluje na izdelavi mre`e za podporo Mednarodnemu olimpijskemu komite-

ju (IOC) in Svetovni agenciji za boj proti dopingu (WADA). (Povzeto po spletnih

straneh)

Prof. Osredkar, predsednik Nacionalne anti-doping komisije Republike Slovenije, je v

razgovoru izpostavil, da se vsi do sedaj uveljavljeni ukrepi in predpisi nana{ajo na ure-

ditev dopinga v vrhunskem {portu. Po njegovem prepri~anju pa je problematika neko-

liko {ir{a, ker vklju~uje tudi zlorabo prepovedanih substanc v rekreativne namene

oziroma pri amaterskem {portu. V razgovoru je izpostavil tudi vpra{anje nadzora in pra-
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vilnih deklaracij pri uvozu in pri distribuciji razli~nih substanc oziroma potrebo po har-

monizaciji razli~nih seznamov (ustrezni uvrstitvi) pri uvozu (dogaja se, da se doping

sredstvo s seznama prepovedanih substanc legalno uva`a pod drugo deklaracijo, na

primer kot nadomestna prehrana ali zdravilo). Po mnenju prof. Osredkarja bi bilo

mo`no to urediti z zakonskimi ali podzakonskimi akti.
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IV.

VARSTVO NARAVE,

ODPADKI

IN OD[KODNINE,

U^INKOVITA

RABA ENERGIJE,

SPREHAJALNE

IN PLANINSKE POTI



NARODNI PARKI – CONIRANJE*

I. UVOD

Pri ustanavljanju narodnih parkov je izjemnega pomena opredelitev ciljev varstva in

razvoja ter primerno razmerje med njimi, kar se materialno odra`a v obmo~jih oziroma

conah parka.

Zakon o ohranjanju narave v 69.~lenu tako dolo~a:

»1. narodni park je veliko obmo~je s {tevilnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biot-

sko raznovrstnostjo. V prete`nem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava

z ohranjenimi ekosistemi in naravnim procesi, v manj{em delu narodnega parka so

lahko tudi obmo~ja ve~jega ~lovekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan.

2. v narodnem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni obmo~ji tako, da

je v prete`nem, pove~ini sklenjenem delu opredeljeno varstveno obmo~je s stro`jim

varstvenim re`imom ob upo{tevanju mednarodnih varstvenih standardov in

kriterijev.

3. narodni park, namen zavarovanja, razvojne usmeritve, varstvena obmo~ja, vars-

tveni re`imi, upravljavec in drugo se dolo~ijo z zakonom«. (69.~len Zakona o ohranja-

nju narave)

Naro~nik je `elel opredelitev pojmov in primerjalni pregled coniranja. V tej nalogi smo,

zaradi ve~je preglednosti, povzeli del pojmov oziroma vsebine iz naloge »Varstvo na-

ravnih parkov«, ki smo jo v Raziskovalnem sektorju pripravili lani. Pregledali smo tudi

strokovno literaturo in pridobili podatke za posamezne dr`ave, ki jih navajamo v pri-

merjalnem pegledu.
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II. DEFINICIJE POJMOV, KLASIFIKACIJE IN KATEGORIJE
VARSTVA

2.1 Definicije pojmov

Osnovne definicije smo povzeli iz Zakona o ohranjanju narave, iz publikacije Sveta za

varstvo okolja RS ter slovarja slovenskega knji`nega jezika.

Cona

• je zaklju~eno ozemlje, zlasti glede na dolo~eno dejavnost, namembnost; predel, po-

dro~je.

Conirati –

• je ameri{ki strokovni izraz za urbanizem: npr: dolo~ati namembnost posameznih

povr{in.

Coniranje

• je dolo~anje prostorskih enot (con) po namenu rabe. Razdelitev obmo~ja na ve~ con

je osnova pri upravljanju parkov.

Klasifikacija -e

• razvrstitev, razporeditev ~esa glede na enake ali podobne lastnosti;

• klasifikacija blaga; klasifikacija zemlji{~ / klasifikacija zemlji{~ glede na prete`no

rabo, gre za klasifikacijo dejavnosti po panogah.

• ocenitev, ovrednotenje: klasifikacija rezultatov testiranja / klasifikacija vedenja

ocenitev.

Varstvo -a

• prizadevanje, skrb, da se odvrne nevarnost od koga: zaupati komu varstvo npr:narav-

nih vrednot, otrok;

• prizadevanje, skrb, da kdo ni dele`en ~esa neprijetnega, neza`elenega: dajati, nuditi

komu varstvo;

• prizadevanje, da se kaj ohrani: ukrepi za varstvo narave, okolja /varstvo morja pred

onesna`evanjem / zavod za spomeni{ko varstvo /

• spomeni{ko varstvo je izdalo dovoljenje zavod; organ za spomeni{ko varstvo;

• juristi~no pojmovanje: npr: pravno varstvo, ki ga u`iva posameznik kot stranka prav-

nega razmerja pred sodi{~em ali drugim pravnim organom.

Naravovarstven

• nana{ajo~ se na varstvo narave: naravovarstveni ukrepi / turisti~ni in naravovarstveni

delavci.
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Narava

• od ~loveka neodvisni predmetni svet in sile, ki v njem delujejo;

• opazovati, raziskovati naravo in njene pojave; nekatere elemente najdemo v naravi

proste; upo{tevati zakonitosti v razvoju narave;

• zakoni narave; nauk o naravi;

• ekspresionisto~no pojmovanje: ~lovekov boj z naravo / spomladi se vsa narava pre-

buja; jesenska narava / ne`iva voda, zemlja, zrak, `iva narava `ivali, rastline, ~lovek;

• vzneseno pojmovanje: darovi matere narave; naravni gozd je enkratna biolo{ka moj-

strovina narave;

• del zemeljske povr{ine, ki ga ~lovek {e ni bistveno spremenil: npr: divja, nedotaknje-

na narava; lepote narave; ljubitelj narave; izlet v naravo; urediti si prostor za bivanje v

naravi / spomenik se lepo vra{~a v naravo v naravno okolje;

• kar ozna~uje, lo~i kaj od drugega: zna~ilnosti ~love{ke narave.

Obmo~je -a

• ozemlje z dolo~enimi zna~ilnostmi: alpsko obmo~je; gozdnata obmo~ja Slovenije;

• ozemlje, na katerem je, se opravlja dolo~ena dejavnost: naravovarstveno,rekreacij-

sko, turisti~no obmo~je;

• prostor, v katerem ima kaj svojo mo~, vpliv: npr. prostor varstva ptic;

• dejavnost, dejavnosti, kjer kdo opravlja svoje delo; npr.delovno obmo~je raziskova-

nja vrednot naravne dedi{~ine;

• ekonomsko pojmovanje:npr: nerazvito obmo~je z nizkim narodnim dohodkom;

• meteorolo{ko pojmovanje: npr:obmo~je visokega zra~nega pritiska;

• urbanisti~no pojmovanje: npr: metropolitansko obmo~je urbanizirano obmo~je, ki je

gospodarsko, kulturno vezano na osrednje mesto;

Re`im

• na~in vodenja, upravljanja kake organizirane skupnosti, zlasti dr`ave;

• s predpisi, pravili dolo~en na~in `ivljenja, ravnanja: poostriti re`im; npr.varovanja;

• s predpisi, pravili dolo~en na~in potekanja ~esa, navadno kake dejavnosti: nara-

vo-varstveni, prometni, re`im vzgoje; pogodba o re`imu plovbe po Donavi

• geografsko pojmovanje: npr: padavinski re`im povpre~en razpored koli~ine in obli-

ke padavin med letom; re~ni re`im povpre~no spreminjanje vi{ine vodne gladine

reke med letom.

2.2 Klasifikacije in kategorije varstva kot osnova za coniranje

Mednarodno uveljavljene klasifikacije, kategorije in na~ela varstva narave vsaka dr`ava

strokovno in po normativni poti prena{a v svoj pravni red.
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^e na{tejemo samo nekaj najbolj uveljavljenih klasifikacij:

• klasifikacija Svetovnega zdru`enja za varovanje narave IUCN,

• klasifikacije UNESCO.

Svetovno zdru`enje za varovanje narave IUCN strokovno opredeljuje in (mednarodno

priznano) potrjuje posamezne kategorije varstva narave. V veljavi je {est IUCN

kategorij.

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. (Glej spletno stran IUCN)

Obmo~ja, ki `elijo biti mednarodno priznana kot nacionalni parki, morajo ustrezati II.

IUCN kategoriji.

UNESCO je z namenom varovanja parkovnih povr{in oblikovalo program ^lovek in

biosfera (Man and Biosphere). To je program, ki zdru`uje varstvo z razvojem in povezu-

je varovanje z znanjem in znanstvenim raziskovanjem. V teh okvirih je posebna katego-

rija parkov z imenom biosferni rezervat, ki ga v sloven{~ini poznamo kot biosferno

obmo~je. Biosferno obmo~je je posebna kategorija zdru`evanja naravne in kulturne

krajine ter ~loveka in njegovih dejavnosti na {ir{em obmo~ju, ki se imenuje biosferno

obmo~je. Obmo~je je strogo razdeljeno 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 UNESCO)
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III. PRIMERJALNI PREGLED

3.1 Avstrija

V Avstriji smo si kot primer izbrali Nacionalni park Hohe Tauern. Ta park geografsko in

s tem tudi naravovarstveno obsega del Tirolske, de`ele Salzburg in Koro{ko. Za po-

dro~je nacionalnih parkov Hohe Tauern je bil podpisan sporazum med zvezo in tremi

de`elami, kjer se geografsko razprostira ta nacionalni park. Dr`ava (zveza) in de`ele so

se zakonsko zavezale, da bodo koordinirano sodelovale v interesu varstva in razvoja

tega podro~ja Alp.

Odlok o ustanovitvi nacionalnega parka Hohe Tauern, ki je bil ustanovljen leta 1983,

navajamo zato, ker ima podrobno navedene kategorije varstva narave in trajnostnega

razvoja. (Verordnung Nr. 55/1983).

3.1.1 Varstveni re`imi (coniranje) in vrste zavarovanih povr{in v Avstriji

Vsaka izmed treh de`el ima de`elni zakon in nato {e odredbo o tistem delu nacionalne-

ga parka Hohe Tauern, ki geografsko sodi v posamezno de`elo. De`elni zakoni in {e

posebej odredbe o narodnem parku zelo podrobno opredeljujejoa kategorije varstva

narave oziroma re`ime znotraj parka. V narodnem parku so: osrednja cona, izjemna

varstvena cona in zunanja cona.

Poleg tega kot oblike zavarovanih povr{in poznajo tudi naravne in krajinske parke.

Imajo pa posebno kategorijo samovarovanja. Prebivalci se odlo~ijo, da bo obmo~je vo-

deno 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 dobi-

jo prebivalci sredstva za vzdr`evanje krajine. Ta sredstva pa morajo zagotoviti lokalne

skupnosti znotraj parka. To so posebne vrste va{kih malih skupnosti, ki dobijo denar

od de`ele za vzdr`evanje krajine. To so krajine, ki po IUCN kategoriji sodijo v V. katego-

rijo-kulturne krajine. (Nationalparks Austria, 2002)

3.1.2 Pristojnosti za opredelitev con in razglasitev meja

Vsaka de`ela posebej mora dolo~iti:

• zunanje meje parka in izvesti notranje coniranje parka. Obvestiti mora lastnike zem-

lji{~, znotraj katere cone parka so njihove parcele,
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• razdeliti park na varovalne cone (osrednje, izjemno varovana obmo~ja in zunanje

cone). Vsaka lokalna skupnost ima znotraj meja parka 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,

• 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

de`ela.

Tirolski zakon o narodnrem parku Hohe Tauern v 4. ~lenu pod naslovom: Zunanje

meje, cone in regija narodnega parka (Nationalparkregion) dolo~a, da mora de`ela na

osnovi tega akta izdelati zemljevid narodnega parka v merilu 1:10.000, kjer so vse meje

in cone to~no vrisane. To uredbo je de`ela Tirolska izdala 1991. leta.

3.2 Nem~ija

Nem{ko ureditev smo povzeli po zveznem zakonu o varstvu narave in po uredbi o na-

cionalnem parku »Alpski park Berchtesgaden«, ki je hkrati tudi UN- biosferno obmo~je-

rezervat (Verordnung über den Alpen, 1987). To uredbo je izdalo Ministrstvo za okolje

in prostor de`ele Bavarske.

3.2.1 Varstveni re`imi in vrste zavarovanih povr{in v Nem~iji

V Nem~iji so obi~ajno biosferni razervati narodni parki z obrobno cono. Znotraj bios-

fernih rezervatov imajo {tiri vrste coniranja in re`ime varstva, in ti so:

• osrednja cona (Kernzone), ki je enaka rezervatnemu varstvu. To pomeni, da je

uveljavljena najvi{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 raz-

ne {portne aktivnosti in rekreacija - re`im varovanja je V. IUCN kategorija;
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• obrobna ali predhodna cona (Vorfeld), ki je gospodarsko obmo~je parka; tu so dovo-

ljene gospodarske in bolj intenzivne {portno - rekreacijske aktivnosti. To so obmo~ja

trajnostnega razvoja in cone, kjer se ustavi velika ve~ina obiskovalcev. Ti si `elijo ak-

tivnosti, 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.

Zvezni zakon o varstvu narave in krajin (glej Gesetz ueber Naturschutz und Landsc-

haftspflege, BGBI 2002) dolo~a kategorije parkov v Nem~iji. Na{tevamo jih po vrsti in

navajamo skupaj z opredelitvijo posamezne varstvene kategorije, kot jo dolo~a zakon.

Te so:

»Naravni rezervat - je namenjen zagotavljanju posebnega varstva narave in krajin kot

celote:

• za ohranitev biocenoz,

• iz znanstvenih razlogov,

• zaradi edinstvenosti, posebnosti in enkratne lepote krajine«. (13 ~len).

»Narodni parki – so namenjeni zagotavljanju posebnega varstva narave in krajin kot

celote:

• ~e je obmo~je veliko in enkratno,

• ~e merila, dolo~ena za naravne rezervate, veljajo za ve~ji del tega obmo~ja,

• ~e obmo~ja ~lovekov poseg sploh ni prizadel ali pa samo v omejenem obsegu,

• ~e obmo~je pripomore k ohranjanju najve~je mo`ne raznolikosti doma~ih samoni-

klih `ivalskih vrst,

• ~e 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 na-

menom varstva«. (14.~len)

»Krajinski rezervati – so namenjeni zagotavljanju posebnega varstva narave in krajin

kot celote, ~e gre za:

• 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 sla-

du z namenom njihovega varstva. (15.~len)
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»Naravni parki - so obmo~ja, namenjena enakomernemu razvoju in vzdr`evanju, ki

izpolnjujejo naslednje 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,

• 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)

Zvezni zakon o varstvu narave in krajin izrecno zahteva pravno razglasitev dolo~enega

obmo~ja za: naravne rezervate, narodne parke in krajinske rezervate, ~e zadostujejo

dolo~enemu pogoju. Tudi de`ele so jih dol`ne razglasiti na osnovi strokovnih podlag in

skladno z mednarodnimi konvencijami.

3.2.2 Pristojnosti za opredelitev con in razglasitev meja

Strokovno coniranje pripravijo ustrezne naravovarstvene slu`be, ki jih v 1.~lenu dolo~a

zvezni zakon o varovanju narave in negovanju krajine. (Gesetz ueber Naturschutz und

Landschaftspflege, BGBI 2002)

Poleg tega isti zakon dolo~a, da mora vsak park imeti krajinski na~rt, ki mora biti v skla-

du z regionalnim na~rtom za celoten park. V tem na~rtu so pokrite posamezne cone

parka (za posamezno cono parka in znotraj nje obstaja tudi na~rt urejanja in upravljanja

te cone). Zakon tudi nalaga sodelovanje zveznih de`el pri na~rtovanju in upravljanju

zavarovanih povr{in.

Cone in meje parka so to~no dolo~ene in so podrobno opisane v uredbi o parku, in si-

cer v 2.~lenu te uredbe. Sprejem uredbe je v pristojnosti de`ele, oziroma ministra za

okolje in prostor.

3.3 Italija

Za Italijo smo vzeli primer Nacionalnega parka Dolomiti Bellunesi. (Glej spletno stran

Dolomitipark/it)
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3.3.1 Varstveni re`imi in vrste zavarovanih povr{in v Italiji

Parke razvr{~ajo znotraj nacionalnih parkov v I.- prvo, II - drugo. in III.- tretjo kategorijo

varstva. Prva kategorija pomeni rezervatno varstvo, II. kategorija je II. IUCN kategorija

in III. kategorija je vmesno obmo~je, ki je tamponsko obmo~je. To obmo~je je lahko na-

menjeno aktivnostim, ki so v skladu s cilji trajnostnega razvoja. (Glej spletno stran Euro-

parc.org.)

Osnovni zakon, iz katerega izhaja varovanje parkov, je Zakon o za{~itenih obmo~jih

narave. (Legge quadro sulle aree naturali protette {t. 394/1991)

Ta zakon dolo~a v Italiji naslednje tri vrste zavarovanih obmo~ij:

• »1. narodni parki, 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.

• 2. de`elni naravni parki, 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 kultur-

nih tradicij lokalnega prebivalstva.

• 3. dr`avni naravni rezervati, 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 tudi regijski

(de`elni).« (2.~len Legge quadro sulle aree naturali protette {t. 394/1991)

3.3.2 Pristojnosti za opredelitev con in razglasitev meja

V Nacionalnem parku Dolomiti Bellunesi so bile cone strokovno dolo~ene skladno z Za-

konom o za{~iti obmo~ij. Ta Zakon v 3.~lenu dolo~a, da cone strokovno dolo~ata Komite

za varovane naravne povr{ine in tehni~ni svet za varovane naravne povr{ine. V 2. ~lenu

pa zakon dolo~a, kako komite to izvaja in da lahko izvaja tudi naknadne klasifikacije.

Hkrati 2. ~len tudi dolo~a klasifikacije naravnih varovanih povr{in v Italiji.

Zemljevid narave pripravijo dr`avne tehni~ne slu`be. (Glej Zakon {t.183)
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Meje parka razglasi predsednik dr`ave z odlokom predsednika dr`ave o mejah varova-

nega obmo~ja za narodni park (The Presidential Decree). Za park Bellunesi je za meje

bil izdan odlok 12.7.1993 na osnovi Zakona o za{~itenih obmo~jih narave

({t.394/1991).

3.4 Zdru`eno kraljestvo

Treba je opozoriti na dejstvo, da se posamezne de`ele med seboj razlikujejo. [e najbolj

se razlikuje [kotska, ki do leta 2000 ni imela narodnih parkov. (Povzeto po spletnih

straneh Centra nacionalnih parkov)

3.4.1 Anglija in Wales

Nacionalni parki, ki jih je v Angliji in Walesu 11, so ustanovljeni na osnovi Zakona o na-

cionalnih parkih in dostopu do pode`elskih krajin iz leta 1949 (National Parks and Ac-

cess to Countyside Act). Ta zakon je bil nadgrajen z dopolnjeni kriteriji za razglasitev

parkov na osnovi Zakona o pode`elju, ki je iz{el leta 1968 (Countryside Act). Parki se

urejajo s plani upravljajnja. Obi~ajno je minilo 5-10 let od odlo~itve za razglasitev

obmo~ja za narodni park in izdelave plana upravljanja parka, ki je strokovna podlaga za

upravljanje parka.

Varstveni re`imi in vrste zavarovanih povr{in v Angliji in Walesu

Varstvene kategorije v Zdru`enem kraljestvu se razlikujejo od de`ele do de`ele, zato

sproti navajamo, za katere de`ele velja dolo~ena kategorija zavarovanih povr{in. Posa-

mezne vrste naravovarstvenih kategorij:

• narodni parki (national parks)– posebno lepe krajine z bogato biotsko raznovrstnostjo

(velja za Anglijo in Wales);

• obmo~ja izjemne naravne lepote (Areas of Outstanding Natural Beauty) izredno lepe

krajine (velja za Anglijo, Wales in [kotska);

• okoljsko ob~utljiva obmo~ja (Environmentally Sensitive Areas) (velja za Anglijo, Wa-

les, [kotsko in S Irska). (Povzeto po spletni strani countryside.gov.uk)
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Pristojnosti za opredelitev con in razglasitev meja v Angliji in Walesu

Na osnovi strokovnih podlag in javne razgrnitve pripravijo odredbo za ustanovitev par-

ka (Designation Order), ki ga sprejme dr`avni sekretar (Secretary of State)1, ki pa to raz-

glasitev lahko delegira na ministra za okolje. Upravo parka pa opredeljuje Zakon o vars-

tvu okolja 1995 (Environment Act). Uredbo o ustanovitvi uprave nacionalnega parka

(Establishment Order for National Park Authority) mora sprejeti britanski parlament.

(Povzeto po spletni strani countryside.gov.uk na naslovu narodni parki)

V uredbi o ustanovitvi parka so to~no dolo~ene meje. Te meje lahko spremenijo po

enakem postopku, ki velja za novo ustanovljen park.

3.4.2 [kotska

Do leta 2000 je imela [kotska samo zavarovane krajine, ker ni hotela imeti nacionalnih

parkov. (Spletna strani Vlade UK, [kotska)

Posebne oblike varstva, ki so samo na [kotskem

Na [kotskem poznajo:

• narodna obmo~ja krajin (National Scenic Areas), ki jih predlaga Agencija za varstvo

narave za [kotsko (Scottish Nature) in jih potrdi dr`avni sekretar za [kotsko (Secre-

tary of State for Scotland). Ta oblika je do leta 2000 nadome{~ala razglasitev narodnih

parkov na [kotskem;

• obmo~ja naravne dedi{~ine (Natural Heritage Areas).

