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Predgovor*

Leto 2004 je bilo precej druga~no od obi~ajnih. Ne le, da je bilo prestopno in da so v

Atenah, zibelki olimpijskih iger, potekale do sedaj najbolj mno`i~ne in odmevne olim-

pijske igre moderne dobe, temve~ so ga zaznamovale {tevilne naravne nesre~e, pa tudi

katastrofe druge vrste, ki jih je povzro~ilo ~love{tvo s svojimi dejanji.

V evropskem prostoru je bila v letu 2004 izvedena do sedaj najve~ja {iritev Evropske

unije z desetimi novimi ~lanicami, predvsem iz Vzhodne in Srednje Evrope; na novo je

bil izvoljen Evropski parlament, imenovana Evropska komisija v novi sestavi, zaklju~ila

se je prva faza sprejemanja pogodbe o ustavi za Evropo, ko so jo podpisali najvi{ji pred-

stavniki dr`av ~lanic EU in s tem odprli pot za za~etek ratifikacije pogodbe v dr`avah

~lanicah in v Evropskem parlamentu.

Minulo leto je bilo tudi za Slovenijo nekaj posebnega: Slovenija je v mesecu marcu po-

stala ~lanica Severno-atlantskega zavezni{tva, maja ~lanica Evropske unije, kar je imelo

pomembne posledice za njen polo`aj in vlogo v evropskem in globalnem prostoru, {e

posebej gledano dolgoro~no. V juniju 2004 so v Sloveniji prvi~ potekale volitve v

Evropski parlament. Rezultati volitev so dali slutiti, da bi lahko pri{lo do nekaterih pre-

mikov v slovenskem volilnem telesu, kar se je oktobra na volitvah v dr`avni zbor tudi

izkazalo s prerazporeditvijo relativne ve~ine glasov drugi politi~ni opciji.

Dogodki v Sloveniji in {ir{i kontekst, v katerem so ti potekali, so vplivali tudi na delo

Dr`avnega zbora Republike Slovenije, ki se je v prvih {tirih mesecih lanskega leta {e

zelo intenzivno ukvarjal s prilagajanjem slovenske zakonodaje zakonodaji Evropske

unije. Od vsega 190 zakonov z EU vsebino, sprejetih v tretjem mandatu Dr`avnega zbo-

ra Republike Slovenije od leta 2000 do vklju~no 2004, jih je v zadnjem letu sprejel kar

60, kar je najve~ na posamezno leto. Sprejel je tudi zakon o sodelovanju med dr`avnim

zborom in vlado v procesu obravnavanja EU zadev, maja pa je ustrezno prilagodil tudi

poslovnik ter s tem uspel vzpostaviti vse potrebne institucionalne podlage za to, da se s

prenosom dela suverenosti v izvr{evanje na institucije EU njegov polo`aj kot zakono-

dajnega organa ni bistveno poslab{al.

Konec poletja so se pri~ele priprave na volitve v dr`avni zbor, ki so potekale v za~etku

oktobra. Novoizvoljeni dr`avni zbor se je sestal na konstitutivni seji 22. oktobra 2004;

do konca leta je ustanovil vsa delovna telesa, imenoval vlado in pri~el izvajati redne

zakonodajne in druge aktivnosti.

5
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V letu 2004 je pri{lo do sprememb tudi v organizaciji slu`b dr`avnega zbora - z zdru`it-

vijo raziskovalnega sektorja in oddelka, ki je skrbel za dokumentacijo in knji`nico, je

nastala nova organizacijska enota - raziskovalno-dokumentacijski sektor, ki `e z ime-

nom nazorno ka`e na podro~ja svojega delovanja. U~inki zdru`itve so vsekakor pozi-

tivni, odra`ajo pa se tudi v na{em zborniku, v katerem je mogo~e najti tudi prispevek

dveh sodelavk iz dokumentacijsko-knji`ni~nega oddelka, pa tudi naslovnica zbornika

odra`a spremembe.

Zbornik Raziskovalno-dokumentacijskega sektorja, {esti po vrsti, vsebuje naloge, ki

smo jih pripravili v letu 2004. Obseg je nekoliko manj{i, kot je to bila praksa minulih let,

vendar je sektor v letu 2004 pripravil {e druge publikacije (letno poro~ilo o delu dr`av-

nega zbora, mandatno poro~ilo v dveh zvezkih in v angle{kem jeziku), ki so vse, prav

tako kot ta zbornik, dostopne v svetovnem spletu.

Vsebina zbornika je razdeljena na tri vsebinske sklope. V njem je tudi register vseh na-

log, ki smo jih pripravili v tretjem mandatnem obdobju dr`avnega zbora, pa tudi naloge

iz ~etrtega mandata do junija 2005.

V prvem poglavju so zajete vsebine, vezane na parlamentarno dogajanje, na volitve in

prikaz organiziranosti narodnih manj{in.

Drugo poglavje s podro~ja financ in gospodarstva je `e po pravilu zelo raznoliko. Prika-

zane so koncesije v veterini, organiziranost reje konj, konjske stave, ureditev podvod-

nih aktivnosti. Z davki pa smo se ukvarjali v dveh nalogah, in sicer smo obravnavali pre-

mo`enjske davke in davke od dohodka invalidskih podjetij.