IV. ZAKLJU^EK

V vseh dr`avah, ki smo jih primerjali, poznajo kategorijo narodnega parka in coniranje

kot strokovno osnovo za upravljanje parka. Cone so izjemnega pomena, zato so sestav-

ni del zakonskih aktov, s katerimi razgla{ajo parke. Postopki za raz{irjanje ali o`anje

con so strokovno zahtevni in proceduralno dolgotrajni. Meje parkov razgla{ajo pred-

sedniki dr`av (Italija), dr`avni sekretarji (Zdru`eno kraljestvo), ali na zvezni ravni z

zakoni in jih nato potrdijo z zakoni posamezne de`ele (Nem~ija in Avstrija).
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Zakoni in predpisi, ki jih je potrebno upo{tevati pri oblikovanju in coniranju narodnih

parkov, niso le varstveni (naravna in kulturna dedi{~ina ter varovanje in raba gozdov),

ampak tudi razvojni, ker je sodoben pristop do varovanja lahko dolo~en tudi skozi traj-

nostni razvoj (turizem in druge prosto ~asne dejavnosti).
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RADIOAKTIVNI ODPADKI IN IZPLA^ILA OD[KODNIN*

I. UVOD

Problemi radioaktivnih odpadkov so aktualni od odkritja radioaktivnosti dalje (Henri

Becquerel 1896). Sprva so nastali kot stranski proizvod raziskovalne dejavnosti. Z raz-

vojem postopkov izrabe v medicini, industriji in vojski pa je koli~ina teh odpadkov naj-

bolj narasla v ~asu, ko so za pridobivanje elektri~ne energije za~ele obratovati nuklear-

ne elektrarne. Leta 1991 je bila v Sloveniji ustanovljena Agencija RAO za ravnanje z radi-

oaktivnimi odpadki. Njena naloga je ravnanje z radioaktivnimi odpadki in odlaganje ra-

dioaktivnih odpadkov.

Naro~nik je `elel, da pripravimo primerjalni pregled ureditev za izpla~evanje od{kod-

nin za lokacije nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki jih izpla~ujejo lokalnim

skupnostim oziroma posameznikom po posameznih dr`avah.

V Raziskovalnem sektorju smo pred ~asom `e izdelali (nalogo {t. 27/1999) o delovanju

nuklearnih elektrarn, posledicah ter nekaterih finan~nih vidikih tega delovanja. Ome-

njena naloga je bila osredoto~ena na pridobivanje informacij o rentah in davkih ter o

urejenosti neposredne okolice nuklearnih elektrarn. Obdelani so bili primeri Nem~ije,

Francije in Zdru`enih dr`av Amerike. S kasnej{im naro~ilom pa {e tri dr`ave EU, in sicer

[vedska, [panija in Finska, ki skupaj z nalogo iz leta 1999 z naslovom »Od{kodnine lo-

kalnim skupnostim ter urejenost okolice nuklearnih elektrarn« tvorijo celoto. Sedanja

naloga je `e tretja v vrsti pridobivanja informacij o od{kodninah za jedrske objekte po

posameznih dr`avah.

Pri pridobivanju informacij o oblikah in ureditvah izpla~evanja od{kodnin zaradi loka-

cije odlagali{~ nuklearnih odpadkov smo se obrnili na Agencijo za radioaktivne odpad-

ke- ARAO ter Upravo za jedrsko varnost RS pri Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so

nam kot primer dr`av, ki imajo podro~je nuklearne energije najbolj natan~no urejeno,

predlagali [vedsko, [panijo in Finsko. Informacije smo iskali po spletnih straneh, pred-

vsem na strani o radioaktivnih odpadkih (www.radwaste.org), za informacije smo za-

prosili tudi odgovorne v Nuklearni elektrarni Kr{ko. Dodatne informacije o posamez-

nih dr`avah pa so nam posredovali tuji strokovnjaki, ki so se udele`ili mednarodne
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konference o uporabi obnovljivih virov energije v de`elah Centralne in Vzhodne Evro-

pe, ki je potekala v prostorih Dr`avnega zbora RS 29. in 30. septembra 2003.

II. ODLAGALI[^A RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

2.1 Definicija in razvr{~anje odpadkov

Odpadek je vse, kar se pri predelavi, obdelavi ~esa odstrani, izlo~i kot neuporabno za

prvotni namen. (Glej Slovar slovenskega knji`nega jezika)

Odpadki se glede na stopnjo radioaktivnost lo~ijo v nizko in srednje radioaktivne in so

znani pod kratico NSRAO, visoko radioaktivni pod kratico VSRAO, izrabljeno jedrsko

gorivo pod kratico IJG.

Nizko in srednje radioaktivne odpadke delimo glede na njihovo `ivljenjsko dobo, ki je

odvisna od razpolovnega ~asa vsebovanih radionuklidov, na:

• kratko`ive odpadke, ki postanejo nenevarni `e po pribli`no 300 letih,

• dolgo`ive odpadke, ki so nenevarni {ele po ve~ tiso~ ali celo deset tiso~ let. (Fürst,

1999: 2-3)

2.2 Definicija in razvr{~anje odlagali{~

Odlagali{~e je prostor za odlaganje ve~jih koli~in materiala, navadno odve~nega (Slo-

var slovenskega knji`nega jezika). Zasnova odlagali{~a radioaktivnih odpadkov mora

prepre~evati spro{~anje radionuklidov v biosfero in izpostavljenosti delavcev v objektu

ter {ir{e javnosti sevanju. Obi~ajno se to dose`e z naravnimi in umetnimi pregradami v

odlagali{~u, ki prepre~ujejo uhajanje radionuklidov v okolje.

Vrste odlagali{~ za NSRAO:

• preprosta povr{inska odlagali{~a in povr{inska odlagali{~a s pregradami;

• podzemna odlagali{~a, kjer v ta namen zgradijo betonske podzemne prostore v obli-

ki silosa, in sicer podzemno (v granit na [vedskem in Finskem), pod morsko gladino

(60 m globoko, npr. [vedska), v podzemnih prostorih rudnika (70-80 m globoko, npr.

^e{ka).
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• globinska ali geolo{ka odlagali{~a, kjer je zahteva, da se te snovi odlo`ijo v globoko

geolo{ko stabilne formacije (500 m globoko, Nem~ija, odlagali{~e Morsleben).

(Tom{e, 1999: 4-7)

Lokacij za odlagali{~a kratko`ivih NSRAO je na voljo veliko ve~ kot pa za dolgo`ive.

Prvo odlagali{~e NSRAO je za~elo obratovati leta 1944 v Zdru`enih dr`avah Amerike

(Oak Ridge, Tennessee). To je bilo preprosto povr{insko odlagali{~e oziroma jarek, ka-

mor so odlo`ili neobdelane odpadke, predvsem kontaminirano steklo, ki ga ni bilo

mogo~e znova uporabiti.

V skladu z delitvijo odpadkov na kratko`ive in dolgo`ive sta mo`ni dve vrsti odlagali{~

NSRAO:

• odlagali{~a samo za kratko`ive ali pa samo za dolgo`ive NSRAO, torej lo~eno deponi-

ranje NSRAO.

• odlagali{~e za obe vrsti NSRAO skupaj.

Ve~ina dr`av se je odlo~ila za lo~eno odlaganje kratko`ivih in dolgo`ivih NSRAO. Izje-

ma je Nem~ija, ki jih odlaga v globinsko odlagali{~e Morsleben. (Fürst, 1999: 2-3)

2.3 Mednarodna ureditev in nadzor odlagali{~

Za primerno mednarodno ureditev obratovanja in odlaganja nuklearnih odpadkov skr-

bi mednarodna organizacija, ki tudi nadzira izvajanje zakonodaje in predpisov po posa-

meznih dr`avah. Mednarodna organizacija za atomsko energijo s sede`em na Dunaju

(Internationalle Atomenergie Organisation - IAEO) je v dogovoru s ~lanicami Programa

za varnostne standarde radioaktivnih odpadkov (Radioactive Waste Safety Standards -

RADWASS) dolo~ila principe in norme za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Ni

pa dolo~ila nadomestil, od{kodnin ali rent lokalnim skupnostim oziroma prebivalcem,

ki `ivijo v bli`ini odlagali{~a. (Legislaturüberblick, 1999-2000:13 Umwelt,

Raumplanung)

2.4 Metode izbora lokacije odlagali{~

Iz pregleda obstoje~ih virov in literature izhaja, da je najte`je priti do lokacije za odlaga-

li{~e odpadkov. Vsaka dr`ava izbere pristop, ki upo{teva njene posebnosti. V grobem

so tri razli~ne vrste pristopov, ki se lo~ijo po tem, kdaj in kako se vklju~i javnost v

odlo~anje o lokaciji. Prva stopnja je tehni~ni izbor, kjer se vrednoti vrsto lokacij z nabo-
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rom kriterijev, druga faza pa vklju~uje preferen~ne kriterije, ki so razdeljeni v 4 funkcio-

nalne sklope:

• kriterij rabe prostora,

• vodnogospodarski kriteriji,

• kriteriji potresne varnosti ter

• kriteriji geologije.

V tretji fazi so lokacije dodatno ocenjene z upo{tevanjem kriterijev:

• poselitve,

• ekolo{ke vloge prostora,

• transporta,

• padavin in

• ekonomske izvedljivosti.

V ~etrti fazi so najprimernej{e lokacije potrjene z raziskavami na terenu. Velikokrat pa

se zgodi, da teh raziskav sploh ni mogo~e opraviti, ker je nasprotovanje javnosti preve-

liko. Tak primer je Slovenija v letih 1990-1993. (Povzeto po Tom{e, 1999: 18-19 in Sod-

berg, 1998)

III. PRIMERJALNI PREGLED PO POSAMEZNIH DR@AVAH EU

Po abecednem redu navajamo posamezne dr`ave, za katere smo pridobili informacije o

od{kodninah lokalnim skupnostim oziroma posameznikom, ki izvirajo iz naslova loka-

cije odlagali{~a NSRAO oziroma VRAO. Glavni izvor informacij so nam bile spletne stra-

ni (radwaste.org), Agencija za radioaktivne odpadke ARAO z arhivom podatkov, ~lanki

iz razli~nih {tevilk ~asopisa RAOPISa, {e posebej ~lanek, ki ga je napisal Peter Tom{e

(1999) v RAOPIS z naslovom »Od{kodnina lokalni skupnosti?«. Sodberg Olof (1998) je

oblikoval primerjalni pregled podpor lokalnim skupnostim, ki so ponudile lokacijo za

RAO odpadke, ki je bila objavljena v Geosciences for Development and the Environ-

ment v Zdru`enem kraljestvu.

3.1 Avstrija

Avstrija ni nikoli proizvajala elektri~ne energije v svojih nuklearnih elektrarnah, ima

samo nuklearni reaktor ASTRA in ne potrebuje odlagali{~ za VSRAO in IJG. V Avstriji {e

ni izgrajeno NSRAO odlagali{~e za kratko in dolgo`ive odpadke.
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Avstrija z zakoni ureja odpadke kot komunalne, nevarne in posebne odpadke. Leta

2002 je izdala Zakon za ravnanje (gospodarjenje) z odpadki (Abfallwirtschaftsgesetz),

ki tudi ureja radioaktivne odpadke. Vklju~uje vso obvezno zakonodajo Evropske unije

o ravnanju z odpadki, izrabljenim gorivom ter o ravnanju z odpadki od njihovega na-

stanka do deponiranja. Posebno natan~no je opisan spremni list NSRAO, IJG ali VRAO

(Einheitlicher Begleitschein Verbringungen radioaktiver Abfälle (Richtlinie 92/3

EURATOM), kjer morajo biti vsi podatki. Zelo podrobno ureja pot (za vsako vrsto trans-

portnega sredstva), spremstvo in vse mo`ne oziroma predvidene klasifikacije odpad-

kov. Ta zakon dopu{~a transport in predelavo odpadkov iz vsega zveznega obmo~ja

Avstrije in uvoz iz tretjih oziroma drugih de`el. (Abfallwirtschaftsgesetz, 2002)

Za ravnanje z radioaktivnimi odpadki je ustanovljena Agencija za ravnaje z radioaktiv-

nimi odpadki, katere delo je primerljivo z delom slovenske agencije ARAO. Agencija je

nastala na osnovi koncesije kot javno podjetje in je nasledek Avstrijskega raziskovalne-

ga centra Siebdorf v razgradnji. Avstrijski raziskovalni center Siebersdorf uporabljajo

kot za~asno centralno skladi{~e in v njegovi neposredni bli`ini imajo prostor za prede-

lavo in kondicioniranje. Tam lahko poskrbijo za vse vrste trdih in teko~ih NSRAO (v Av-

striji kar 41% NSRAO izvira iz medicine).

Agencija `e sedaj nudi storitve komercialne obdelave in predelave radioaktivnih od-

padkov avstrijskim naro~nikom. Zakonodaja iz leta 2002 pa dovoljuje opravljanje to-

vrstnih uslug tudi za tuje naro~nike. Za svoje obratovanje pla~ujejo tudi od{kodnino lo-

kalni skupnosti, vendar nam oblika in vi{ina nista znani.

3.2 Finska

Finska ima posebno organizacijsko shemo, in sicer ima In{titut za geolo{ke raziskave

(GTK), Agencijo za radiacijo in jedrsko varnost (STUK) in Agencijo za varne tehnologije

(TUKES). Zadnji dve sta odgovorni za radioaktivne odpadke na Finskem. Za nuklerane

objekte pa sta zadol`eni Ministrstvo za trgovino in industrijo ter Ministrstvo za okolje.

(Spletna stran: radwaste)

Za nalogo o rentah v okolici nukleark so nam iz finskega parlamenta nedvoumno odgo-

vorili, da na Finskem prebivalcem, `ive~im v okolici nuklearnih elektrarn, ne izpla~uje-

jo nikakr{nih rent oziroma nadomestil (no compensation of any kind).1 Tudi informaci-

je pridobljene od FEBIO (Finsko zdru`enje za bioenergijo) potrjujejo, da ne izpla~ujejo

od{kodnin, rent ali nadomestil, ki bi jih zaradi razvrednotenja bivalnega okolja iz-
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pla~evali prebivalcem v okolici nuklearnih objektov, prav tako ne poznajo od{kodnin

lokalnim skupnostim, ki dovoljujejo, da se na njihovem teritoriju zgradijo deponije za

RAO. (FEBIO, 2003)

Objektov, ki so namenjeni za proizvodnjo jedrske energije ter odlagali{~ radioaktivnih

odpadkov, ni dovoljeno postavljati v priobalnih predelih in v bli`ini ve~jih vodnih siste-

mov oziroma vodnih zbirali{~. Podro~je nuklearne elektrarne obkro`a za{~itni pas, ki

se razteza pet kilometrov okrog nuklearnega objekta. To je pas, v katerem so dovoljene

le tiste aktivnosti, ki se nana{ajo na delovanje nuklearne elektrarne. Kdor je odgovoren

za varno in nemoteno delovanje jedrske elektrarne oziroma jedrskega objekta (odlaga-

li{~a), je tudi poobla{~en, da iz tega obmo~ja odstrani vsakogar, ki bi lahko predstavljal

potencialno nevarnost za delovanje nuklearnega objekta (npr.odlagali{~a) na Finskem.

(Spletna stran: stuk.fi)

3.3 Francija

Francija ima Agencijo za radioaktivne odpadke z imenom ANDRA, ki je zadol`ena za

VRAO, IJG in NSRAO. Iz podatkov, ki nam jih je posredovala slovenska agencija ARAO,

navajamo podatke, da za vse vrste odlagali{~a veljajo obvezne od{kodnine. Lokacije

odlagali{~ dolo~ajo z dekreti in drugimi podzakonskimi akti. Na ARAO razpolagajo s

podatkom, da je mediator v postopku pridobivanja lokacij za podzemni laboratorij pri-

dobil za lokalno skupnost prejemanje letnega nadomestila v vi{ini 60 milijonov FFR.

Pla~evanje se je za~elo po izgradnji oziroma takrat, ko je laboratorij za~el delovati.

(Sodberg,1998)

Ob pregledovanju francoskega pravnega reda za ravnaje z odpadki in z radioaktivnimi

odpadki nismo na{li zakonske podlage za dolo~anje nadomestil lokalnim skupnostim

za lociranje nuklearnih objektov.2

3.4 Nem~ija

V Nem~iji ureja omenjeno podro~je Zakon o miroljubni uporabi atomske energije in va-

rovanju pred sevanjem (Gezetz über die friedliche Vervendung der Kernenergie und
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den Schutz gegen ihre Gefahren), ki ga v nadaljevanju teksta imenujejo kar atomski za-

kon. (Atomgezetz iz leta 1959, dopolnjen 1969, 1986 in 2002).

O od{kodninah ta zakon govori v naslednjih ~lenih:

• 9. g ~len z naslovom: Prepoved spremembe namembnosti

V tem ~lenu je dolo~en 10 letni, nato pa {e dvakrat 10 letni moratorij na zemlji{~e, ki je

s planskimi dokumenti rezervirano za lokacijo deponije ali kakega drugega jedrskega

objekta. Zaradi omejevanja pravice izrabe parcele je lastniku dr`ava dol`na pla~ati

primerno od{kodnino. Primerna od{kodnina pa je nadomestilo enako dohodku od

ekonomska rabe zemlji{~a, bodisi kot polje, travnik, gozd, itd. Cena pa je taka, kot bi

jo pla~ali za zemlji{~a, ki bi jih namenili za gradnjo cest, torej normalna cena zem-

lji{~a, ki bo v javni rabi in je objekt na tem zemlji{~u v javnem interesu.

• 13. ~len z naslovom: Zagotovilo izpla~ila od{kodnine, ki je zakonska obveza

Primerno od{kodnino za omejeno rabo zemlji{~a je dol`na pla~ati bodisi lokalna

skupnost, bodisi dr`ava ali pa zveza. Dol`an je pla~ati tisti, v katerega pristojnosti ozi-

roma lasti je oziroma bo objekt.

• 18. ~len z naslovom: Od{kodnine

Pravnemu subjektu oziroma lastniku pripada po tem ~lenu od{kodnina v gotovini.

Obi~ajno lastnik izterja od{kodnino na podlagi tega ~lena prek sodi{~a. Ta ~len tudi

podrobno opredeljuje vse izjeme.

• 21.~len z naslovom: Stro{ki

V tem ~lenu so dolo~ene pristojbine in izdatki oziroma stro{ki. Med te sodijo od{kod-

nine fizi~nim ali pravnim osebam, stro{ki kontrole sevanja, stro{ki zvezne administra-

cije. Stopnje pla~ila so lahko dolo~ene na osnovi nevarnosti, ki so ji potencialno izpo-

stavljeni posamezniki in to nevarnost je potrebno izkazati z meritvami in zdravstveni-

mi pregledi in zato so med stro{ki tudi materialna nadomestila z oznako »varovanje

pred {kodljivimi vplivi v okolju«.

Bolj podrobno pa bo to dolo~ila uradba, ki bo izdana na osnovi zakona o upravnih

stro{kih. (Glej Rechtsverordnung nach den Grundsätzen des

Vervatungskostengesetzes)

V opisanih primerih gre torej le za od{kodnino, vezano na omejeno rabo zemlji{~a po

nem{kem pravu (lastnik zemlji{~a ostane prvotni lastnik in ga dr`ava ne razlasti zaradi

javnega interesa). V primeru zemlji{~a ne gre za »ekolo{ko od{kodnino«, v primeru

stro{kov pa gre za ekolo{ko od{kodnino (materialno nadomestilo), ~e je dokazljivo.
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Ob zakonu je v ZRN v veljavi tudi Uredba o odlaganju radioaktivnih odpadkov znotraj

in zunaj ZRN iz leta 1998 (Verordnung über die Verbringung radioaktiver Abfälle in das

oder aus dem Bundesgebiet). Podobno kot Avstrija ima tudi nem{ka zakonodaja vgra-

jene vse dolo~be uredbe EU iz leta 1992 in podrobno dolo~a pogoje za ravnaje z radi-

oaktivnimi odpadki v ZRN in zunaj nje.

V Nem~iji so NSRAO do leta 1998 odlagali v Morslebnu, na~rtovano pa je njihovo odla-

ganje v opu{~enem rudniku Konrad. Podatkov o nadomestilih nimamo. Pregled zako-

nodaje in dokumentacije ni nakazal s strani dr`ave predpisane vi{ine nadomestil. Po-

godba med firmo Brennelementlager Gorleben GmbH in lokalno skupnostjo, ki ureja

odlaganje IJG, pa nakazuje, da je tudi pri NSRAO to verjetno prepu{~eno pogodbi ope-

raterja odlagali{~a z lokalno skupnostjo.

V ~lanku Olafa Sodberga (1998) je navedena pogodba med firmo za odlaganje radioak-

tivnih odpadkov v na~rtovanem odlagali{~u Gorleben in lokalno skupnostjo, ki dolo~a,

da se za~etna pogodbena od{kodnina iz leta 1980 v vi{ini 540.000 DEM in letnim

pla~ilom 90.000 DEM pove~a za dodatnih 600.000 DEM, letno pla~ilo pa za leta z vno-

som nad 1.500 ton te`kih kovin za nadaljnjih 600.000 DEM. Pla~ila so definirana kot

strukturna pomo~. Ko dose`ejo vpla~ila skupno vsoto 30 mio DEM, se njihova raven

zni`uje v skladu z zmanj{anjem skupne koli~ine te`kih kovin v odlagali{~u. Najvi{ja

dose`ena koli~ina upo{teva indeks 100. (Podrobneje glej spletno stran: oneworld-

web.de)

Iz prikaza je razvidno, da sestoji nadomestilo za odlagali{~e VRAO in IJG iz treh

elementov:

• fiksne takse,

• letne variabilne takse, odvisne od letnega vnosa snovi in

• zni`evanja vrednosti vpla~il po maksimalni zapolnitvi odlagali{~a.

3.5 [panija

[panija ima enotno uredbo za odlaganje vseh vrst odpadkov. Z ukazom {t. 17168 iz leta

1998 urejajo VRA, IJG in NSRAO. S tem ukazom je bila leta 1994 ustanovljena agencija

za RAO z imenom ENRESA. Le ta je poobla{~ena za alociranje finan~nih sredstev tistim

lokalnim skupnostim, ki se nahajajo na obmo~ju, kjer so objekti za skladi{~enje RAO in

jedrske elektrarne, ki skladi{~ijo izrabljeno gorivo, kot tudi lokalnim skupnostim, ki so

znotraj vplivnega obmo~ja teh objektov. Ta zakon je nadomestil zakona iz 30.12.1988 in

1.12.1989, na katera je vlo`ilo ugovor ve~je {tevilo lokalnih skupnosti. Sporen je bil kri-
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terij »glavnega obmo~ja polucije« kot dejavnik, ki je dolo~al pravico za prejem

nadomestil.

Novi zakon je bil zasnovan s poudarkom na primernosti zagotavljanja dolo~enega mi-

nimalnega prihodka lokalnim skupnostim, ki jim zagotavlja u~inkovito odpravljanje

posrednih posledic tega, da se v njihovi bli`ini nahaja objekt za ravnanje z radioaktivni-

mi odpadki, zato jim zagotavlja vi{jo stopnjo infrastrukture in re{evanje novo nastalih

neugodnih socialno ekonomskih razmer (npr. prenehanje obratovanja in razgradnja

objekta).

V zvezi s tem ministrstvo dolo~a naslednje:

• ENRESA je poobla{~ena za izpla~evanje sredstev svetom lokalnih skupnosti, kjer se

nahaja jedrska elektrarna, na lokaciji katere se hrani izrabljeno jedrsko gorivo, so cen-

tralizirani objekti za skladi{~enje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov

(RAO), jedrske elektrarne v stopnji razgradnje in vseh tistih obmo~jih, ki jim to glede

na dolo~be pri~ujo~ega ukaza pripada.

• Za objekte, navedene v prej{nji to~ki, velja naslednja kategorizacija objektov:

• jedrske elektrarne, na obmo~ju katerih se skladi{~i izrabljeno jedrsko gorivo bodisi

v bazenu ali s suhim skladi{~enjem;

• centralizirana za~asna skladi{~a kot objekti, kjer se skladi{~i izrabljeno jedrsko gori-

vo iz ve~ jedrskih elektrarn in dopu{~ajo tudi skladi{~enje VRAO in dolgo`ivih

odpadkov;

• jedrske elektrarne, na obmo~ju katerih ni izrabljenega jedrskega goriva in ki so v

fazi razgradnje;

• centralizirana skladi{~a za nizko in srednje radioaktivne odpadke.

• Lokalne skupnosti s pravico do sredstev iz dolo~be I, glede na kategorijo objektov.

Kategorija 1 in 2:

• tiste, ki imajo svoje ozemlje ali kateri koli del svojega ozemlja znotraj kroga z radi-

jem 10 km, merjeno od sredi{~a objekta;

• tiste, ki niso zajete v prej{nji to~ki, vse dokler imajo kakr{nokoli poseljeno obmo~je

v razdalji najve~ do 20 km od sredi{~a objekta.

Ukaz dolo~a za objekte kategorije 1 in 2 vplivna radija 10 in 20 km, za objekte kategorij

3 in 4 pa vplivna radija 8 in 16 km, merjeno od centra objektov.

Ukaz dolo~a, da se sklad, ki je namenjen posameznemu obratu, razdeli kot nadomestilo

upravi~eni lokalni skupnosti po naslednjem klju~u:

• lokalna skupnost, na ozemlju katere se nahaja obrat, dobi od celotnega sklada:

• za obrat kategorije 1 5 %
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• za obrat kategorije 2 10 %

• za obrat kategorije 3 25 %

• za obrat kategorije 4 10 %;

• preostali del sklada se razdeli med vse upravi~ene lokalne skupnosti po ena~bi, ki

upo{teva relativne povr{inske dele`e in relativne dele`e {tevila prebivalcev v vpliv-

nem obmo~ju ter njihovo oddaljenost od centra objekta; pri tem velja dolo~ilo, da no-

bena skupnost ne sme dobiti ve~ kot 20, 40 ali 50 odstotkov sklada – glede na to, ali

gre za objekt kategorije 1, 2 ali 3 in 4;

• garantirana vsota nadomestil je 60 EUR na prebivalca za objekte kategorije 1 in 2 in

mora biti zagotovljena prebivalcem v 20 km krogu in 30 EUR na prebivalca, za vse ti-

ste lokalne skupnosti, ki ne ustrezajo prej{nji zahtevi, a imajo srednjo ute`no oddalje-

nost svojih prebivalcev v krogu 15 km. V ta namen rezervirana vsota ne sme prese~i

210.000 EUR;

• ukaz dopu{~a tudi druga~en na~in alociranja sredstev, ~e je le-ta rezultat dogovora

vseh prizadetih lokalnih skupnosti;

• alociranje sredstev se za~ne z dnem podelitve obratovalnega dovoljenja za obrate ka-

tegorije 1, 2 in 4 in z dnem odobritve razgradnje za obrate kategorije 3;

• v primeru, da se IJG prena{a iz obrata kategorije 2 drugam, se mora te`a tako

odne{ene te`ke kovine od{teti pri dolo~anju vsakoletnega variabilnega dela nado-

mestila. Podobno velja v primeru iznosa IJG tudi za objekte kategorije 2, ki se po izno-

su vsega IJG in VRAO prekategorizirajo do popolne razgradnje v objekte kategorije 3.

(Povzeto po Enotni ukaz 17168/1998)

3.6 [vedska

Na [vedskem imajo Nacionalni svet za RAO z imenom KASAM (Swedish National

Council for Nuclear Waste).(spletna stran Radwaste)

Po informacijah, ki smo jih pridobivali o od{kodninah v okolici nuklearnih elektrarn, iz-

haja, da lokalne skupnosti ne pridobivajo od{kodnin. Iz {vedskega parlamenta so nam

odgovorili, da na [vedskem prebivalcem, `ive~im v okolici nuklearnih elektrarn, ne iz-

pla~ujejo nikakr{nih rent oziroma nadomestil (no compensation of any kind)3. Po in-

formaciji iz FEBIO ni posebnih od{kodnin za lokalne skupnosti, razen za stike z jav-

nostmi in laboratorijske raziskave4. Iz ~lanka, ki je bil objavljen v strokovni publikaciji
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Geosciences for Development and the Environment leta 1998, avtorja Olafa Sodberga,

ki je {vedski nacionalni koordinator za odlaganje RAO odpadkov, izhaja, da lokalna

skupnost lahko dobi do 2 milijona SEK na leto za spremljanje stanja (monitoring) in pre-

gled dejanskega stanja. (Sodberg, 1998: 22-23)

3.7 [vica

V [vici tudi veljajo vse dolo~be iz uredbe EU iz leta 1992, ki urejajo ravnanje in odlaga-

nje jedrskih odpadkov. Pri njih deluje Agencija za RAO s kratico GNW. V [vici je bilo

predlagano odlagali{~e NSRAO - Wellensberg. Lokacija je bila predvidena za podzem-

no odlagali{~e NSRAO. Predlagana so bila {tevilna finan~na nadomestila, ki so bila na-

menjena lokalni skupnosti Wolfenschiessen in celotnemu kantonu Nidwalden. Kanton

Nidwalden bi, po izdaji dovoljenja za izvedbo terenskih raziskav, dobil 2,3 milijona SFR

in po izdaji kon~nega gradbenega dovoljenja bi imeli pravico do brezpla~ne oskrbe z

0,25% 'proizvedene elektri~ne energije iz {vicarskih jedrskih elektrarn oziroma 25.000

MWh na leto. Tovrstno nadomestilo bi kanton prejemal najmanj 49 let, torej za vsa leta

obratovanja odlagali{~a. Finan~no je bila ta od{kodnina ocenjena na 3,5 do 4 milijone

SFR na leto. Lokalni skupnosti pa bi pripadlo enkratno finan~no nadomestilo v vredno-

sti 3 milijone SFR in 300.000 SFR letno med opravljanjem terenskih raziskav, po za~etku

obratovanja odlagali{~a pa 3,5 milijona SFR na leto za obdobje 30 let. Investitor objekta

je zagotovil podporo krajevni industriji, razvoju cestnega in vodovodnega omre`ja in

druge infrastrukture. Lokalni prebivalci in oblasti iz kantona so se strinjali, vendar bi

morali pridobiti soglasje vseh prebivalcev kantona. Izveden je bil referendum, ki ni us-

pel v prid lokalni skupnosti in kantonalnim oblastem. Ob burni kampanji proti jedrski

energiji so se prebivalci izrekli proti, kljub temu da je bilo v prora~unu leta 1994 `e re-

zerviranih 25 milijonov SFR za sklad, prek katerega bi izpla~evali od{kodnine za ta pro-

jekt. (Tom{e, 1999 oziroma Sodberg, 1998 v Tom{e, 1999)

3.8 Zdru`ene dr`ave Amerike

Nadomestila za odlagali{~a NSRAO so v ZDA namenjena za naslednje namene:

• pla~ila lokalnim skupnostim, ki morajo biti v enaki vi{ini kot pla~ila iz lastninskih pra-

vic. Od{kodnina je enaka od{kodnini, ki bi bila izpla~ana posamezniku, ki je lastnik

zemlji{~a (property income);

• pla~ila lokalnim skupnostim za izgubo dohodka od sosednjih zemlji{~ in nepre-

mi~nin, ~e je mogo~e dokazati, da je izguba na vrednosti lastnine direktna posledica

gradnje RAO objekta;
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• pla~ila lastniku sosednje lastnine za izgubo vrednosti lastnine, ~e je mogo~e dokazati,

da je izguba na vrednosti lastnine direktna posledica gradnje RAO objekta;

• davek na bruto dohodek (gross recipt tax), ki je pripisan objektu zato, da bi ustvarjal

dohodke za lokalno vlado (local host government);

• letna licen~na taksa, ki jo pla~a operater lokalni vladi za kritje stro{kov, ki niso kriti z

ostalimi kompenzacijami;

• pla~ilo za formiranje dolgoro~nega sklada, ki bo uporabljen ob zaprtju objekta;

• pla~ilo za vzpostavitev enot za pove~ano intervencijsko sposobnost pri izrednih do-

godkih med obratovanjem objekta;

• pla~ilo za vzpostavitev skladov, ki omogo~ajo lokalni skupnosti izvedbo neodvisne-

ga okoljskega monitoringa. ( Ve~ glej spletna stran Ohio State)

V Zdru`enih dr`avah Amerike je vi{ina nadomestil lokalnim vladam in lokalnim kupno-

stim zelo spremenljiva.

Podatki po posameznih dr`avah

Severna Carolina predpisuje dr`avno takso v vi{ini 235 USD/ft3 in jo namenja za pokrit-

je dr`avnega {olskega programa5. O taksi za lokalno skupnost ni podatka.

Za dr`avo Washington ni podatka o dr`avni taksi, taksa lokalne skupnosti pa zna{a 6,5

USD/ ft3.

V dr`avi Utah zna{a dr`avna taksa 2,5 USD/ ft3, lokalna skupnost pa dobi odstotke , in

sicer12 % od operaterjevega bruto dobi~ka, ki zna{a letno 4,5 mio USD. (Glej spletna

stran Nuclear Instalation)

V dr`avi Utah je bil referendum, katerega namen je bil znatno pove~ati takso na bruto

dobi~ek operaterja z 12 % na 15 % in dvigniti dr`avne takse za odpadke v vsebnikih na

150 USD/ ft3. (Glej spletna stran Radioactive Updates)

ZDA so imele doslej le eno odlagali{~e in ve~ za~asnih skladi{~ VRAO in IJG. V Carlba-

du (New Mexico) obratuje odlagali{~e VRAO iz voja{kega jedrskega programa. [ele v

zadnjem ~etrtletju so z odlokom predsednika Busha zaklju~ili dolgoletni ustavni spor s

prizadeto dr`avo in za odlagali{~e VRAO in IJG, ki nastajajo pri obratovanju komercial-

nih reaktorjev, dolo~ili Yucca Mountain v Arizoni. O nadomestilih dr`avi Nevadi in lo-

kalni skupnosti nimamo podatkov. (Sodberg, 1998:15-22)
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IV. ZAKLJU^EK

V EU so prakse po dr`avah zelo razli~ne. [panija ima zelo natan~en zakon in pravilnik o

izpla~evanju od{kodnin glede na vrsto jedrskega objekta. Nem~ija in Avstrija sta v letu

2002 dopolnili zakonodajo o odpadkih, ki tudi omogo~a od{kodnine, ki pa so v vi{ini,

ki bi jo dosegal katerikoli drug objekt, ki je v javnem interesu.

V vrsti dr`av je mogo~e zaslediti posebne dogovorjene od{kodnine med odlagali{~i in

lokalno skupnostjo, ki pa nimajo izrecne podlage v zakonih. Dosegajo zelo razli~ne

vi{ine in se tudi pla~ujejo za zelo razli~ne namene: od izgradnje osnovne infrastrukture,

javnih obravnav in raziskav vplivov (Francija) do monitoringa stanja ([vedska). Edina

dr`ava, za katero nismo zasledili nobene vrste od{kodnin, je Finska.

Iz pregleda je razvidno, da v Zdru`enih dr`avah Amerike obstajajo razli~ne vrste iz-

pla~il za odlagali{~a. Imajo fiksna pla~ila za razvrednotenje zemlji{~, lastnine in dodat-

ne okoljske stro{ke, takse, ki so odvisne od vrste in koli~ine radioaktivnih odpadkov in

davek na bruto dohodek operaterjev odlagali{~.
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U^INKOVITA RABA ENERGIJE

IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE*

I. UVOD

Energetika je podro~je ~lovekovih dejavnosti, ki obsega pridobivanje, pretvarjanje, tr-

govanje, prenos, dobavo in rabo energije, razen energije, ki jo ~lovek zajema in uporab-

lja v obliki hrane zase ali za druga `iva bitja. Energetika je posebna strokovna in

gospodarska dejavnost ter podro~je politi~nega odlo~anja. S pojmom energetsko gos-

podarstvo zajemamo pridobitne ali javno-storitvene dejavnosti s podro~ja energetike.

Energetska politika je ena izmed materialnih politik dr`ave, podobno kot sta kmetijska

in prometna politika. (Glej www.energetika.net)

Energetsko gospodarstvo je glede pravnega re`ima, v katerem deluje, uvr{~eno med

dejavnosti gospodarskega prava ali med javno-storitvene dejavnosti oziroma razdelje-

no med ta dva pravna re`ima. Problema, ki ju pravna ureditev `eli razre{iti, sta nadzor

nad monopolnim ravnanjem in oskrba vseh porabnikov pod dolo~enimi pogoji.

Dr`ava na primer predpi{e enako ceno za (elektri~no) energijo ne glede na oddaljenost

odjemalca od glavnega oskrbovalnega omre`ja. Dr`ave praviloma krepko posegajo v

energetske dejavnosti s predpisi ter neposredno, na primer z lastni{tvom energetske in-

frastrukture in z upravnim nadzorom (na primer cen, uvoza in izvoza); v novej{em ~asu

pa se zaradi ve~je gospodarske u~inkovitosti vse bolj odlo~ajo za posredno vplivanje,

na primer z nadzorom tr`i{~a z energijo.

Energetska politika je skupek odgovorov na sprotna in strate{ka vpra{anja energetskih

dejavnosti z ozirom na okolje in prihodnji razvoj. Upo{tevati mora zanesljivo oskrbo,

stro{ke, vplive na okolje, socialne in razvojne vidike, pri tem pa izhajati iz naravnih da-

nosti, stanja tehnike in ostalega gospodarstva.

Energetska politika se lahko oblikuje s sprejemanjem formalnih strate{kih dokumentov

(resolucije, strategije in razvojni na~rti), ali pa je neformalna in se poraja iz posameznih

odlo~itev. Poleg dr`avne energetske politike ima lahko vsak samostojni dejavnik, o`ja
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dru`beno-politi~na skupnost, energetsko podjetje ali odjemalec tudi svojo strategijo za

to podro~je. (Glej energetsko gospodarstvo na www.ljudmila/org/sef/si/energetika)

Namen naloge je prikazati, kako se podro~je energetike razvija v EU.Podlago za pripra-

vo naloge pa predstavlja konferenca, ki jo je pod naslovom: »U~inkovita raba energije in

obnovljivi viri energije« organiziral TAIEX. V tekstu navajamo, kak{ne re{itve in predlo-

ge ima EU v lu~i trajnostnega razvoja, v zaklju~ku pa, kak{ni so potenciali za rabo ob-

novljivih virov v Sloveniji. Slednje je povzeto po spletni strani dru{tva za energetsko

ekonomiko in ekologijo - Slovenski E-forum ter iz materialov na spletnem portalu Ener-

getika. Poleg tega pa prikazujemo {e tudi primer dobre prakse iz Evrope, in sicer posta-

vitev vetrne elektrarne v bli`ini Bruslja.

II. ENERGETIKA V EU

V EU so izdali Zeleno knjigo s podnaslovom »Za evropsko strategijo o varnosti preskrbe

z energijo«1 in Belo knjigo o energiji2. Na podro~ju energetike potekajo raziskave z na-

slovom »Evropska energetska strategija – za varno prihodnost.« (glej Green Paper)

Vzpostavitev evropskih standardov ponuja veliko mo`nosti za varstvo okolja, saj lahko

pripomore k izbolj{evanju energetske u~inkovitosti elektri~nih naprav, vi{ji stopnji re-

cikliranja izdelkov, vplivu na zgradbe in na okolje. To je bistvo sporo~ila Evropske ko-

misije z naslovom: »Vklju~evanje okolje varstvenih vidikov v standardizacijo« (COM

(2004) 130 final), ki so ga sprejeli 25. februarja 2004.

Sporo~ilo sta sooblikovala dva generalna direktorata: za okolje in podjetni{tvo, da bi

spodbudila dejavnosti na ravni EU. Tak pristop je dal ve~jo te`o okolju ob dejstvu, da je

uporaba standardov {e vedno prostovoljna. V sporo~ilu predstavniki Komisije poudar-

jajo podro~ja, na katerih je bilo mogo~e dose~i soglasje za:

• spodbujanje okolje-varstvenega razmi{ljanja med tehni~nimi strokovnjaki, ki opisu-

jejo standarde. To je mogo~e dose~i na primer s predstavitvijo primerov dobre prakse

o tem, kako lahko okolju prijazni standardi koristijo podjetjem;
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• izpeljavo prioritet za najbolj pomembne standarde za okolje. Strokovnjaki morajo

identificirati tiste standarde, ki obetajo najve~je izbolj{anje pri proizvodnih procesih,

uslugah in pri izdelkih;

• sodelovanje okolje-varstvenih strokovnjakov in predstavnikov okolje-varstvenih in-

teresnih skupin v tehni~nih odborih, ki pripravljajo standarde;

• ve~ajo uporabo okolje-varstvenih orodij. (Glej spletno stran EU)

2.1 Oskrba z energijo v EU

Dr`ave EU imajo relativno majhne zaloge konvencionalnih virov energije. To dejstvo

pa ni prepre~ilo neprestane rasti rabe energije. Tudi v bodo~e je {e pri~akovati rast po-

rabe in vse ve~jo odvisnost Evrope od uvoza energentov. Danes je po podatkih odvi-

snost EU 50%, do leta 2020 pa bo narasla na 60% ali celo na 70% . Nafta je najbolj kriti~en

energent, odvisnost od uvoza le-te je ocenjena celo na 87% do leta 2010. (Glej Evrobser-

ver, 2001)

2.2 Obnovljivi viri energije v EU

Iz vseh dokumentov o energiji izhaja, da naj bi se v ve~ji meri trudili za u~inkovito rabo

energije in uporabljali obnovljive vire za pridobivanje primarne energije.

Podatki po posameznih vrstah za obnovljive vire energije v EU so za leto 2001:

Energija vetra

Energija vetra ima najvi{jo rast med vsemi na{tetimi oblikami in je samo od leta 2000 do

2001 uporaba le-te narasla za 35,7%, njena ekonomi~nost ter gospodarnost sta na pr-

vem mestu med obnovljivimi viri energije. V EU predstavljajo novo zgrajene elektrarne

na veter kar 67% svetovnih zmogljivosti. Tehnolo{ki napredek, ki je bil dose`en pri

uporabi turbin na veter, je bil v zadnjih letih izjemen. Nemci jih imajo najve~, saj imajo

kapaciteto 8.750 MW, kar predstavlja kar eno tretjino svetovnih kapacitet. Razlog za to

pa je v tem, da v Nem~iji velja Zakon o obnovljivih virih3. Ta je dolo~il ceno 0,009 € za

kilovatno uro. Nem~ija prednja~i tudi v ceni 0,09 € za kilovatno uro in je po ceni takoj za

Italijo z 0,1 €. Za njimi so Francija, Belgija in Nizozemska s po 0,087 € za kilovatno uro,
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najcenej{a pa je elektrika iz vetrnih elektrarn na Irskem, kjer stane le 0,03 € za kilovatno

uro.4

Kot primer dobre prakse je bila predstavljena vetrnica – elektrarna na veter v majhnem

kraju Ecles, ki je blizu Bruslja. Vetrnica stoji ob drogovih za elektri~no energijo in dodat-

no ne kazi kulturne krajine. Va{~ani so delni~arji in z njo proizvajajo elektriko za lastne

potrebe. Vetrnica deluje po nem{ki tehnologiji in je tehnolo{ko ustrezna in ne moti ne

estetsko, ne funkcionalnega `ivljenja v vasi Ecles. Prebivalci so ponosni na vetrnico, ker

s tem poka`ejo, da so okoljevarstveno zavedni.

Biolo{ka goriva

Biolo{ka goriva sestavljata dva lo~ena sektorja:

• etanol, ki se po predelavi v (ethyl-tetra-butyl-eter) dodaja razli~nim vrstam bencina z

namenom, da se zmanj{a {kodljivost teh goriv za okolje in

• biodizel, ki se tudi dodaja razli~nim vrstam dizelskih goriv za enake namene kot

etanol.

V EU je od za~etka devetdesetih let proizvodnja in uporaba biolo{kih goriv mo~no na-

rasla. Za etanol je poraba posko~ila iz 47.500 ton v letu 1993 na 191.000 ton v letu 2000.

Male hidro elektrarne (mikro-hidravlika)

Koncept malih elektrarn je dozorel in dosegel svoj vi{ek v Evropi. Ocena zmogljivosti,

ki izhaja iz {tudije o zmogljivosti malih vodnih elektrarn ocenjuje, da je na razpolago {e

5.939 MW (mega wattov) in dodatno {e 1,111 MW, ki jih je mogo~e pridobiti iz `e obsto-

je~ih zmogljivosti z bolj racionalno proizvodnjo. V najve~ji meri se je koncept malih

elektrarn uveljavil v Italiji in Franciji.

Geotermalna energija

Geotermalna energetika je sestavljena iz dveh tehnolo{ko razli~nih sektorjev:

• proizvodnja energije z visoko in srednje visoko temperaturo ter

• proizvodnja energije z nizko in zelo nizko temperaturo.

Konvencionalno izrabo geotermalne energije ponavadi delimo na:

• visokotemperaturne vire s temperaturo vode nad 150°C, ki jih izrabljamo za proi-

zvodnjo elektrike;
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• nizkotemperaturne vire s temperaturo vode pod 150°C, ki jih v glavnem izrabljamo

neposredno za ogrevanje.

V vseh dr`avah EU je bil zabele`en porast rabe geotermalne energije. Tudi ta zvrst ener-

gije je najve~ji odziv do`ivela v Italiji in Franciji (npr. v Italiji za 4,8 TWh (terra wattnih

ur). Dose`en je bil tudi znaten napredek pri tehnologijah z nizkimi temperaturami.

Son~na »fotovoltaji~na« energija

Son~na fotovoltajika je pretvarjanje son~ne energije v elektri~no energijo. Najve~ zaslug

za porast pridobivanja energije s pomo~jo fotovoltajike ima `e omenjeni nem{ki Zakon

o uporabi obnovljivih virov energije. Le-ta zagotavlja nakupno ceno 0,5 € za KWh (kilo-

wattno uro) za prvih 350 MW instalirane mo~i, ki so jo pridobili v splo{no elektri~no

omre`je.

Termo solarna energija

Aktivni solarni sistemi se uporabljajo za ogrevanje sanitarne vode in prostorov. Aktivni

solarni sistem pomeni vklju~evanje solarnih elementov za izkori{~anje son~ne energije

za namene ogrevanja. Med pasivne solarne sisteme vklju~ujemo pridobivanje son~ne

energije skozi okna in stene. Tak primer so steklenjaki in raznovrstna okna. Cilj, ki si ga

je zastavila Nem~ija, je postavitev pribli`no milijon kvadratnih metrov elementov za pri-

dobivanje toplotne energije v enem letu. Cilj je dose`en in tudi prese`en v Nem~iji in

Avstriji. To so dosegli z zmanj{anjem cene in z reklamno akcijo »Son~no je ~isto«. V ce-

lotni EU je bilo do konca leta 2000 postavljenih ve~ kot 9,6 milijona kvadratnih metrov

toplotnih son~nih kolektorjev.

Bioplin

Med leti 1990 in 2000 je bilo zaslediti nenehno rast proizvodnih enot metana. Po ocenah

Evropa potrebuje 3000 proizvodnih enot, ki pa jim je potrebno pri{teti {e 450 centrov za

odpadke. Letna proizvodnja nenehno raste. Najve~ji proizvajalec bioplina je Zdru`eno

kraljestvo. V EU na~rtujejo izredno pove~anje proizvodnje plina, in sicer 30% v letu

2003 in kar za 85% do leta 2010.

Energija iz lesne biomase

Energija iz lesne biomase predstavlja energijo, ki je pridobljena iz polen, sekancev, pa-

let ter briketov. Iz tega pridobivajo primarno energijo. V dr`avah EU ocenjujejo, da 58%

primarne energije pridobivajo iz lesne mase. V Franciji proizvedejo najve~ primarne

energije na osnovi lesne mase. V Sloveniji so glavni viri lesne biomase lesni ostanki, ki
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ostanejo po predelavi lesa, grmi~evja, zara{~enih kmetijskih povr{in, odpadkov v goz-

darstvu, odslu`enega lesa in lesnih izdelkov. Lesni ostanki predstavljajo velik neizko-

ri{~eni potencial. Prednosti uporabe biomase so {tevilne. Emisijske vrednosti CO2 se

manj{ajo, emisije SO2 skorajda ni, omogo~ena je bolj{a skrb za gozdove, poleg tega pa

obstaja majhno tveganje pri transportu in skladi{~enju, mo`nost novih delovnih mest

ter krepitev dr`avnega gospodarstva. Cilj je dose~i zastavljene odstotke, ki jih je EU

predstavila v Beli knjigi o energiji.

Energija iz biomase in odpadkov prispeva pribli`no 2% k rabi primarne energije oziro-

ma 60% prispevka obnovljivih virov v EU. Zna~ilna je velika raznolikost primarnih vi-

rov, tehnologij za rabo in vrst tr`i{, pa tudi na~inov uporabe. Vpliv na zaposlovanje:

vsaka Mtoe, proizvedena iz biomase, ustvari med 4.500 in 8.000 novih delovnih mest.

Ob predvidenem tehnolo{kem razvoju ter upo{tevanju okoljskih in socialnih stro{kov

rabe goriv bo raba biomase ustvarila ve~ delovnih mest kot raba fosilnih goriv. Ker se

trenutno v ceni goriv ti stro{ki {e ne upo{tevajo, in ker {e ni v celoti realiziran potencial

tehnolo{kega napredka in optimalizacije proizvodnjih stro{kov, biomasa v glavnem {e

ni neposredno tr`no konkuren~na fosilnim gorivom. Prispeva pa k zni`anju narodno-

gopodarske energetske odvisnosti, zmanj{anju odtokov sredstev iz lokalnih, regional-

nih in nacionalnih ekonomij, ohranjanju delovnih mest in ustvarjanju novih. Pripomore

tudi k ohranjanju kmetijske proizvodnje, poselitve na pode`elju in vzdr`evanju gospo-

darjenja z gozdom. Uporaba biomase je dele`na dr`avnih in de`elnih prora~unskih

vzpodbud v nekaterih dr`avah EU (Avstrija, Danska, [vedska, Finska).

2. 3 U~inkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov
energije

V okvirih EU potekajo {tevilni programi, katerih namen je ozave{~anje potro{nikov z

vedenji in podatki o tem, kako u~inkovito uporabljati energijo in katere vrste energije

so proizvedene iz obnovljivih virov. Ti programi so namenjeni informacijam o:

• var~nej{ih gospodinjskih napravah,

• izbolj{avam izolacije stavb v gradbeni{tvu,

• racionalni in s tem var~ni uporabi naprav ter

• racionalni in s tem var~ni uporabi razsvetljave.

2.4 Oblikovanje prioritet energetske politike v EU

Oblikovanje prioritet energetske politike v EU je predvideno po naslednjem vrstnem

redu:
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• zagotovitev in varnost ponudbe energije v EU,

• u~inkovita raba energije (URE) in obnovljivi viri energije (OVE),

• podpiranje kogeneracij (pri termoelektrarnah se odve~na toplotna energija uporabi

hkrati za daljinsko ogrevanje),

• energetska u~inkovitost stavb,

• notranji trg elektrike in plina,

• podpiranje pridobivanja energije iz obnovljivih virov na notranjem trgu,

• trgovanje z emisijami,

• podpiranje biolo{kih goriv. (Green Paper, 2001)

2.5 Seznam pomembnih zakonodajnih predlogov in progra-
mov za energetiko v EU

Energetika v EU predstavlja pomemben gospodarski in hkrati tudi okoljski sektor, ki ga

je potrebno uveljavljati in urejati v skladu s cilji trajnostnega razvoja EU. Vsled tega so

predlagani naslednji akti:

• »Program trajnostne rabe energije z naslovom »Inteligentna raba energije za Evropo

2003-2006«, ki ga je predlagala skupina evropskih poslancev« (Proposal: Energy and

sustainable development: multi-annual programme “Intelligent energy for Europe”,

2003-2006).

Med goriva na osnovi lesne biomase sodijo lesne biomase, ki {e niso bile tehni~no

obdelane, regenerirani ostanki lesa po kemi~ni obdelavi (ostanki v proizvodnji tani-

na...), ter reciklirani produkti, ki nastajajo iz lesne biomase (papir...). Med teko~imi

gorivi, imenovanimi »biofuel«, so najpomembnej{i etanol, methanol in biodiesel. Pli-

nasta goriva, bioplin in sintezni plin nastajajo pri anaerobnem vrenju in pirolizi. Da-

nes je biomasa v svojem naj{ir{em pomenu ~etrti najve~ji energetski vir na svetu. Oce-

njujejo, da zna{a dele` biomase pribli`no 13 % celotne primarne energije v svetu, kar

pomeni okoli 50 EJ (1200 Mtoe) na leto.

• »Predlog direktive o poudarjanju pomena kogeneracij na osnovi povpra{evanja po

toploti na notranjem trgu« (Proposal of a Directive on the promotion of cogeneration

based on a useful heat demand in the internal energy market). Kogeneracija je

isto~asna izraba toplote, ki je stranski produkt pri pridobivanju elektri~ne energije. V

Evropski uniji so soproizvodnjo proglasili za najprimernej{o tehnologijo za u~inkovi-

to izkori{~anje energije tradicionalnih fosilnih goriv in v zvezi s tem zmanj{anje emisij

toplogrednih plinov. Ra~unajo, da bodo do leta 2003 kar 23% od celotnega na~rtova-

nega zmanj{anja CO2 dosegli z intenzivnim uvajanjem soproizvodnje. Pri tem pa

ve~ina dr`av {e nima urejene definicije soproizvodnje. Nekatere to urejajo s pojmom
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"dobre" proizvodnje, ki mora izpolniti nekatere zahteve, druge pa jo povezujejo z

uporabo posameznih naprav.

• Sporo~ilo Komisije o izvedbi prve faze »Evropskega programa o klimatskih spremem-

bah« (Communication from the Commission on the implementation of the first phase

of the European Climate Change Programme).

• »Evropska strategija o varni preskrbi z energijo, Zelena knjiga« (European strategy for

the security of energy supply, Green Paper). V tej knjigi so predvideli strategijo, kako

do preskrbe z energijo po posameznih zvrsteh energije. Do leta 2020 predvidevajo,

da bo iz biomase pridobljeno 4727 PJ (113 Mtoe), k temu pa lahko pri{tejemo {e 460

PJ (11 Mtoe) energije iz komunalnih odpadkov. Izrazit porast je predviden zaradi

pove~anja rabe teko~ih biogoriv ter izkori{~anje biomase za proizvodnjo elektri~ne

energije.

• »Kon~no poro~ilo o zeleni knjigi« (Final report on Green Paper). V njej so navodila,

kako izvajati posamezne predlagane ukrepe. Vsaka dr`ava bo program prilagodila

tako, da bo dosegla najve~je u~inke z najmanj{imi vlaganji ob upo{tevanju lokalnih in

regionalnih razmer, predvsem lokalnih trgov.

• »Predlog direktive, ki uvaja enotno metodo zagotavljanja integralne energetske u~in-

kovitosti zgradb« (Proposal for a Directive on the energy performance of buildings).

Direktiva dolo~a uporabo minimalnih standardov v energetski u~inkovitosti novo-

gradenj, vendar zaenkrat samo za velike stavbe, ki so v programu gradbene prenove.

Direktiva dolo~a redno preverjanje grelnih in hladilnih naprav ter izdajanje certifika-

tov za zgradbe. V teh certifikatih je po enotni metodi izra~unana energetska u~inkovi-

tost zgradb. Te certifikate se izdaja tako za javne kot zasebne zgradbe. Poleg tega pa

direktiva zahteva redno pregledovanje grelnih naprav za ogrevanje sanitarne vode in

centralno ogrevanje ter hladilnih naprav v vseh stavbah.

• »Predlog za dopolnitev direktive o notranjem trgu za trg elektri~ne energije in trg ze-

meljskega plina« (Proposal for amending the Directives for the internal market in elec-

tricity and gas). Odpiranje trgov za energijo se je za~elo v letu 1997, ko je stopila v ve-

ljavo »Direktiva EU o elektri~ni energiji in plinu 96/92 EC in 98/30/EC«, ki naj bi jo

vgradili v nacionalne zakonodaje v roku dveh let s ciljem, da se medsebojno odprejo

trgi elektri~ne energije in zemeljskega plina.

• »Predlog za uredbo o pogojih dostopa do ~ezmejne mre`e in izmenjave dobaviteljev

elektri~ne energije« (Proposal for a regulation on conditions for access to the network

for cross-border exchanges in electricity). Glavni cilj obeh direktiv je odpreti trg za

konkurenco. Dostop do energetske mre`e je klju~nega pomena za uporabnike in po-

nudnike storitev. S to direktivo `elijo omogo~iti nediskriminatorni dostop do mre`e
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oziroma elektro - energetskih vodov za vse ponudnike in hkrati tudi izbolj{ave javnih

energetskih uslug.

• »Predlog direktive o promociji biogoriv za promet in dopolnitev direktive 92/81EEC«

(Proposal for a Directive on the promotion of the use of biofuels for transport and

Proposal for amending Directive 92/81/EEC with regard to the possibility of applying

a reduced rate of excise duty on certain mineral oils containing biofuels and on bio-

fuels). Direktiva dolo~a, da dr`ava ~lanica uporabi najmanj 2% biogoriv od celotne

letne porabe goriv v prometu. Predlog dopolnitve direktive 92/81/EEC dovoljuje

ni`je tro{arine za mineralna olja z dodatkom biogoriva in za biogoriva z dolo~bo, da

je kon~ni izdelek obdav~en z najmanj 50% obi~ajne vi{ine za tro{arine. Nekatera bio-

goriva pa so popolnoma opro{~ena tro{arin z za~etkom leta 2001. Poleg tega so tudi

predvidene dodatne olaj{ave oziroma manj{e tro{arine za uporabo biogoriv v javnem

prometu, taxi slu`bah in vozilih javne uprave.

• »Predlog direktive za vzpostavitev sistema izmenjav toplogrednih plinov« (Proposal

for a Directive of establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance tra-

ding within the Community and amending Council Directive 96/61EC). Trgovanje z

emisijami pomeni, da dolo~ena podjetja dobijo dovoljenje za dolo~eno stopnjo emi-

sije. Druga podjetja, ki uspejo minimalizirati svoje emisije tako, da so ni`je od stopnje

dovoljenega onesna`evanja, imajo pravico prodajati svoje prese`ke drugim manj

uspe{nim podjetjem na podro~ju zmanj{evanja emisij. Dr`ave ~lanice EU bodo zago-

tovile, da bo z za~etkom leta 2005 zagotovljena tako ~ista proizvodnja, kot jo predpi-

suje direktiva, razen za podjetja s posebnim dovoljenjem. Dr`ave se bodo dogovorile

tudi o kaznih za kr{itelje, uvedle register onesna`evalcev in letno posredovale

poro~ilo komisiji EU, kot dolo~a direktiva.

• »Predlog direktive za promocijo energije, ki je proizvedena iz obnovljivih virov« (Pro-

posal for a Directive on the Promotion of Electricity from RES of Energy in the Internal

Market). V tej direktivi predvidevajo celo vrsto ukrepov, od fiskalnih do propagand-

nih, da bi dosegli zastavljene cilje o uporabi obnovljivih virov za proizvodnjo elek-

tri~ne energije. Predlo`eni so razli~ni ukrepi za kupovanje cenovno ugodnej{e ener-

gije, ki je pridobljena na osnovi obnovljivih virov.

• »Delovni na~rt za izbolj{anje energetske u~inkovitosti v EU« (Action plan for impro-

ving energy efficiency in the European Community). V tem planu so izoblikovane po-

litike in ukrepi za zmanj{anje ovir pri uporabi obnovljivih virov. Med te ukrepe sodijo

tudi ukrepi za vklju~itev teh energetskih programov na podro~ja, v katera energetika

obi~ajno ne sodi. To pomeni njeno vklju~itev v vse sektorje razvoja, torej v urbano in

regionalno politiko, dav~no politiko, prometno politiko, v programe za poudarjanje
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pomena var~evalnih ukrepov in racionalne oziroma programe var~ne uporabe

energije.

• »Predlog direktive za preoblikovanje obdav~evanja energetskih proizvodov« (Propo-

sal for a Directive restructuring the Community framework for the taxation of energy

products, Council Directive 97/30). Imenovana direktiva pomeni osnovo za dav~ne

olaj{ave in pomo~ pri investicijah za proizvodnjo obnovljiv virov energije.

(Glej White Paper, 2000 in spletno stran Evropske komisije za okolje)

III. ZAKLJU^EK

V Sloveniji `e potekajo intenzivne akcije Agencije za u~inkovito rabe energije RS, ki ob-

likuje vrsto programov in akcij za promocijo in izvajanje ukrepov u~inkovite rabe ener-

gije in obnovljivih virov energije. Poudariti pa tudi velja, da je v Sloveniji les narodno in

energetsko bogastvo, saj je kar 54 % ozemlja pora{~enega z gozdovi. Zaloga lesne mase

se iz leta v leto pove~uje, sedanji posek predstavlja le 38 % prirastka. V primerjavi z le-

tom 1947 se je lesna masa v gozdovih pove~ala za 87 % in to predstavlja velik potencial

na{e dr`ave za izrabo lesne biomase. Rastlinski ostanki in `ivalski odpadki so stranski

produkt kmetijskega sektorja, ki je usmerjen v pridelavo hrane. Ob uporabi energetsko

najbolj u~inkovitih procesov lahko ti viri pokrijejo od 0.4 do 6% celotnih energetskih

potreb v dr`avi Sloveniji

Geotermi~no perspektivne regije v Sloveniji so:

• Panonski bazen s povr{ino 1300 km2 (pri raziskavah je bilo zajeto ve~ kot 100 l/s niz-

komineralizirane termalne vode s temperaturo 40-70°C);

• Roga{ko-celjsko-{o{tanjska regija s povr{ino 450 km2 (pri raziskavah je bilo zajeto

ve~ kot 250 l/s vode s temperaturo 18,5 - 48°C);

• Planinsko-la{ko-zagorska regija s povr{ino 380 km2 (pri raziskavah je bilo zajeto ve~

kot150 l/s vode s temperaturo 21-43°C);

• Kr{ko-bre`i{ka regija s povr{ino 550 km2 (pri raziskavah je bilo zajeto ve~ kot 240 l/s

vode s temperaturo 15-64°C);

• Ljubljanska kotlina s povr{ino 600 km2 (pri raziskavah je bilo zajeto ve~ kot 150 l/s

vode s temperaturo 18-30°C, v dolomitno-apnenasti pa s temperaturo 40-60°C).

Celotni potencial son~nega sevanja za Slovenijo zna{a pribli`no 23 000 TWh, kar je nad

300-krat ve~, kot zna{a raba primarne energije. Nove {tudije ka`ejo, da je tehni~no raz-

polo`ljivi potencial ob sedaj razvitih tehnologijah pribli`no 960 GWh na leto, kar je ena-
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ko pribli`no polovici slovenskega dele`a proizvodnje elektri~ne energije iz NEK. V

vsem letu prejme kvadratni meter vodoravne sprejemne ploskve pribli`no 1100 kWh

son~ne energije, od tega spomladi pribli`no 320, poleti 480, jeseni 190 in pozimi 110k-

Wh. V Sloveniji trenutno izkori{~amo le pribli`no 3% mo`nega tehni~nega potenciala

son~nega sevanja. (Glej spletno stran: energetika.net)
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NORMATIVNA UREDITEV PLANINSKIH IN DRUGIH

JAVNIH SPREHAJALNIH POTI*

I. UVOD

V sodobnem ~asu se ~edalje ve~ ljudi zaveda pomena rekreacije in blagodejnega

u~inka zmerne telesne aktivnosti v naravi. V srednjeevropskem prostoru, zlasti na

obmo~ju Alp, je tradicija pohodni{tva bogata. Poti, bodisi gorske ali pa nasploh spreha-

jalne, so v {tevilnih primerih dobro ozna~ene in ponekod je hoja po njih olaj{ana tudi s

tehni~nimi pomagali. Pri sprehajanju pa pohodniki velikokrat hodijo tudi po zasebnih

zemlji{~ih, kar v~asih lahko privede do spornih situacij. Dr`ave v alpskem prostoru so z

razli~nimi zakonodajnimi ukrepi uredile podro~je ozna~evanja planinskih in sprehajal-

nih poti ter uskladile interese med lastniki zemlji{~ in sprehajalci.

Pri izdelavi naloge smo se predvsem oprli na obse`ne podatke s svetovnega spleta, pri

~emer smo posebno pozornost posvetili pregledu zakonodaje, ki se v posameznih

dr`avah nana{a na urejanje ozna~evanja planinskih poti in pe{poti ter na hojo po teh

poteh prek zasebnih zemlji{~. Za podatke smo zaprosili tudi pristojne osebe v planin-

skih in sorodnih organizacijah posameznih dr`av ter pri tem naleteli na dobro priprav-

ljenost za sodelovanje; vse pridobljene podatke smo tudi uporabili v nalogi. Upo{tevali

pa smo {e nekatre podatke iz ene od `e izdelanih raziskovalnih nalog Raziskovalnega

sektorja.

V prvem delu naloge smo na kratko predstavili normativno ureditev na podro~ju pla-

ninskih poti in pe{poti v Sloveniji. V drugem delu naloge pa smo izdelali pregled zako-

nodaj posameznih dr`av, in sicer: Avstrije, Francije, Italije, italijanske avtonomne de`ele

Trentino-Alto Adige, Liechtensteina, [vice in Zvezne republike Nem~ije. Glede na

upravno-teritorialno raz~lenjenost in heterogeno normativno ureditev nekaterih obrav-

navanih dr`av smo izbrali samo dolo~eno {tevilo enot (kantonov, zveznih de`el ipd),

saj bi kompleten prikaz presegel namen te naloge.
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II. NORMATIVNA UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

V Zakonu o javnih cestah iz leta 1997 je dolo~eno, da so v Sloveniji javne ceste dr`avne

in ob~inske ceste. Dr`avne ceste so v lasti Republike Slovenije, ob~inske ceste pa v lasti

ob~in. Ob~inske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti. Iz 14. ~lena tega

zakona (opredelitev pojmov) izhaja, da je javna pot ob~inska cesta, ki ne izpolnjuje mi-

nimalnih elementov za lokalno cesto ali pa je namenjena samo dolo~enim vrstam ude-

le`encev v prometu (krajevne in va{ke ceste ali poti, poti za pe{ce, kolesarje, jezdece,

gonja~e in podobne).

Zakon o varnosti cestnega prometa iz leta 1998 v 19. ~lenu (pomen izrazov) med dru-

gim dolo~a, da je pe{pot s predpisano prometno signalizacijo ozna~ena javna pot, ki je

namenjena izklju~no hoji pe{cev. Zakon tudi dolo~a, da je na pe{poteh prepovedano

ustavljanje in parkiranje vozil ter gonjenje, vodenje in po~itek `ivali.

V statutu Planinske zveze Slovenije (~istopis iz leta 2003) je dolo~eno, kaj vse so planin-

ski objekti: to so planinske ko~e, planinske poti in drugi objekti, ki slu`ijo planinski de-

javnosti. Planinske poti, ki so posebej ozna~ene s planinsko markacijo in so zavarova-

ne, so javne poti kot podalj{ek javnih cest in poti. Planinske markacije in ka`ipoti so oz-

nake javnega pomena. Obiskovalci po teh poteh hodijo na lastno odgovornost. V slo-

venskih gorah so vse planinske poti, glede na njihovo tehni~no zahtevnost, razdeljene

v tri zahtevnostne skupine.

III. PREGLED PO DR@AVAH

Pred prikazom ureditve v posameznih dr`avah je treba omeniti organizacijo Club Arc

Alpin. Gre za mednarodno organizacijo, ustanovljeno leta 1995 v Liechtensteinu z na-

menom, da bi se skupno re{evali razli~ni problemi v alpskem prostoru in da bi se spod-

bujalo k odgovornemu ter trajnostnemu alpinizmu. ^lanice te organizacije so planinske

zveze iz vseh dr`av, obravnavanih v nalogi, in iz Slovenije. Te`i{~e delovanja je politika

planinskih ko~. Leta 1997 je ta organizacija izdelala posebne kriterije za oznake planin-

skih poti. Na celotnem obmo~ju Alp naj bi bili postavljeni enotni smerokazi (v obliki

pu{~ic), razen v posebnih primerih, kot so npr. narodni parki. Napisi na tablah, ki

ozna~ujejo poti, naj bi vsebovali: ime ciljnega kraja, ~as hoje do ko~e, nadmorsko vi{ino

in poimenovanje kraja, kjer stoji tabla. Markacij in tabel naj ne bi bilo ne premalo in ne

preve~; nahajale pa naj bi se tam, kjer je to nujno potrebno. Bile naj bi rde~e-belo-rde~e,
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razen na posebnih mestih (npr. narodni parki). Treba bo izdelati kategorizacijo glede

na te`avnost vzponov. Priporo~eno je bilo tudi, da bi se odgovorni predstavniki nacio-

nalnih planinskih zvez redno sre~evali in se dogovarjali o podrobnostih. (Povzeto po

odgovoru Petra Webra iz organizacije Deutscher Alpenverein)

Na pobudo francoske planinske organizacije, imenovane La Grande Traversée des Al-

pes, je bil lansiran projekt Via Alpina, pe{pot po celotnem alpskem obmo~ju, ki se raz-

teza od Monaca do Trsta. Gre za mednarodno pe{pot, ki vodi skozi osem dr`av in je do-

datno ozna~ena. Plezalnih predelov na tej poti ni. Predvidena je celovita turisti~na po-

nudba ob poti, pri ~emer pa naj se ne bi gradilo novih objektov, obremenjujo~ih za oko-

lje.1

3.1 Avstrija

Po avstrijski zakonodaji ima pravico do hoje po gozdu in gorah na~eloma vsakdo in to

povsod, razen tam kjer je to izrecno prepovedano. Prepoved sprehajanja velja, na pri-

mer, za poti, ki vodijo skozi mlade gozdove, sicer pa lastnik zemlji{~a lahko v nekaterih

primerih postavi ovire oziroma prepove prehod ~ez svojo lastnino. Te ovire in prepo-

vedi je mogo~e izpodbijati na sodi{~u. Obi~ajno skrbijo za te poti va{ke skupnosti

(Agrargemeinde) in lovske zveze. V naravnih parkih je gibanje na~eloma prosto, razen

na obmo~jih, ki jih je treba posebej varovati; tam hoja ni dovoljena, pa ~etudi morda ob-

stajajo poti.2

Avstrijska planinska zveza (Der Österreichische Alpenverein - OeAV) je skupaj z

nem{ko planinsko zvezo (Der Deutsche Alpenverein -DAV) izdala smernice za skupno

delo. Pomemben je podatek, da nem{ka planinska zveza oskrbuje pribli`no 50% pla-

ninskih poti in vzponov na avstrijskem ozemlju. (Povzeto po gradivu, ki ga je Razisko-

valnemu sektorju posredoval Peter Weber iz nem{ke planinske zveze)

Zakon o vodnem pravu (Wasserrechtsgesetz (WHG), BGBI Nr. 215/1959)

kompleksno ureja podro~je vodnega prava, javne lastnine v zvezi z vodami, uporabo

vod in zemlji{~ ter druge zadeve, vsebuje tudi dolo~be o prehodu ~ez zasebna zem-

lji{~a. Uporaba javnih voda je v okviru navedenega zakona dovoljena vsakomur. ^e se

ta uporaba nana{a samo na strugo, pri ~emer je treba iti prek zasebnega zemlji{~a, pre-
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sega pa se namen skupne uporabe, je treba lastnika zasebnega zemlji{~a vsaki~ prositi

za prehod ~ez to njegovo zemlji{~e. Ta dolo~ba se sicer ne nana{a neposredno na poti,

vendar pa je zanimiva v zvezi z dopustitvijo prehoda po zasebnem zemlji{~u.

Zakon o gozdovih (Forstgesetz 1975)

Vsebuje tudi dolo~be o uporabi gozda z namenom oddiha (Erholungswald). Dolo~eno

je, da lahko vsakdo pride v gozd in se v njem zadr`uje z namenom oddiha. Prepoved

vstopa in zadr`evanja v gozdu velja samo v nekaterih primerih, ki so v zakonu izrecno

na{teti.

Lastnik gozda lahko za~asno omeji uporabo gozda z namenom oddiha in postavi us-

trezne zapore, ~e je z omejitvijo omogo~eno normalno gospodarjenje z gozdom, ~e to

zahtevajo razlogi varnosti ali ~e gre za posebne namene kori{~enja gozda oziroma za

doma~o uporabo (v bli`ini lastnikove hi{e). V primeru dalj{ih omejitev ali omejitev na

ve~jih obmo~jih potrebuje lastnik posebno dovoljenje pristojnih oblasti. ^e je uporaba

gozda omejena, se v dolo~enih primerih ne sme uporabljati tudi nejavnih poti, ki vodijo

skozi gozd. V primeru popolne omejitve uporabe gozda mora lastnik zagotoviti upora-

bo obvoznih poti ali pa jih v ta namen celo narediti. ^e to glede na lego gozda ni

mogo~e, mora dopustiti prehod ob ustreznih opozorilnih tablah; ~e je gozd ograjen, pa

mora lastnik zagotoviti prehod tako, da na ograjo namesti vrata. Posebej je v zakonu

dolo~eno, da se v gozdovih, v katere je prepovedano vstopati z namenom oddiha ali je

lastnik postavil zaporo, kljub za~asni nemo`nosti uporabe prepovedano ukinjati obsto-

je~e poti.

Pristojne oblasti preverjajo upravi~enost omejitev uporabe gozdov, in to bodisi same

po uradni dol`nosti, ~e obstaja dolo~en dvom, ali pa na posebno zahtevo. Navedene

oblasti o upravi~enosti oziroma neupravi~enosti omejitev izdajo ustrezen sklep, s kate-

rim lahko lastniku gozda tudi nalo`ijo odstranitev postavljenih zapor.

Zakon tudi dolo~a, kdaj obstaja javni interes za rabo gozda z namenom oddiha. Pred-

vsem je pri tem pomembna gostota prebivalstva na dolo~enem obmo~ju, pa tudi {ir{i

turisti~ni interes. Tak gozd se razglasi s posebnim sklepom pristojne oblasti. Oblast lah-

ko dovoli tudi izvedbo dolo~enih del, ki olaj{ajo uporabo gozda za oddih; med ta dela

spada tudi izdelava sprehajalnih poti. Oblast lahko tudi odlo~i o prenehanju statusa

gozda, ki slu`i za oddih.
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Uredba o ozna~evanju omejitev v gozdovih (Verordnung des Bundesministers

für Land- und Forstwirtschaft vom 22. April 1976 über die Kennzeichnung von

Benützungsbeschränkungen im Wald (Forstliche Kennzeichnungsverordnung).

O ozna~evanju poti, ki so zaprte za javnost oziroma je dostop nanje omejen, govori

uredba o ozna~evanju omejitev v gozdovih (Verordnung des Bundesministers für Land-

und Forstwirtschaft vom 22. April 1976 über die Kennzeichnung von Benützungsbesc-

hränkungen im Wald (Forstliche Kennzeichnungsverordnung)). Uredba natan~no

dolo~a, kak{ne morajo biti opozorilne table, s katerimi se prepoveduje oziroma omeju-

je dostop v gozd. ^e je hoja po zaprtem obmo~ju dovoljena samo po gozdni poti oziro-

ma drugi nejavni poti, se opozorilni tabli o zaprtem obmo~ju doda {e tabla, na kateri

pi{e, da je hoja po poti dovoljena. Table morajo biti postavljene tako, da so jasno vidne

in da jih ne prekrije vegetacija.

Zvezno ministrstvo za obrambo je s svojimi uredbami dolo~ilo nekatera zaprta

obmo~ja, v katerih je gibanje prepovedano, z izjemo posebej ozna~enih pe{poti, pa {e

te se lahko uporabljajo samo v ~asu, ko ni takih voja{kih aktivnosti, ki bi lahko pomeni-

le pove~ano nevarnost, oziroma v ~asu, ko voja{ka uporaba obmo~ja zaradi navzo~no-

sti {ir{e javnosti ni ogro`ena (primera sta zaprti obmo~ji Ramsau-Molln in Marwiesen).

3.1.1 [tajerska

Na lokalni ravni so pe{poti oziroma sprehajalne poti omenjene v ve~ih predpisih. V

uredbi okrajnega glavarstva Gradec – okolica iz leta 1999 o razglasitvi obmo~ja Pegga-

uer Wand za naravni rezervat (Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umge-

bung vom 25. Mai 1999 über die Erklärung der Peggauer Wand zum Naturschutzgebiet)

je med drugim dolo~eno, da je v naravnem rezervatu prepovedana izdelava vseh vrst

objektov in naprav, z izjemo poti za vleko lesa in na~rtovanih sprehajalnih poti. Izjeme

dovoli okrajno glavarstvo, ~e posegi niso v nasprotju z varovanjem naravnega

rezervata.

3.1.2 Voralberg

Naslednji predpis, ki ga je treba omeniti v zvezi s sprehajalnimi potmi, je zakon o cestah

zvezne de`ele Voralberg (Straßengesetz). Zakon v 23. ~lenu dolo~a, da so lastniki za-

sebnih cest v javni uporabi, ki so prete`no namenjene sprehodom oziroma prometu lju-

di in `ivali (sprehajalne poti – Wanderwege), dol`ni dopustiti, da ob~ine oziroma

de`elne organizacije, katerih namen je spodbujanje pohodni{tva, take poti vzdr`ujejo v
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prvotnem stanju, na njih postavljajo ka`ipote in jih ozna~ujejo. ^e to zahtevajo obi~ajne

kmetijske oziroma gozdarske potrebe lastnika, se lahko javna uporaba sprehajalnih

poti za~asno omeji.

Ista zvezna de`ela ima v zakonu o lovstvu (Jagdgesetz) dolo~bo, ki opredeljuje

obmo~ja, do katerih ni dostopa zaradi lovskih interesov (jagdliche Sperrgebiete). Izje-

me glede prepovedi dostopa do teh obmo~ij so, med drugim, predvidene tudi za spre-

hajalne poti v javni uporabi. Sprehajalci izven teh poti ne smejo vstopiti v zaprto lovsko

obmo~je, kar mora biti ozna~eno s posebnimi tablami. V zakonu je tudi dolo~eno, da se

morajo lovske oblasti pri postavljanju krmi{~ za `ivali izogibati krajevno obi~ajnim

sprehajalnim potem.

V tej zvezni de`eli velja omeniti {e zakon o zdravili{~ih (Tiroler Heilvorkommen- und

Kurortegesetz), ki med kriteriji za priznanje zdravili{~a zahteva tudi obstoj ustreznih

sprehajalnih poti. Naj pri tem pripomnimo, da imajo podobne dolo~be {e nekatere dru-

ge zvezne de`ele (npr. Burgenland in Salzburg).

3.1.3 Tirolska

V zvezni de`eli Tirolski imajo zakon o turizmu (Tiroler Tourismusgesetz 1991 - glej

spletno stran RIS). Ta med drugim dolo~a, da se zaradi gradnje in uporabe dolo~enih in-

frastrukturnih objektov posebnega pomena za turizem (tudi pe{poti in sprehajalnih

poti), ter zaradi zagotavljanja dostopa do teh objektov, na zahtevo turisti~ne zveze priz-

na pravica uporabe, pri ~emer pa lastnik zemlji{~a ne sme biti bistveno oviran v svojem

gospodarjenju. Na zahtevo turisti~ne zveze, lastnika zemlji{~a ali zemlji{kega upra-

vi~enca se lahko pravica uporabe ukine, ~e se tri leta po razlastitvi ne izvr{uje ali pa ~e

so odpadli razlogi za priznanje te pravice.

3.1.4 Salzburg

Zvezna de`ela Salzburg je v zakonu o varstvu narave in `ivali (Natur- und Tierschutz)

dolo~ila, kateri posegi v naravne rezervate so prepovedani. Med izjemami je med dru-

gim dolo~en celoleten dostop na tako obmo~je po obstoje~ih ozna~enih poteh in

name{~anje oznak na teh poteh.

V lovskem zakonu (Jagdgesetz) je ta zvezna de`ela dolo~ila, da je osebam, ki niso lovci,

v obmo~jih za{~ite habitata prepovedana hoja in vo`nja izven poti, ki so dolo~ene v po-
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sebni uredbi. Med te poti spadajo tudi sprehajalne poti in strmine. Za plezalne poti se

omejitev izvede tako, da se dolo~ijo posebni dostopi.

V uredbi o za{~itenem obmo~ju Lantschfeldtal-Zederhaustal-Murtal je posebej

dolo~eno, da se na dolo~enem obmo~ju (Große Kesselspitze), kjer je predviden turi-

sti~ni razvoj, lahko podeljuje uradno okoljevarstveno dovoljenje za izdelavo sprehajal-

nih poti, razen za tiste predele, kjer bi s takim posegom pri{lo do prevelike {kode za na-

ravno okolje. Podobne dolo~be se nahajajo tudi v uredbah, ki se nana{ajo na druga

za{~itena obmo~ja v tej zvezni de`eli.

3.2 Francija

V Franciji omenjajo kot enega mejnikov pohodni{tva zakon iz leta 1901, ki je dal osno-

vo za ustavnavljanje dru{tev. Pred drugo svetovno vojno pa so prostovoljci iz izlet-

ni{kih dru{tev pri~eli z na~rtovanjem in ozna~evanjem prvih pe{poti v naravnem oko-

lju. V letu 1978 je iz prej{njih organizacijskih oblik nastala {e dandanes delujo~a franco-

ska zveza za sprehode in izlete v naravi (la Fédération Française de la Randonnée Péde-

stre (FFRP)). Gre za sprehode in izlete, ki so opravljeni pe{. ^lani te zveze, ki ima

lokalne odbore po vsej dr`avi, ozna~ujejo in vzdr`ujejo pribli`no 180 000 kilometrov

ozna~enih pe{poti in planinskih poti. Ozna~be poti se nahajajo na skalah, drevesih, zi-

dovih in drogovih. Ministrstvo za okolje je navedeni zvezi odobrilo in priznalo aktivno-

sti na podro~ju za{~ite in vzdr`evanja poti ter varovanja okolja. (Glej spletno stran

FFRP)

Zakonik o pode`elju (Code rural)

V francoskem zakoniku o pode`elju (Code rural) se nahaja dolo~ba (~len L121-17), ki

se nana{a na spreminjanje vseh vrst povezav po kopnem in po vodi. ^len med drugim

dolo~a, da je treba v primeru, ko se ukine oziroma odtuji sprehajalna ali izletni{ka pot,

vpisana v na~rtu takih poti, ki se vodi pri departmaju, zagotoviti drugo ustrezno pot. Po-

leg te dolo~be pa so v zakoniku tudi nekatere dolo~be, ki se nana{ajo na poti na

splo{no. V ~lenu L162-1 je dolo~eno, da je uporaba poti javna in torej dostopna vsem

zainteresiranim, se pa lahko dostop tudi zapre za javnost. Naslednji ~len pa dolo~a, da

se javna uporaba poti predpostavlja zlasti na podlagi dejanske uporabe poti za prehod

oziroma na podlagi dolo~enih aktivnosti lokalnih skupnosti. Namen poti se lahko

dolo~i z vpisom v posebni na~rt departmaja, v katerem so vpisane sprehajalne oziroma

izletni{ke poti. Pot lahko postane tudi javno dobro (domaine public), ~e ob~ina na njej
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pridobi lastninsko pravico. Ob~ina pa lahko odlo~i, da pot ni ve~ javno dobro in jo lah-

ko odtuji. Obstajajo pa tudi zasebne poti, ki morajo biti odprte za javno uporabo.

Zakonik o urbanizmu (Code de l'urbanisme)

V zakoniku o urbanizmu (Code de l'urbanisme) je med drugim dolo~eno (~len L142-2),

da se iz posebne departmajske takse za ob~utljive naravne predele lahko med drugim

financira tudi nakup, urejanje in upravljanje pe{poti, ki so vpisane v posebni na~rt de-

partmaja, v katerem so vpisane sprehajalne oziroma izletni{ke poti. V ~lenu L123-1 na-

vedenega zakonika je med drugim dolo~eno, da lokalni urbanisti~ni na~rti vsebujejo

tudi natan~nej{e opredelitve tras in zna~ilnosti pe{poti, ki jih je treba narediti, spreme-

niti ali ohraniti. Pravico slu`nosti prehoda na morskem obre`ju dolo~ata ~lena L160-6 in

L160-6-1 navedenega zakonika. Dolo~eno je, da se lahko ustanovi slu`nost prehoda

pe{cev po obstoje~ih zasebnih poteh v kolektivni uporabi zato, da bi se olaj{al dostop

vsakogar do morja oziroma do dostopnih poti, ki vodijo do njega. Ta slu`nost se usta-

novi v primeru, ~e v {irini 500 metrov od obale ni ustreznih pe{poti, ki bi omogo~ale do-

stop do obale. Lastnikom poti pripada od{kodnina samo za materialno, neposredno in

dolo~ljivo {kodo. V trimeterskem pasu od morja pa so lastniki obre`nih zemlji{~ tako ali

tako obremenjeni s slu`nostjo prehoda pe{cev.

Zakonik o varstvu okolja

V zakoniku o varstvu okolja (Code de l'environnement) je med drugim dolo~eno, da

vsak departma izdela, na podlagi mnenja zainteresiranih ob~in, na~rt sprehajalnih ozi-

roma izletni{kih poti. Te poti lahko obsegajo obstoje~e javne poti, poti v lasti departma-

ja ali pa poti, na katerih je ustanovljena slu`nost dostopa do morja v skladu z zakoni-

kom o urbanizmu. Lahko obsegajo tudi pode`elske poti in po sporazumu z lastniki vsa-

ko drugo pot. V sporazumu se lahko dolo~i vi{ina stro{kov vzdr`evanja in ozna~evanja

poti, ki jih krije departma. Pri pravnem prometu s potmi, ki bi lahko prekinile mre`o

poti skladno z izdelanim na~rtom, je treba upo{tevati obveznost zagotovitve nepreki-

njenosti poti.

Drugi predpisi

Poleg navedenih zakonikov se na pe{poti nana{ajo tudi nekateri drugi predpisi. Z de-

kretom {t. 86-197 s 6. februarja 1988 je bilo dolo~eno, da se na departmaje prenesejo

pristojnosti v zvezi s sprehajalnimi oziroma izletni{kimi potmi. Z nekaterimi drugimi

dekreti pa so bili ustanovljeni tudi narodni parki in rezervati. Kot primer navajamo de-

kret {t. 79-748 z 29. avgusta 1979, s katerim je bil ustanovljen naravni rezervat Contami-
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nes-Montjoie v Savojskih alpah. Med drugim je v njem dolo~eno, da so prepovedana

vsakr{na dela, ki bi spreminjala podobo rezervata, z izjemo izdelave in spreminjanja tu-

risti~nih pe{poti. Taka dela mora dovoliti prefekt departmaja, ki tudi odobri ozna~eva-

nje pe{poti, dolo~eno pa je {e, da morajo ~immanj posegati v naravo. V nekaterih dru-

gih narodnih parkih oziroma rezervatih pa je izrecno dolo~eno, da je hoja omejena

samo na ozna~ene pe{poti.

3.3 Italija

V 44. ~lenu italijanske ustave je dolo~eno, da lahko zakon lastnikom zemlji{~ nalo`i ne-

katere obveznosti in omejitve, da bi se zagotovilo racionalno izkori{~anje ozemlja in da

bi se vzpostavili pravi~ni odnosi v dru`bi. Posebej je dolo~eno, da se z zakonom {~itijo

planinska obmo~ja.

Trije zakoni, ki se nana{ajo na dejavnost krovne italijanske planinske organi-

zacije Club Alpino Italiano

V Italiji ni nacionalnega zakona o poteh (kot npr. v [vici). Na zvezni ravni velja omeniti

samo tri zakone, ki se posredno nana{ajo na poti in so v precej{nji meri povezani z de-

javnostjo krovne italijanske planinske organizacije Club Alpino Italiano (CAI). Ta si `e

dlje ~asa prizadeva za poenotenje oznak planinskih poti po celoteni dr`avi. Prvi zakon,

ki se nana{a na pe{poti, je zakon {t. 91 s 26. januarja 1963 o reformi CAI. Naslednji je za-

kon {t. 776 s 24. decembra 1985, ki vsebuje nove dolo~be o CAI, omeniti pa je treba {e

en zakon, in sicer zakon {t. 6 z 2. januarja 1989, ki se nana{a na ureditev poklica planin-

skega vodnika. (Povzeto po odgovoru Tarcizia Defloriana)

Prve ozna~be planinskih poti je bilo v Italiji mogo~e zaslediti `e konec 18. stoletja. V

provinci Trentino je lokalna planinska zveza (Società Alpinisti Tridentini (SAT) - ve~ o

njej v nadaljevanju) `e v letu 1946 pokrila z oznakami vse planinske poti. CAI je leta

1996 izdal poseben priro~nik za ozna~evanje in vzdr`evanje planinskih poti (Sentieri,

segnaletica e manutenzione). V tem priro~niku so vrisane tudi posamezne oznake ozi-

roma markacije na planinskih poteh, veljavne na obmo~ju celotne italijanske dr`ave.

(Glej spletno stran Altitudine Positiva, enega od italijanskih dru{tev s podro~ja planins-

tva, pa tudi spletno stran SAT)
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Cestni zakonik

V italijanskem cestnem zakoniku (Codice della strada) je definirano, kaj je pot (sentie-

ro); gre za pot v naravnem okolju, narejeno za prehod ljudi in `ivali. Poleg tega je tudi

opredeljeno, kaj je pode`elska pot (strada vicinale); gre za zasebno pot izven naselje-

nih sredi{~, ki je v javni uporabi in mora biti tudi primerno ozna~ena v skladu z navede-

nim zakonikom. ^e pa zemlji{~e, po katerem poteka pot, ni odprto za javnost, je treba

ozna~evanje poti izvesti v skladu s podzakonskim predpisom. Za vzdr`evanje pode`el-

skih poti skrbi ob~ina.

Italijanske de`ele so sprejele svoje predpise s podro~ja turizma, gorni{tva ali varstva

okolja, v katerih je mogo~e zaslediti tudi dolo~be v zvezi s sprehajalnimi potmi oziroma

pe{potmi v naravi. Te de`ele so: Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Bene~ija,

Furlanija-Julijska krajina, Umbria, Campania, Basilicata, Marche in Molise. V nadaljeva-

nju na{tevamo samo nekaj primerov.

3.3.1 Marche

Iz de`elnega zakona {t. 35 z 20. junija 1997, ki se nana{a na ukrepe za gospodarski raz-

voj, varstvo in pove~anje vrednosti planinskega obmo~ja, med drugim izhaja, da obsta-

jajo v tej de`eli planinske skupnosti (Comunità montane), ki zdru`ujejo ve~ ob~in in

imajo nekatere upravne pristojnosti na podro~jih, ki so povezana s planinami in gora-

mi. Med drugim so pristojne za gradnjo in opremljanje planinskih poti ter za vzdr`eva-

nje gozdnih in planinskih poti. V 9. ~lenu navedenega zakona pa je {e dolo~eno, da

de`ela podpira javno koristne pobude, med drugim tudi v zvezi s izgradnjo, obnavlja-

njem in vzdr`evanjem planinskih poti.

3.3.2 Bene~ija

Naslednji primer de`elne ureditve predstavlja pre~i{~eno besedilo de`elnih zakonov s

podro~ja turizma de`ele Bene~ije (Testo unico delle leggi regionali in materia di turi-

smo). Tudi v tem predpisu je opredeljeno delovanje planinskih skupnosti. Dolo~eno je,

da planinske skupnosti naro~ajo izdelavo planinskih poti, s kovinskimi pomagali

opremljenih poti (vie ferrate) in bivakov. Podana je definicija planinskih poti (sentieri

alpini); to so pe{poti, ki omogo~ajo udobno in varno gibanje alpinistov in izletnikov v

planinskem obmo~ju izven naselij, pa tudi dostop do planinskih ko~ in drugih objektov

oziroma do naravnih in drugih znamenitosti. Opredeljene so tudi s kovinskimi pomaga-

li opremljene poti; gre za izletni{ke poti, ki potekajo po skalnatem ali nevarnem
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obmo~ju, njihova prehodnost pa je iz razlogov varnosti olaj{ana s stalno name{~enimi

pomagali, kot so klini, klinaste lestve, vrvi ipd. V predpisu je {e dolo~eno, da Club Alpi-

no Italiano (CAI) poskrbi za trasiranje, izgradnjo in vzdr`evanje planinskih poti (v skla-

du z zgoraj navedenim zakonom {t. 91 s 26. januarja 1963). Ob~ine pa dejansko izvajajo

dela v zvezi z izdelavo in upravljanjem teh poti. Namesto ob~in to funkcijo lahko prev-

zamejo planinske skupnosti.

Izdelovanje novih planinskih poti, name{~anje razli~nih varnostnih pomagal na njih

oziroma izdelovanje s kovinskimi pomagali opremljenih poti mora biti predhodno odo-

breno s strani posebne de`elne komisije. Ta komisija mora tudi poskrbeti za poenote-

nje oznak poti v vsej de`eli v sodelovanju s pristojnimi organi CAI. Obstaja poseben

de`elni kataster planinskih poti in s kovinskimi pomagali opremljenih poti, ki jih je odo-

brila omenjena de`elna komisija. Za vsako pot so v posebnem dokumentu vpisane

glavne zna~ilnosti. Planinske skupnosti v soglasju s CAI, v posebnih primerih pa tudi

ob~ine in planinske skupnosti, so dol`ne zagotavljati vzdr`evanje vseh navedenih poti,

ozna~evanje poti in ustrezno varnost. Planinske skupnosti podeljujejo CAI in ob~inam

sredstva za izgradnjo, upravljanje in vzdr`evanje planinskih poti in s kovinskimi poma-

gali opremljenih poti, in sicer najve~ v vi{ini 80 % stro{kov izvedenih posegov.

3.3.3 Piemont

V Piemontu se je de`elni svet odlo~il za poenotenje ozna~evanja poti na celotnem

ozemlju te de`ele. V prilogi k odlo~itvi {t. 46-7923 z 2. decembra 2002 so navedene naj-

razli~nej{e oznake, tudi opozorilne, s podrobnimi tehni~nimi opisi in navodili za posta-

vitev. (Povzeto po gradivu, ki ga je posredoval Tarcizio Deflorian iz CAI)

3.3.4 Avtonomna de`ela Trentino-Alto Adige

Pokrajina Ju`na Tirolska3 le`i v avtonomni de`eli Trentino-Alto Adige v severni Italiji in

ima prete`no nem{ko govore~e prebivalstvo. Glede na to, da za samo Ju`no Tirolsko ni

na voljo dovolj koristnih podatkov za izdelavo naloge, smo obdelali celotno avtonom-

no de`elo z ve~jim poudarkom na sosednji provinci Trentino, ki ima na tem podro~ju

stvari normativno urejene.
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Iz odgovora ju`notirolske planinske zveze (Alpenverein Südtirol) na na{e zaprosilo iz-

haja, da trenutno v tej avtonomni provinci {e nimajo zakonsko urejenega podro~ja mar-

kiranih planinskih poti, vendar to nameravajo urediti v bli`nji prihodnosti – tudi zaradi

vzpostavitve digitalnega pregleda vseh markiranih planinskih poti v pokrajini. Kot pri-

logo pa so poslali predpis iz sosednje avtonomne province Trentino, ki le`i v isti avto-

nomni de`eli in ima to podro~je `e urejeno. Predpis se imenuje pravilnik o planinskih

domovih, bivakih, planinskih poteh in s kovinskimi pomagali opremljenih poteh (Ordi-

namento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate – L.P. 15 marzo 1993, n. 8). V na-

daljevanju povzemamo nekatere njegove najpomembnej{e dolo~be.

Predpis med drugim ureja tudi podro~je planinskih poti, opremljenih planinskih poti in

s kovinskimi pomagali opremljenih poti. Planinske poti (sentieri alpini) so pe{poti, ki

omogo~ajo la`je gibanje v hribovitem podro~ju in vodijo do planinskih ko~e in biva-

kov. Opremljene planinske poti (sentieri alpini attrezzati) so pe{poti, ki omogo~ajo gi-

banje v gorah, pri ~emer je z dolo~enimi posegi deloma olaj{ana hoja po njih. S kovin-

skimi pomagali opremljene poti (vie ferrate) pa so poti, ki so narejene za alpinisti~ne

namene in se izklju~no ali prete`no nahajajo v skalnatih oziroma divjih predelih; njihov

prehod omogo~ajo stalno name{~ena kovinska pomagala. Za vsako novo ozna~evanje

poti je treba pridobiti dovoljenje lokalnih oblasti s podro~ja turizma, razen v primerih,

ko gre za nujna vzdr`evalna dela in varnost ni ogro`ena. Ozna~evanje poti mora biti

skladno s tehni~nimi pravili, ki jih je izdala lokalna oblast, tej pa jih je predlagala SAT

(Società degli Alpinisti Tridentini). Na poteh je prepovedan promet z motornimi vozili,

kar mora biti tudi posebej ozna~eno. V kazenskih dolo~bah je navedeno, da se spremi-

njanje poti brez ustrezne odobritve, po{kodovanje oziroma kak{enkoli {kodljiv poseg v

poti kaznuje z denarno kaznijo v razponu od 516 € do 1.549 €.

V pokrajini Trentino se nahaja kakih 800 gorskih poti, za katerih ozna~evanje in

vzdr`evanje skrbi pribli`no 400 prostovoljcev. Niso pa vse poti ozna~ene; nekatere niso

posebej ozna~ene zaradi ohranjanja nedotaknjenosti posebej ob~utljivih predelov, dru-

ge pa niso ozna~ene zaradi tega, da se planincev ne bi prikraj{alo za u`itek pri odkriva-

nju narave.

Poleg tega predpisa pa nam je ju`notirolska planinska zveza posredovala tudi ~lanek

Delia Paceja, ki se nana{a na pravne in normativne vidike upravljanja planinskih poti

(Aspetti Giuridici e normativi della gestione dei sentieri alpini). Avtor je v ~lanku poja-

snil, kako je sploh pri{lo do nastanka planinskih poti. Postopoma so jih naredili bodisi

prostovoljci, vklju~eni v tridentinsko alpinisti~no zvezo (Società degli Alpinisti Tridenti-

526



ni – SAT) ali pa so bila s tem v zvezi izvedena obvezna javna dela. V nekaterih primerih

so planinske poti naredili posamezniki ali dolo~ene ustanove, nato pa so bile pre-

ne{ene v upravljanje SAT. Sedaj vsakokratni lastnik zemlji{~a (provinca, ob~ina, zaseb-

nik) skrbi tudi za vzdr`evanje poti. ^e pa je pot naredila kaka organizacija (npr. planin-

sko dru{tvo), jo mora sama tudi vzdr`evati. Sicer pa se morajo poti uporabljati v javno

korist in lastnik zemlji{~a te uporabe ne more prepovedati, razen ~e ni z zakonom dru-

ga~e dolo~eno. V bistvu gre za javno pravico prehoda nedolo~enega {tevila ljudi, ki se

dejansko pridobi na ta na~in, da se vsaj deset let hodi po dolo~eni poti. Pri ustanavljanju

planinskih poti je pomembno tudi dovoljenje pristojne institucije za gospodarjenje s

prostorom. Zakonodaja po pokrajinah pa dolo~a, kdo ima pravico izdelovanja planin-

skih poti. Kot primer je avtor navedel zgoraj citirani predpis avtonomne province Tren-

tino iz leta 1993.

Med veljavno zakonodajo na Ju`nem Tirolskem, ki se nana{a na planinske poti, pa je v

tem trenutku, do sprejetja novega zakona, treba omeniti samo en pomembnej{i pred-

pis: pravilnik o gorskih - smu~arskih vodnikih iz leta 1991 (Ordinamento delle guide al-

pine - Guide sciatori). V 26. ~lenu tega pravilnika je namre~ dolo~eno, da svet province

podeljuje obema obstoje~ima planinskima organizacijama (Alpenverein Sudtirol in

Club Alpino Italiano, sezione Alto Adige) letno pav{alno subvencijo za stro{ke osnov-

nega vzdr`evanja planinskih ko~ in planinskih poti.

3.4 Liechtenstein

Stvarnopravni zakonik

V liechtensteinskem stvarnopravnem zakoniku iz leta 1922 (Sachenrecht) je {e posebej

treba opozoriti na dolo~ilo 106. ~lena zakonika, ki govori o javnih poljskih poteh in

pe{poteh. Lastniki zemlji{~, ~ez katere vodijo javne poljske poti in pe{poti, so dol`ni

omogo~ati stalen prehod po njih in jih morajo tudi vzdr`evati v takem stanju, da se lah-

ko uporabljajo v skladu z njihovim namenom. Zoper kr{itev tega dolo~ila se lahko

vsakdo prito`i pri ob~inskem svetu.

Naslednji ~len govori o pe{poteh in dolo~a, da pravica pe{poti pomeni, da se lahko

hodi prek slu`e~ega zemlji{~a bodisi prosto ali po ozna~eni pe{poti, vendar pa ta pravi-

ca ne obsega jahanja, vo`nje in gonjenja `ivine. V dvomu velja, da je {irina pe{poti 50

cm, zra~ni prostor nad njo pa mora biti prost v vi{ini dveh metrov.
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V 256. ~lenu zakonika je dolo~eno, da javnopravnih obveznosti na nepremi~ninah,

med katere spada tudi pravica omogo~anja prehoda po javnih poteh, ni treba posebej

vpisovati v zemlji{ko knjigo. V glavno knjigo pa se lahko vpi{ejo opombe o obstoje~ih

javnih poteh in javnopravnih omejitvah na zemlji{~ih, po katerih potekajo.

Izvedbeni predpis stvarnopravnega zakonika je vladna uredba iz leta 1924 (Regie-

rungsverordnung vom 1. Mai 1924 zum Sachenrecht). V 29. ~lenu navedene uredbe je

posebej predpisano, da mora ob~inski svet zagotavljati, da lastniki zemlji{~, prek kate-

rih potekajo javne poljske poti ali pe{poti, vzdr`ujejo te poti v takem stanju, da je po

njih v vsakem trenutku mogo~ prehod.

Posebnih dolo~b v zvezi z ozna~evanjem pe{poti nismo zasledili.

3.5 [vica

Za vse vrste sprehajalnih poti (Wanderwege), torej tako za ravninske kot tudi za planin-

ske poti (Bergwanderrouten), z izjemo gorskih, je dr`ava sprejela smernice za enotno

ozna~evanje sprehajalnih poti (Richtlinien für Markierung der Wanderwege) na celot-

nem obmo~ju dr`ave, z nekaterimi majhnimi odstopanji. Smernice sta leta 1992 skupaj

sprejela {vicarska pohodni{ka organizacija Schweizerische Gemenischaft für Wander-

wege (SAW) in zvezno ministrstvo za okolje, gozdove in pokrajino.4

Kar se ti~e gorskih poti (Alpinen Routen), pa je treba omeniti priporo~ila za ozna~eva-

nje (Emfehlung für die Markierung von Alpinen Routen), ki so ga skupaj izdali {vicarski

planinski klub (Schweizer Alpen-Club (SAC), zvezno ministrstvo za ceste in SAW. Te

poti morajo biti ozna~ene z drugo barvo kot sprehajalne poti. Poleg tega priporo~ila je

treba omeniti tudi priporo~ila za ozna~evanje kulturnih in tematskih poti, zimskih spre-

hajalnih poti in sprehajalnih poti za uporabnike invalidskih vozi~kov. (Glej Peter

Gschwend)

[vica je skrb za pe{poti oziroma sprehajalne poti povzdignila celo na ustavno raven. V

ustavi ima namre~ dolo~eno, da zvezna dr`ava dolo~a na~ela za ureditev mre` pe{poti

in sprehajalnih poti. Pri tem lahko podpira kantone in koordinira njihovo delo v zvezi z

izgradnjo in vzdr`evanjem teh mre`.
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Civilni zakonik

V {vicarskem civilnem zakoniku (Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember

1907) se 699. ~len nana{a na dostop na tuja zemlji{~a. Vsakomur je dovoljen dostop v

gozdove in na pa{nike ter nabiranje gozdnih sade`ev, gob in podobno v obsegu, kot ga

dolo~ajo krajevni obi~aji, razen v primeru, ~e zaradi ohranjanja dolo~enih kultur pristoj-

ne oblasti sprejmejo dolo~ene omejevalne ukrepe. Na splo{no pa je v 702. ~lenu nave-

denega zakonika {e dolo~eno, da zvezna dr`ava, kantoni ali ob~ine lahko sprejmejo

dolo~ene omejevalne ukrepe v zvezi z lastnino na posameznih zemlji{~ih v javno ko-

rist, med drugim tudi v zadevah s podro~ja prometnih povezav.

Zakon o pe{poteh in sprehajalnih poteh iz leta 1985

V [vici imajo poseben zakon o pe{poteh in sprehajalnih poteh iz leta 1985 (Bundesge-

setz über Fuss- und Wanderwege (FWG)). Namen zakona je ureditev na~rtovanja, us-

tvarjanja in vzdr`evanja povezanih omre`ij pe{poti in sprehajalnih poti.

Omre`ja pe{poti so prometne povezave, namenjene pe{cem, ki praviloma le`ijo v na-

selitvenem podro~ju. Omre`ja sprehajalnih poti pa prete`no slu`ijo oddihu in pravilo-

ma le`ijo izven naselij. Obsegajo med seboj smiselno povezane sprehajalne poti. Druge

poti, deli pe{poti in ceste z redkej{im prometom lahko slu`ijo kot povezava med spre-

hajalnimi potmi. Mre`e obsegajo predvsem obmo~ja, namenjena oddihu, naravne in

kulturne znamenitosti, postajali{~a javnega prometa in turisti~ne objekte. Dolo~be za-

kona se ne nana{ajo na gorske poti (Alpinen Routen), torej tiste poti, ki zahtevajo pose-

ben napor in uporabo rok oziroma ob~asno uporabo posebnih pripomo~kov ter ~esto

vodijo po obmo~jih brez poti, preko ledenikov in po skalovju, kjer je deloma treba tudi

plezati.

Kantoni so dol`ni skrbeti za to, da so obstoje~e in predvidene pe{poti ter sprehajalne

poti vpisane v ustrezne na~rte, katere morajo ob~asno preverjati in po potrebi uskladiti.

Uredijo tudi vse potrebno za ustrezno pravno ureditev teh omre`ij in dolo~ijo postopek

za izdajanje ter spreminjanje aktov. Pri tem mora biti zagotovljeno sodelovanje prizade-

tih in zainteresiranih organizacij ter uradov. Kantoni morajo na tem podro~ju sodelovati

med seboj in z zvezno dr`avo. Kantoni skrbijo tudi za to, da so pe{poti in sprehajalne

poti zasnovane, vzdr`evane in ozna~ene, da se jih lahko uporablja prosto in po mo`no-

sti brez nevarnosti ter da je pravno zagotovljen javen dostop do njih.
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V zakonu je tudi dolo~eno, da se mora, ob upo{tevanju krajevnih okoli{~in, nadomestiti

iz kateregakoli razloga ukinjene oziroma odpravljene pe{poti in sprehajalne poti. Za

zadeve v zvezi z odpravo in nadomestitvijo pe{poti in sprehajalnih poti skrbijo kantoni.

Zvezna dr`ava in kantoni pritegnejo k sodelovanju pri snovanju, izdelavi in vzdr`eva-

nju pe{poti in sprehajalnih poti tudi zasebne strokovne organizacije, ki so zainteresira-

ne za izdelavo takih poti; lahko jim poverijo tudi posamezne naloge. Kantoni dolo~ijo

svoje strokovne urade za pe{poti in sprehajalne poti.

Uredba o pe{poteh in sprehajalnih poteh - (Verordnung über Fuss- und Wan-

derwege (FWV)).

Na zvezni ravni je bila leta 1986 sprejeta tudi uredba o pe{poteh in sprehajalnih poteh

Verordnung über Fuss- und Wanderwege (FWV)).

V uredbi je med drugim dolo~eno, da morajo kantoni vsakih deset let preizkusiti in po

potrebi prilagoditi na~rte pe{poti in sprehajalnih poti. Na~rte poti morajo pred prvo ob-

javo oziroma pri pomembnej{ih spremembah predlo`iti zveznemu uradu za ceste. Kan-

toni skrbijo tudi za to, da so pe{poti in sprehajalne poti, ki so bile vne{ene v na~rte, tudi

dejansko narejene, vzdr`evane in primerno ozna~ene. Zvezni urad za ceste pa sprejme

smernice za ozna~evanje sprehajalnih poti.

Kantoni morajo zagotoviti prosto prehodnost (Begehbarkeit) teh poti. Uredba tudi

dolo~a, katere podlage (cement, bitumen) so neprimerne za sprehajalne poti. Zvezna

dr`ava lahko pravnim osebnam zasebnega prava, ki se prete`no ukvarjajo s pe{potmi

in sprehajalnimi potmi, nakazuje dolo~ena sredstva.

Uredba iz leta 1993 (Verordnung über die Bezeichnung der beschwerdebe-

rechtigten Fachorganisationen für Fuss- und Wanderwege)

Zvezna dr`ava je s posebno uredbo iz leta 1993 (Verordnung über die Bezeichnung der

beschwerdeberechtigten Fachorganisationen für Fuss-und Wanderwege) dolo~ila

pravne osebe zasebnega prava, ki se prete`no ukvarjajo s pe{potmi in sprehajalnimi

potmi. Med dolo~enimi organizacijami sta tudi Schweizer Wanderwege (SAW) in

Schweizer Alpen-Club (SAC).

3.5.1 Kanton Wallis

V izvedbenem zakonu k {vicarskemu civilnemu zakoniku, ki ga je sprejel kanton Wallis

(Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 24. März 1998), je v
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150. ~lenu dolo~eno, da ograje okoli zemlji{~ ne smejo ovirati prehoda za {portne na-

mene, v skupnem interesu pa lahko ob~ina zahteva, da se ograje ali njihov del za~asno

odstrani. To potem omogo~i prehod {portnikov na zadevno obmo~je v dolo~enih okvi-

rih. Nadalje je v zakonu dolo~eno, da lahko vsak pe{ec uporablja obstoje~e poti na za-

sebni lastnini, ki ni ograjena, ~e ni nobene posebne prepovedi.

3.5.2 Kanton Appenzell

Kanton Appenzell je v letu 1996 sprejel izvedbeni zakon k zveznemu zakonu o pe{po-

teh in sprehajalnih poteh (Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Fuss- und Wan-

derwege (EG FWG)). V njem se nahajajo dolo~be o na~rtovanju, postopku, o pravni

za{~iti dohodov, nadomestilih, o izdelavi poti in vzdr`evanju ter o financiranju. Med

drugim je v zakonu dolo~eno, da okraji sprejemajo svoje na~rte mre` pe{poti in spreha-

janih poti ter dolo~ijo njihov namen. Sprehajalne poti se lahko delijo na poti kantonal-

nega pomena, poti lokalnega pomena in gorske poti. Na~rti poti se javno razgrnejo, zo-

per posamezne dele pa je mo`no vlo`iti tudi pravno sredstvo. Pri novih pe{poteh in

sprehajalnih poteh imajo lastniki zemlji{~, po katerih potekajo, pravico do enkratne pri-

merne od{kodnine, ki jo dolo~i okrajni svet. V primeru posega v mre`o pe{poti in spre-

hajalnih poti, ki zmanj{uje ali onemogo~a njihovo uporabnost, odlo~ajo okrajni sveti o

obveznosti vzpostavitve prej{njega stanja. Pri tem morajo biti poti narejene tako, da v

~immanj{i meri ovirajo obdelovanje prizadetih zemlji{~. ^e se za vzdr`avanje poti do-

deljujejo dolo~ena sredstva, skrbi za vzdr`evanje poti prejemnik teh sredstev.

Okraji so zadol`eni, da ozna~ijo pe{poti in sprehajalne poti v skladu z navodili zvezne

dr`ave. Lastniki zemlji{~ morajo dopustiti tako ozna~evanje, po mo`nosti pa se pri tem

upo{tevajo tudi njihove `elje. Okraji nato lahko prenesejo ozna~evanje in vzdr`evanje

poti na zasebne strokovne organizacije ali zdru`enja. Kanton dodeljuje okrajem

pav{alne zneske za stro{ke v zvezi z izdelavo, vzdr`evanjem in ozna~evanjem pe{poti

ter sprehajalnih poti.

Za izvr{evanje navedenega zakona je bila v letu 1996 sprejeta uredba (Verordnung zum

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (VO EG FWG)). V

njej so med drugim dolo~eni kriteriji za razlikovanje med posameznimi vrstami poti.

Dolo~eno je, da so sprehajalne poti kantonalnega pomena glavne povezave med nase-

lji. Gorske poti so tiste sprehajalne poti, ki zaradi dolo~ene lege (topografske zna~ilno-

sti, izpostavljenost, te`avnost) in sestave zahtevajo ve~jo sposobnost in bolj{o oprem-

ljenost sprehajalcev. Druge sprehajalne poti pa so lokalnega pomena. Sprehajalne poti
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kantonalnega pomena je treba zgraditi in vzdr`evati tako, da so lahko uporabne tudi

pozimi. O vsakokratnem odstranjevanju snega pa odlo~a okrajni svet. Gorske poti in

sprehajalne poti lokalnega pomena pa morajo biti zgrajene in vzdr`evane tako, da jih je

mogo~e ob upo{tevanju razli~nih okoli{~in in pri normalni previdnosti uporabljati

varno.

Isti kanton je leta 2000 izdal tudi navodila o posegih v mre`o sprehajalnih poti, kjer so

podrobnej{a navodila o izdelavi, spreminjanju, nadome{~anju in vzdr`evanju spreha-

jalnih poti.

3.5.3 Kanton Zug

V kantonu Zug pa so se urejanja podro~ja poti lotili na druga~en na~in. V zbirki kanto-

nalnih predpisov so razli~ni predpisi, ki se nana{ajo na prometno infrastrukturo. Med

drugim je objavljen tudi zakon o cestah in poteh (Gesetz über Strassen und Wege

(GSW)), ki ima za podlago tudi zgoraj citirani zvezni zakon o pe{poteh in sprehajalnih

poteh. Zakon med drugim pokriva tudi podro~je izgradnje, uporabe, financiranja in

vzdr`evanja vseh vrst pe{poti ter sprehajalnih poti v kantonu. Dolo~eno je, da kanton

planira in gradi sprehajalne poti, skrbi za njihovo stanje in jih ozna~uje. Tudi ob~ine skr-

bijo za izdelavo in vzdr`evanje sprehajalnih poti izven kantonalnih cest. Pri tem lahko

dolo~ene aktivnosti prenesejo na razli~ne organizacije, ~eprav {e vedno ostanejo odgo-

vorne za izpolnjevanje v zakonu dolo~enih nalog. Stro{ki izgradnje in vzdr`evanja poti

se razdelijo med kanton in ob~ine.

Uredba iz leta 1997 k navedemu kantonalnemu zakonu dolo~a, da kanton prek gradbe-

ne direkcije in ob~ine v okviru svojih pristojnosti poskrbi za sodelovanje zasebnih stro-

kovnih organizacij, ~e na~rtujejo, izdelujejo ali ozna~ujejo pomembnej{o pe{pot oziro-

ma sprehajalno pot.

3.6 Zvezna republika Nem~ija

Nem{ko pravo pravnega re`ima javnega dobra ne ve`e na javno lastnino. Stvari, ki spa-

dajo v javno dobro, so v zasebni lastnini (razen v dveh de`elah: Hamburg in Ba-

den-Würrtemberg), 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 potrebno, da bi se

stvar normalno uporabljala v javnem interesu. (Raziskovalna naloga, {t. 25/2002).
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V tej dr`avi ni enovite ureditve ozna~evanja sprehajalnih poti. To je privedlo do velikih

razlik pri ozna~evanju, pri ~emer gre tudi za razliko v kvaliteti posameznih oznak. Zato

je nem{ki in{titut za standardizacijo v sodelovanju z nem{ko planinsko zvezo razvil

enotne DIN standarde za oblikovanje ka`ipotov in za barve ter vsebino smerokazov.

Pripravljen je bil kon~ni osnutek, ki pa {e ni bil potrjen in zato v tem trenutku {e ni v ve-

ljavi. Med drugim je v standardih zaslediti tudi definicijo sprehajalne poti (Wanderweg);

gre za pot na de`eli in v hribih, ki prete`no slu`i za hojo z namenom oddiha in po pravi-

lu le`i izven naselja. Lahko je umetno narejena ali pa je nastala po naravni poti ter z

obi~ajno uporabo. Gre za po pravilu samostojno pot, lo~eno od splo{nega prometa, ki

je primerno opremljena s ka`ipoti, smerokazi in markacijami. Sprehajalna pot je tudi

gozdna ali poljska pot, ki je v prvi vrsti namenjena za gospodarsko izkori{~anje gozda

oziroma polja, vendar pa je po pravilu dostopna javnosti, bodisi v smislu splo{ne upo-

rabe ali pa zaradi posebne dopustitve lastnika zemlji{~a, po katerem poteka. Predpisa-

no je tudi, katere informacije morajo vsebovati ka`ipoti; med drugim mora biti na njih

napisano tudi ime organizacije, ki je pristojna za ozna~evanje poti. Ka`ipoti se morajo

nahajati na vseh pomembnih to~kah (razpotja, kri`i{~a), pa tudi na dolo~eni razdalji, ~e

gre za dolgo pot. (Glej gradivo Weber)

Nem{ka planinska zveza je skupaj z avstrijsko planinsko zvezo izdala smernice za

skupno delo. Sicer pa je nem{ka planinska zveza izdala tudi priro~nik za ko~e in poti. V

njem je navedeno, da stro{ke postavitve smerokazov krije sama planinska zveza.

Dolo~eno je, da mora tisti, ki naredi pot za turiste v visokogorju, tudi ozna~iti to pot

tako, da se turisti na njej ne izgubijo. V pravilniku o delovnem podro~ju (Arbeitsgebiet-

sordnung (Argo)) nem{ke planinske zveze je v bistvu opredeljeno delovanje in razme-

jena pristojnost med nem{ko in avstrijsko planinsko zvezo. Vsaka od obeh zvez ima

svoj teritorij, na katerem izvaja svoj osnovni program dela. V osnovi je namen delovanja

zagotavljanje interesov pohodnikov in planincev, pri ~emer gre tudi za aktivno varova-

nje narave in za vzdr`evanje gorskih poti ter ko~. Nem{ka planinska zveza oskrbuje

pribli`no 50% poti in vzponov na avstrijskem ozemlju. Nove poti se lahko naredijo

samo v primeru, ~e je dokazana nujnost postavitve nove poti, zagotovljeno financiranje

in tudi pridobljeno soglasje prizadetega lastnika. Poti morajo biti enotno in po predpi-

sih ozna~ene. V spornih primerih, ko med nem{ko in avstrijsko zvezo ni mogo~e dose~i

soglasja na drug na~in, se imenuje razsodi{~e. (Glej gradivo Weber)
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Zvezni zakon o gozdovih iz leta 1975 (Gesetz zur Erhaltung des Waldes und

zur Förderung der Forstwirtschaft (BwaldG))

Zvezni zakon o gozdovih iz leta 1975 (Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förde-

rung der Forstwirtschaft (BwaldG)) med drugim dolo~a, da se kot gozd {tetejo tudi

gozdne poti. V 13. ~lenu je opredeljen gozd, namenjen oddihu (Erholungswald). Gre za

gozd, ki je zaradi javnega interesa za{~iten in vzdr`evan za namene oddiha. Zveznim

de`elam je prepu{~eno podrobnej{e reguliranje tega podro~ja. Med drugim lahko

sprejmejo predpise o vzpostavitvi in vzdr`evanju poti. Naslednji ~len pa dolo~a, da je v

gozdove dovoljen vstop z namenom rekreacije. Kolesarjenje, vo`nja s invalidskimi

vozi~ki in jahanje pa sta dovoljena samo po cestah in poteh. De`ele uredijo podrobno-

sti v zvezi z uporabo gozdov, pri ~emer lahko tudi omejijo vstop vanje iz utemeljenih

razlogov (varovanje gozda, varnost obiskovalcev ipd.). Pristojnim gozdnogospodar-

skim podjetjem oziroma skupnostnim pa je nalo`ena skrb za vzpostavitev in vzdr`eva-

nje poti.

3.6.1 Zvezna de`ela Thüringen

V {estem poglavju zakona o varstvu narave zvezne de`ele Thüringen (Thüringer Ge-

setz über Naturschutz und Landschaftspflege (ThürNatG)), ki govori o oddihu v naravi,

je med drugim dolo~eno, da se vsakdo lahko na lastno odgovornost giblje po neobde-

lanih zemlji{~ih v naravi. Lastniki ne smejo dolo~ati posebnih omejitev za prost prehod

prek svojih zemlji{~. Do pozidanih in posebej izkori{~anih zemlji{~ dostop ni dovoljen.

Najvi{ji urad za varstvo narave lahko, upo{tevajo~ razli~ne interese zainteresiranih stra-

ni, 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 dopustiti uporabo s strani tretjih oseb ter ozna~itev posamez-

nih poti za namen sprehajanja, kolesarjenja ali jahanja, kolikor s tem niso nesorazmer-

no prizadeti. (Raziskovalna naloga, {t. 25/2002)

3.6.2 Berlin

V zakonu o varovanju narave Berlina (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege

von Berlin (Berliner Naturschutzgesetz - NatSchGBln)) je dolo~eno (37. ~len), da se

lastniku ali imetniku pravice uporabe zemlji{~a lahko nalo`i obveznost, da na svojem

zemlji{~u, na katero se po posebnih predpisih sicer ne bi smelo dostopati, omogo~i pra-

vico prehoda za tretje osebe (javnost), ~e drugi deli narave, kot so rekreacijske
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povr{ine, naravne lepote, gozd ali vode niso dostopne na drug primeren na~in in raba

teh zemlji{~ s tem ni bistveno okrnjena. Sicer pa sta jahanje in vo`nja z vpre`nimi vozili

po teh zemlji{~ih dovoljena samo, ~e je to posebej ozna~eno, in ~e lastniki zemlji{~ to

dovolijo. V utemeljenih primerih se lahko lastnikom dovoli, da ogradijo svojo posest in

tako prepre~ijo dostop tretjih oseb. (Raziskovalna naloga, {t. 25/2002)

3.6.3 Zvezna de`ela Mecklenburg-Vorpommern

V zakonu o varovanju narave in pokrajine zvezne de`ele Mecklenburg-Vorpommern

(Gesetz zum Schutz der Natur und der Landschaft im Lande Mecklenburg-Vorpom-

mern) je med drugim dolo~eno, da lahko vsakdo hodi, kolesari ali uporablja invalidski

vozi~ek po zasebnih poteh in cestah, pa tudi poljskih poteh, in sicer z namenom oddiha

v naravi. 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 dopu-

stiti (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 izda samo v ute-

meljenih primerih (prepre~itev ve~je {kode za gospodarja, varovanje narave, varstvo

sprehajalcev) in za dolo~en ~as. (Raziskovalna naloga, {t. 25/2002)

3.6.4 Bavarska

Tudi v tej zvezni de`eli obstaja zakon o varstvu narave (Gesetz über den Schutz der Na-

tur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Na-

turschutzgesetz - BayNatSchG)). Po tem zakonu ima v na~elu vsakdo pravico, da se na-

haja v naravnem okolju brez posebnega dovoljenja oblasti in brez soglasja lastnika. V

23. ~lenu zakona je izrecno dolo~eno, da se lahko uporabljajo za sprehode zasebne

poti v prosti naravi, ki so primerne za ta namen. Oznake na poteh in ka`ipoti morajo biti

enotne, jasne in postavljene pod nadzorstvom pristojnih pohodni{kih zdru`enj (Wan-

derwegenetze). ^e oznake in ka`ipoti ne ustrezajo predpisanim pogojem, se jih lahko

odstrani. Lastniki oziroma drugi zemlji{ki upravi~enci so dol`ni dopustiti namestitev

oznak in ka`ipotov na poteh; to sicer izvajajo bodisi ob~ine ali pa organizacije s po-

dro~ja varovanja okolja oziroma krajine, in to po posebnem dovoljenju ni`je oblasti s

podro~ja varovanja okolja. Pri name{~anju oznak in ka`ipotov je treba upo{tevati upo-

rabo zemlji{~a, pred vsakim posegom pa je treba obvestiti njegovega lastnika. V pose-

bej dolo~enih upravi~enih primerih (gospodarsko izkori{~anje, bli`ina stanovanjske

hi{e ipd) lahko lastnik prepove dostop na svoje zemlji{~e, bodisi z ograjo ali pa s poseb-
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no opozorilno tablo, na kateri mora biti tudi navedena zakonska podlaga za prepoved

dostopa. V skladu s 33. ~lenom zakona je dol`nost zvezne de`ele, okrajev, okro`ij in

ob~in, da izvr{ujejo njegove dolo~be in pri tem zagotavljajo prost dostop do naravnih

lepot in povr{in za oddih, ~e je potrebno, tudi z omejitvijo lastnine in z izgradnjo, med

drugim, sprehajalnih in obre`nih poti (Uferwege). V ta namen so zagotovljena ustrezna

prora~unska sredstva. Lahko pride tudi do razlastitve v korist zvezne de`ele, okraja,

okro`ja in ob~ine, da bi se zagotovil prost dostop do hribov, voda in drugih naravnih le-

pot, za izgradnjo sprehajalnih poti, povr{in za oddih in podobno.

3.6.5 Brandenburg

V zakonu o varstvu narave zvezne de`ele Brandenburg (Brandenburgisches Natursc-

hutzgesetz – BbgNatSchG) je dolo~eno, da je v prosti naravi dovoljena hoja po zaseb-

nih poteh in stezah z namenom oddiha, razen v primerih, ko ta ali drug zakon dolo~a

druga~e. To splo{no dovoljenje se lahko izvr{uje le tako, da niso nesorazmerno priza-

dete pravice drugih sprehajalcev in interesi lastnikov zemlji{~. Ne velja pa dovoljenje za

za{~itene biotope, pa tudi ne za vrtove, dvori{~a in druga podobna zasebna zemlji{~a.

Iz upravi~enih razlogov lahko lastnik ali upravi~enec prepove ali dejansko prepre~i (z

zaporo) hojo po zemlji{~u, pred tem pa mora pridobiti dovoljenje ni`je naravovarstve-

ne oblasti. Dovoljenje se izda, ko je to potrebno zaradi prepre~itve nesorazmerne ovira-

nosti oziroma {kode v zvezi z uporabo zemlji{~a. Po pravilu je dovoljenje izdano do

preklica in je ~asovno omejeno. Tudi ni`ja naravovarstvena oblast lahko iz naravovars-

tvenih razlogov zapre dolo~eno obmo~je po uradni dol`nosti. Ob~ine lahko v svojih

pravilih uredijo dostop do zasebnih poti, zelenih povr{in in drugih nezazidanih zem-

lji{~ v strnjenih naseljih. Kar se ti~e poti, zakon izrecno zahteva, da morajo biti

ozna~ene. Lastniki oziroma upravi~enci morajo dopustiti namestitev oznak; to sicer iz-

vedejo naravovarstvene oblasti ali druge za to pristojne organizacije ob upo{tevanju

dolo~b zakona o gozdovih. Pooblastilo za ozna~evanje sprehajalnih poti izdaja ni`ja

naravovarstvena oblast, vi{ja naravovarstvena oblast pa dolo~i same oznake.

V tej zvezni de`eli so v letu 1997 izdali tudi smernice za ozna~evanje sprehajalnih poti

(Richtlinie zur Markierung von Wanderwegen im Land Brandenburg). Smernice je izda-

lo de`elno ministrstvo za kmetijstvo, varstvo okolja in urejanje prostora, nazadnje pa so

bile spremenjene v 2001. letu. Smernice posebej opozarjajo, da je pri ozna~evanju treba

upo{tevati dolo~be zakona o gozdovih te zvezne de`ele. Smernice podrobneje oprede-

ljujejo oznake poti (Wegemarken), ka`ipote (Wegeweiser) in predmetne table (prost

prevod za Objekttafel). Pri tem so dolo~ene barve in dimenzije posameznih vrst oznak.
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Glavne sprehajalne poti (Hauptwanderwege) so posebej opisane v smernicah; gre za

tiste sprehajalne poti, ki potekajo prek ozemelj ve~ih teritorialnih enot in so tudi pose-

bej ozna~ene. Poleg glavnih sprehajalnih poti so v smernicah opredeljene {e obmo~ne

(Gebietswanderwege) in stranske sprehajalne poti (Nebenwanderwege). Tudi te so

posebej ozna~ene. Ka`ipoti vsebujejo informacije o ciljnih to~kah in oddaljenosti od

njih, predmetne table pa ozna~ujejo tipi~ne krajevne znamenitosti. Za obe vrsti oznak

so predpisane osnovne zna~ilnosti (dimenzije, barva). Oznake se name{~ajo predvsem

na drevesa, pri ~emer mora biti poskrbljeno za to, da nastane ~immanj{a {koda; pred-

hodno pa je treba pridobiti tudi dovoljenje lastnika. Ka`ipoti in predmetne table morajo

biti name{~ene samo tam, kjer je to potrebno, pri tem pa se morajo ujemati z okoljem.

Materiali, ki se uporabljajo pri ozna~evanju, morajo v ~imve~ji meri ustrezati okoljevars-

tvenim zahtevam.

IV. ZAKLJU^EK

Iz naloge izhaja, da si v na~elu vse obravnavane dr`ave prizadevajo k poenotenju

ozna~evanja razli~nih poti, pa tudi k poenotenju pravnega re`ima njihove uporabe.

Mo~no je poudarjeno tudi meddr`avno sodelovanje (poseben primer sta Avstrija in

Zvezna republika Nem~ija) na podro~ju izdelave in vzdr`evanja poti. Primera povezo-

vanja sta tudi organizacija Arc Club Alpin in pe{pot Via Alpina.

Sicer pa dr`ave, kot je razvidno iz njihovih zakonodaj, dokaj natan~no lo~ijo pe{poti,

sprehajalne poti in alpske oziroma planinske poti, kar ka`e tudi normativna ureditev.

Na~eloma pa je na vseh ravneh dolo~ena pravica hoje v naravi (po gozdu, v planinah in

drugje na pode`elju), razen v primerih, ko je iz upravi~enih razlogov ta pravica

omejena.

[vica je med obravnavanimi dr`avami edina, ki ima poseben zakon in podzakonski

predpis o pe{poteh in sprehajalnih poteh. @e v ustavi je dolo~ila na~ela za ureditev

mre` pe{poti in sprehajalnih poti, v civilnem zakoniku pa so predvidene mo`nosti za

omejitev zasebne lastnine oziroma je omogo~en prost dostop nanjo. Kantoni skrbijo

tudi za to, da so pe{poti in sprehajalne poti zasnovane, vzdr`evane in ozna~ene, da se

jih lahko uporablja prosto in po mo`nosti brez nevarnosti ter da je pravno zagotovljen

javen dostop do njih.
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V Avstriji na zvezni ravni o pravici gibanja na tujih zemlji{~ih govorita zakon o vodnem

pravu in zakon o gozdovih s pripadajo~o uredbo. Obrambno ministrstvo lahko z ured-

bo zapre dolo~ena obmo~ja, na katerih je gibanje posebej urejeno. Sicer pa je uporaba

poti v na~elu prosta, razen v primeru upravi~enih omejitev v korist lastnika oziroma

upravi~enca. V zveznih de`elah pa se dolo~be o pe{poteh in sprehajalnih poteh naha-

jajo v razli~nih predpisih, ki urejajo, npr.: ceste, varstvo narave in `ivali, lovstvo, turi-

zem, zdravili{~a in za{~itena obmo~ja.

Francija je predsem na dr`avni ravni poskrbela za urejanje pe{poti in sprehajalnih poti,

in sicer se dolo~be v zvezi s temi potmi nahajajo v zakonikih o pode`elju, urbanizmu in

o varstvu okolja. Pristojnosti v zvezi s sprehajalnimi potmi so bile prene{ene na depart-

maje. Sprehajalne poti so prete`no v lasti ob~ine in so javno dobro, zasebne poti pa mo-

rajo biti odprte za javno uporabo.

Italija je `e na ustavni ravni opredelila, da se lastnikom zemlji{~ lahko z zakonom

nalo`ijo nekatere omejitve, posebej pa je dolo~ena tudi za{~ita planinskega obmo~ja.

Na dr`avni ravni je zakonodaja o poteh bolj skromnega obsega in se nana{a predvsem

na delovanje krovne planinske organizacije. V cestnem zakoniku so podane definicije

posameznih vrst poti. Na~eloma je v Italiji sprehajalcem zagotovljen prost prehod prek

zasebnih zemlji{~, in sicer se ta pravica pridobi po desetih letih mirne uporabe. V de`el-

nih predpisih s podro~ja turizma, gorni{tva ali varstva okolja so podrobneje opredelje-

ne pravice in obveznosti v zvezi z izdelavo poti in njihovim vzdr`evanjem. V avtonomni

de`eli Trentino-Alto Adige so tradicionalno korak pred ostalo dr`avo, saj so tam prvi

pri~eli z ozna~evanjem poti in sistemati~no skrbjo za njihovo vzdr`evanje.

Pri Liechtenteinu nismo na{li posebnih dolo~b o ozna~evanju pe{poti in sprehajalnih

poti, vendar pa je iz stvarnopravnega zakonika te dr`ave in iz izvedbene uredbe razvid-

no, da so lastniki zemlji{~, ~ez katere vodijo javne poljske poti in pe{poti, dol`ni omo-

go~iti nemoten prehod in jih tudi vzdr`evati.

Zvezna republika Nem~ija je, razen dolo~b zveznega zakona o gozdovih, podro~je

pe{poti in sprehajalnih poti uredila v predpisih zveznih de`el s podro~ja varstva narave

in gozdov. Tik pred uveljavitvijo so enotni DIN standardi za oblikovanje ka`ipotov in za

barve ter vsebino smerokazov. Na~eloma je v tej dr`avi hoja po tujem zemlji{~u dovo-

ljena, iz upravi~enih razlogov pa jo lahko lastnik tudi omeji ali prepove, pri ~emer mora

pridobiti ustrezno soglasje pristojne oblasti.

538



Za planinske poti v obravnavanih dr`avah skrbijo planinske organizacije oziroma zve-

ze. To je posledica tradicije, saj so so v preteklosti take poti praviloma nastajale na pod-

lagi zasebne pobude posameznikov ali dolo~enih skupin ljudi, ki so se kasneje organi-

zirali v zveze oziroma dru{tva, iz teh pa so nastale dana{nje planinske zveze, vklju~no s

Planinsko zvezo Slovenije.
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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)
BAN^NO PRAVO
Kriteriji centralnih bank pri izdaji dovoljenj za kvalificirane dele`e bank (24/2003)
BEGUNEC
Begunska tabori{~a med I. svetovno vojno na ozemlju nekdanje Avstro - Ogrske monarhije (2/2002)
Subvencije in podpore beguncem (63/2003)
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)
Oblike pomo~i delavcem v nekonkuren~nih panogah (70/2003)
CARINSKI PREDPISI
Carinska zakonodaja - stopnje in carinski postopek (9/2003)
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)
Obdav~itev subvencij v kmetijstvu (81/2003)
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 Hrva{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)
Porodni{nice (primerjava Slovenija, ~lanice EU) (4/2003)
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 Hrva{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)
DOSTOP DO INFORMACIJ
TV prenosi plenarnih sej (14/2001)
Dostop do tajnih podatkov - varnostno preverjanje (60/2003)
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)
DRU@INA
Standardi in normativi na podro~ju otro{kega varstva (58/2001)
Zdru`ljivost poklica in dru`ine v Republiki Sloveniji – pogoji (11/2003)
DR@AVNA POMO^
Zagotavljanje svobode in politi~ne pluralnosti medijev (38/2001)
DR@AVNE POMO^I
Oblike pomo~i delavcem v nekonkuren~nih panogah (70/2003)
DR@AVLJANSKA VZGOJA
Pregled pouka dr`avljanske vzgoje po evropskih dr`avah (95/2002)
DR@AVNI ZBOR
Raziskovalni sektor - statisti~ni podatki (78/2001)
Zbornik Raziskovalnega sektorja – 2001 (100/2001)
Dejavnost Raziskovalnega sektorja (13/2003)
DR@AVNO TO@ILSTVO
Vloga javnega to`ilca v demokrati~ni dru`bi (86/2002)
Javni to`ilci - normativna ureditev v Sloveniji (6/2003)
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ENAKOPRAVNOST MO[KIH IN @ENSK
Enake mo`nosti in narodnostne pravice (42/2003)
ENERGETSKA POLITIKA
Pregled organiziranosti vlad ~lanic EU po ministrskih resorjih (33/2001)
Energetika (urejenost podro~ja v drugih dr`avah) (34/2001)
U~inkovita raba energije in obnovljivi viri energije (15/2003)
EU
Mad`arska narodnostna skupnost po vstopu Slovenije v EU (17/2003)
Ve~jezi~nost v Evropski uniji (26/2003)
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 (prikaz po dr`avah) (82/2002)
GENERALNI SEKRETAR
Generalni sekretar parlamentov - polo`aj in vloga (16/2001)
GLASOVANJE
Poslovni{ka ureditev ponovitve glasovanja in obravnava predlogov aktov s finan~nimi posledicami
(05/2001)
Glasovanje na plenarni seji (66/2002)
GLAVNO MESTO
Glavno mesto – status (62/2003)
GORA
Primerjalna zakonodaja na podro~ju markirnih planinskih in drugih javnih pe{poti (69/2003)
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)
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INFLACIJA
Prikaz nekaterih makroekonomskih kazalcev za Republiko Slovenijo v obdobju 1992-2001 (29/2002)
INTERNET
Parlamenti in internet (86/2003)
IRSKA
Gospodarska predstavni{tva (prikaz po dr`avah) (82/2002)
IZOBRA@EVALNA POLITIKA
Oblike financiranja {tudentov v dr`avah Evropske unije (61/2001)
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 MORALA
Pravna ureditev sankcioniranja pornografije v EU (12/2003)
JAVNA POLITIKA
Vloga parlamenta v razvoju javnih politik v dobi globalizacije in multilateralnih institucij (4/2002)
JAVNA VARNOST
Zakon o prepre~evanju nereda na {portnih prireditvah (48/2003)
JAVNE FINANCE IN PRORA^UNSKA POLITIKA
Prikaz nekaterih makroekonomskih kazalcev za Republiko Slovenijo v obdobju 1992-2001 (29/2002)
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 Evrope (67/2001)
Kazenska in od{kodninska zakonodaja - nekatere dolo~be (22/2003)
Zaporna kazen v slovenski zakonodaji (47/2003)
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KMETIJSKA ZBORNICA
^lanstvo v kmetijski zbornici (1/2002)
KMETIJSKO PRAVO
Promet s kmetijskimi zemlji{~i v EU (22/2002)
KMETIJSTVO
Obdav~itev subvencij v kmetijstvu (81/2003)
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)
KREDITNE IN FINAN^NE USTANOVE
Objavljanje letnih ra~unovodskih listin (59/2003)
KULTURNA ORGANIZACIJA
Zaposlovanje za dolo~en ~as (14/2002)
LISTINA O ^LOVEKOVIH PRAVICAH
Temeljne ~lovekove pravice – aktivnosti Dr`avni zbor RS v letu 2002 (10/2003)
LOKALNE DAV[^INE
Turisti~na taksa (71/2002)
MAKROEKONOMIJA
Prikaz nekaterih makroekonomskih kazalcev za Republiko Slovenijo v obdobju 1992-2001 (29/2002)
MANJ[INA
Mad`arska narodnostna skupnost po vstopu Slovenije v EU (17/2003)
MANJ[INE
Volilna pravica manj{in (41/2001)
Analiza u~benikov za osnovne in srednje {ole v zvezi z narodnimi skupnostmi v Republiki Sloveniji
(45/2003)
Regionalni in manj{inski jeziki (68/2003)
MEDIJI
Zagotavljanje svobode in politi~ne pluralnosti medijev (38/2001)
MEDNARODNI AKT
Predlog poslovnika Parlamentarne skup{~ine Srednjeevropske pobude (2/2003)
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)
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 Evrope (67/2001)
MNO@I^NI MEDIJI
Pregled lastninskih odnosov v medijih v zahodnoevropskih in tranzicijskih dr`avah (6/2001)
MONOPOL
Podeljevanje pravic za izrabo naravnih monopolov (78/2003)
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NACIONALNA NEODVISNOST
Slovenci po razpadu Avstro-Ogrske (33/2002)
NADZOR
Zakonodaja in parlamentarni nadzor nad izvr{ilno vejo oblasti (67/2002)
NADZOR BAN^NEGA POSLOVANJA
Kriteriji centralnih bank pri izdaji dovoljenj za kvalificirane dele`e bank (24/2003)
NALO@BA
Investicijski skladi – direktive EU (80/2002)
NARAVNI VIRI
Podeljevanje pravic za izrabo naravnih monopolov (78/2003)
NARODNA MANJ[INA
Manj{ine v Sloveniji (70/2001)
Analiza francoskega in italijanskega zakona o italijanski in francoski manj{ini `ive~i v tujini (52/2003)
NARODNI PARK
Varstvo naravnih parkov (70/2002)
Narodni parki – coniranje (32/2003)
NARODNA SKUPNOST
Analiza popisa prebivalstva v letu 2002 v lu~i mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (38/2003)
NARODNOSTNA SKUPNOST/MANJ[INE
Manj{inski jeziki kot uradni jeziki (13/2001)
Primerjava popisa prebivalstva (narodnosti) med 2002 in 1991 za mad`arsko narodno skupnost (28/2003)
Primerjava popisa prebivalstva (narodnosti) med 2002 in 1991 za italijansko narodno skupnost (29/2003)
Analiza popisa prebivalstva v letu 2002 v lu~i italijanske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (49/2003)
NARODNE SKUPNOSTI
Analiza zakonodaje Republike Slovenije z italijansko in mad`arsko narodno skupnostjo v Republiki Sloveniji
(50/2003)
Polo`aj in pravice narodnih skupnosti (75/2003)
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^NINSKO PREMO@ENJE
Nepremi~ninski investicijski skladi (43/2003)
NEPREMI^NINE
Promet s kmetijskimi zemlji{~i v EU (22/2002)
Primerjava zakonodaje s podro~ja nepremi~ninskih investicijskih skladov v EU (80/2003)
NEPROFITNA ORGANIZACIJA
Pridobitna dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij (15/2002)
Financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v dr`avah EU (65/2003)
NEZDRU@LJIVOST
Primerjalna analiza ureditve nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (81/2001)
NOTAR
Notarske in odvetni{ke tarife (3/2003)
Notarske in odvetni{ke tarife v Angliji in na Nizozemskem (16/2003)
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 Hrva{kem (93/2001)
Dav~na stopnja za obdav~itev ban~nih obresti (12/2002)
Davek na kapitalski dobi~ek (13/2002)
OBNOVLJIVI VIRI
U~inkovita raba energije in obnovljivi viri energije (15/2003)
OBRAMBA
Odbor za obrambo (07/2001)
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OBRATOVALNI ^AS
Primerjalna analiza ureditve odpiralnega ~asa trgovin (37/2001)
Obratovalni ~as lokalov in prodaja alkohola (88/2002)
ODLIKOVANJE
Parlamentarne nagrade/odlikovanja (54/2003)
ODNOS MED ZAKONODAJNO IN IZVR[ILNO VEJO OBLASTI
Odnos med zakonodajno in izvr{ilno vejo oblasti (47/2001)
OD[KODNINA
Kazenska in od{kodninska zakonodaja - nekatere dolo~be (22/2003)
OD[KODNINE
Izpla~ila od{kodnin (57/2003)
ODVETNIK
Notarske in odvetni{ke tarife (3/2003)
Notarske in odvetni{ke tarife v Angliji in na Nizozemskem (16/2003)
OECD
Kontrolna vpra{anja OECD za ugotavljanje u~inkov zakonodaje in regulativnih ukrepov/RIA-regulatory im-
pact 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 dejavnostjo (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)
OSEBNI PODATKI
Zbiranje biografskih in drugih podatkov o poslancih (23/2003)
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)
OSEBNOSTNE PRAVICE
Za{~ita osebne integritete - vpra{alnik ECPRD (51/2003)
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)
OTROKOVE PRAVICE
Evropska strategija za otroke - izvajanje priporo~ila SE (41/2003)
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 - primerjalno (80/2001)
Statisti~ni podatki o delu Dr`avnega zbora Republike Slovenije (87/2001)
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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)
TV prenosi parlamentarnih sej (37/2003)
Strukture in funkcije delovnih teles DZ RS (40/2003)
Parlamentarne nagrade/odlikovanja (54/2003)
Nekateri podatki o delu DZ RS za leto 2003 (76/2003)
Parlamentarne slu`be – primerjalno (82/2003)
Statisti~ni podatki o delu PS Nsi (83/2003)
Statisti~ni podatki o delu DZ v letu 2003 (84/2003)
Parlamentarni TV kanali (85/2003)
Parlamenti in internet (86/2003)
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 - primerjalno (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 Belgiji – 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)
Strukture in funkcije delovnih teles DZ RS (40/2003)
Volitve v Dr`avni zbor RS, Delovna telesa (72/2003)
PARLAMENTARNO GLASOVANJE
Ugotavljanje prisotnosti, sankcioniranje neopravi~ene odsotnosti (09/2001)
Glasovanje v Dr`avnem zboru (14/2003)
PLA^A
Sistem pla~ in dodatkov za poslance (6/2002)
Prejemki poslancev po koncu mandata (43/2002)
Prejemki poslancev (92/2002)
PODATKI
Statisti~ni podatki o delu Dr`avnega zbora Republike Slovenije (87/2001)
POKLICNA VOJSKA
Pravica do zdru`evanja poklicnih pripadnikov oboro`enih sil – vpra{alnik Sveta Evrope (94/2001)
Profesionalna vojska (46/2002)
POKLICNI [PORT
[olanje vrhunskih {portnikov (11/2002)
POKOJNINSKI SISTEMI
Finan~na stabilnost pokojninskih sistemov (79/2003)
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POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Pokojninske sheme - ureditev v EU (1/2003)
POKRAJINE
Regije (pokrajine) v posameznih dr`avah Evrope (27/2002)
POLITI^NA PRIPADNOST
Predsedniki RS v zadnjih 12-tih letih (7/2003)
POLITI^NA SKUPINA
Obrazec za spremljanje delovanja poslanskih skupin (64/2000)
POLITI^NA STRANKA
Stranke v Evropski uniji (54/2000)
Dr`avni zbor Republike Slovenije, politi~na stranka - podatki (75/2001)
POLITI^NI SISTEM
Politi~na ureditev v Sloveniji (4/2001)
POLITI^NO NASILJE
Bombni napad leta 1993 (11/2001)
POLITI^NO UDEJSTVOVANJE
Problemi delovanja demokrati~nih institucij – vpra{alnik Sveta Evrope (83/2002)
POLITIKA ZAPOSLOVANJA
Zdru`ljivost poklica in dru`ine v Republiki Sloveniji – pogoji (11/2003)
POMO^ ZA ZAPOSLOVANJE
Brezposelnost in ukrepi za pospe{evanje zaposlenosti v gospodarsko neperspektivnih obmo~jih (44/2002)
Oblike pomo~i delavcem v nekonkuren~nih panogah (70/2003)
PONUDBA ZA PREVZEM
Ponudba za odkup delnic manj{inskih delni~arjev v primeru prevzema podjetja (Slovenska zakonodaja)
(98/2001)
POPIS PREBIVALSTVA
Popis prebivalstva Slovenije - verska pripadnost (28/2001)
Primerjava popisa prebivalstva (narodnosti) med 2002 in 1991 za mad`arsko narodno skupnost (28/2003)
Primerjava popisa prebivalstva (narodnosti) med 2002 in 1991 za italijansko narodno skupnost (29/2003)
Analiza popisa prebivalstva v letu 2002 v lu~i mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (38/2003)
Analiza popisa prebivalstva v letu 2002 v lu~i italijanske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (49/2003)
PORO^ILO
Poro~ilo o delu DZ v obdobju 2000-2004, prvo leto mandata, oktober 2000 – december 2001 (99/2001)
PORODNI[KI DOPUST
Porodni{ki dopust v Sloveniji (38/2002)
Porodni{ki dopust v dr`avah ~lanicah EU (68/2002)
PORTUGALSKA
Gospodarska predstavni{tva (prikaz po dr`avah) (82/2002)
POSLANEC
Ponovno izvoljeni poslanci (55/2000)
Poslanski mandat - odgovori na vpra{alnik Interparlamentarne unije (60/2000)
Strokovna pomo~ poslancem (03/2001)
Ugotavljanje prisotnosti, sankcioniranje neopravi~ene odsotnosti (09/2001)
Polo`aj poslancev - primerjalni pregled (52/2001)
Poslanska stanovanja (68/2001)
Sistem pla~ in dodatkov za poslance (6/2002)
Poslanska imuniteta – od{kodninska odgovornost (24/2002)
Prejemki poslancev po koncu mandata (43/2002)
Nadomestni poslanci (69/2002)
Prejemki poslancev (76/2002)
Poslanska vpra{anja in pobude (81/2002)
Sredstva za delo poslancev v prora~unu DZ RS (85/2002)
Seznam poslancev DZ (91/2002)
Prejemki poslancev (92/2002)
Zbiranje biografskih in drugih podatkov o poslancih (23/2003)
Status poslancev DZ RS (39/2003)
Pla~e poslancev (74/2003)
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POSLOVNIK
Ugotavljanje prisotnosti, sankcioniranje neopravi~ene odsotnosti (9/2001)
Poslovni{ka dolo~ila o ravnanju z zaupnimi gradivi - primer Nem~ije (49/2001)
Primerjalni pregled poslovnika po evropskih dr`avah (65/2001)
Poslovni{ka ureditev ponovitve glasovanja in obravnava predlogov aktov s finan~nimi posledicami
(5/2001)
Predlog poslovnika Parlamentarne skup{~ine Srednjeevropske pobude (2/2003)
PRAVICE IN SVOBO[^INE
Zdravljenje neplodnosti in postopki OBMP (45/2001)
Temeljne ~lovekove pravice – aktivnosti Dr`avni Zbor RS v letu 2002 (10/2003)
PRAVNI RED SKUPNOSTI
Ustavne spremembe in vstop v EU – povzetek gradiv (28/2002)
PRAVNI[KI POKLIC
Pravni{ki poklici - normativna ureditev (33/2003)
PREBIVALI[^E
Poslanska stanovanja (68/2001)
PREDSEDNIK
Polo`aj predsednika republike po koncu mandata (5/2003)
PREDSEDNIK PARLAMENTA
Prejemki poslancev po kon~anem mandatu (53/2003)
PREDSEDNIK VLADE
Prejemki poslancev po kon~anem mandatu (53/2003
PRED[OLSKA VZGOJA
Financiranje pred{olske vzgoje (36/2002)
PREISKOVALNA KOMISIJA
Preiskovalne komisije v tranzicijskih dr`avah (31/2001)
PREMESTITEV ZAPORNIKOV
Konvencija Sveta Evrope o premestitvi obsojencev - izku{nje dr`av ~lanic Sveta Evrope (23/2001)
PRENEHANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Ste~aj, finan~na disciplina (97/2001)
PRISTOJNOSTI
Regije (pokrajine) v posameznih dr`avah Evrope (27/2002)
Pristojnosti in vloga Odbora za {olstvo (84/2002)
PRISTOJNOSTI PARLAMENTA
Poro~ilo o vlogi DZ RS v pogajalskem procesu (59/2001)
Vloga parlamenta v razvoju javnih politik v dobi globalizacije in multilateralnih institucij (4/2002)
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