Tretje poglavje prikazuje ureditev vdovskih pokojnin, s podro~ja {olstva se ukvarja z

na~inom imenovanja ravnateljev; prikazan je na~in financiranja mladinskih organizacij,

sistemi sodelovanja med vlado in nevladnimi organizacijami. Na pregleden na~in pa

podaja pregled anti-diskriminacijske zakonodaje EU.

Do sedaj so zborniki predstavljali najpomembnej{o obliko in na~in na{e komunikacije

z javnostmi izven dr`avnega zbora. @e kmalu pa bodo naloge, ki jih v sektorju pri-

pravljamo, neposredno dostopne na doma~i strani Dr`avnega zbora Republike Slove-

nije, ~esar se zelo veselimo. Prepri~ani smo, da bo s tem {e ve~je {tevilo informacij do-

seglo zainteresirane in to v primerno kratkem ~asu in jim morda olaj{alo iskanje

dolo~enih odgovorov. S tem pa bo osnovni namen informacij tudi dose`en. Ne glede

na objavo nalog v svetovnem spletu pa nameravamo tudi v bodo~e pripraviti zbornik v

tiskani obliki.

6
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POSLANSKA IMUNITETA

V USTAVAH DR@AV ^LANIC EU*

I. UVOD

Pregled ureditve poslanskih imunitet v ustavah dr`av ~lanic Evropske unije vsebuje in-

formacije o ureditvi materialne in procesne imunitete ter ~as trajanja imunitete. Pri ma-

terialni imuniteti je bilo treba ugotoviti:

• ali velja za kazensko oziroma od{kodninsko odgovornost,

• ali velja samo za glas in mnenje, izre~en v parlamentu,

• ali pa se nana{a tudi na delo poslanca, ko je ta izven prostorov parlamenta.

V prvem delu je navedeno nekaj splo{nih dejstev v zvezi s poslansko imuniteto. Sledi

kratek prikaz ureditve v Republiki Sloveniji. Nato so prikazane ureditve poslanske imu-

nitete v ustavah vseh drugih 24 ~lanic Evropske unije. Zaradi ve~je jasnosti so v nekate-

rih primerih povzete tudi dolo~be drugih predpisov in uporabljeni tudi nekateri drugi

viri. Prikaz temelji predvsem na podatkih s svetovnega spleta, prou~ili pa smo tudi raz-

polo`ljivo strokovno literaturo. V zaklju~ku naloge smo pripravili preglednico, v kateri

smo poizkusili na preglednej{i na~in prikazati nekatere zna~ilnosti poklicne imunitete

v vseh obravnavanih dr`avah.

V nalogi uporabljeni izrazi, zapisani v mo{ki slovni~ni obliki, se uporabljajo kot nevtral-

ni za `enski in mo{ki spol.
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II. SPLO[NO O POSLANSKI IMUNITETI

"Poslansko imuniteto je mogo~e razvrstiti na materialno in procesno, poklicno in ne-

poklicno ter na absolutno in relativno. Materialna imuniteta izklju~uje kazensko od-

govornost1 poslanca, procesna pa mo`nost uvedbe ali nadaljevanja `e za~etega ka-

zenskega postopka2 zoper poslanca. Poklicna imuniteta pomeni, da poslanec ni ka-

zensko odgovoren za dejanja, ki jih stori pri opravljanju svoje poslanske funkcije, ne-

poklicna pa, da je poslancu priznana imuniteta tudi glede kaznivih dejanj, ki jih je

storil zunaj opravljanja svoje funkcije. Poklicna imuniteta je praviloma tudi material-

na, nepoklicna pa procesna. Absolutna imuniteta varuje poslanca trajno, torej tudi po

izteku njegovega poslanskega mandata, relativna pa le v ~asu trajanja njegovega

mandata, ~e mu jo prizna parlament. Poklicna imuniteta (imuniteta neodgovornosti,

materialna imuniteta, tudi indemniteta) izklju~uje kazensko odgovornost. Poslancu

omogo~a, da lahko svobodno in neovirano nastopa v parlamentu, govori, kritizira

delo vlade in drugih dr`avnih organov, izra`a svoja mnenja in glasuje, ne da bi bil za

to poklican na odgovornost, priprt ali kaznovan. Nepoklicna imuniteta pa varuje po-

slanca pred odvzemom svobode in kazenskim postopkom za kazniva dejanja, storjena

zunaj parlamenta. Ta imuniteta pomeni jamstvo za poslanca, da mu brez dovoljenja

predstavni{kega telesa, katerega ~lan je, praviloma ne more biti odvzeta svoboda, niti

zoper njega spro`en kazenski postopek. Iz tega so obi~ajno izvzeta le huj{a kazniva de-

janj." (Grad in Pogorelec, 2003: 69).

Poklicna imuniteta se lahko poimenuje tudi kot pravica do govora (ang.: non-accounta-

bility ali non-liability, tudi indemnity) in je bistvena ter v svetovnem merilu najstabil-

nej{a oblika poslanske imunitete. Nepoklicna imuniteta se lahko poimenuje tudi kot

nedotakljivost (ang.: inviolability) in je urejena zelo razli~no (povzeto in prirejeno po

Cerar v Gazdi}, 2002).

V celotni nalogi smo zaradi jasnosti uporabljali pojma poklicna oziroma nepoklicna

imuniteta.

V tabeli {t. 1 je razvidna primerjava med konceptoma poklicne in nepoklicne imunitete

(povzeto in prirejeno po Rules on Parliamentary Immunity v Gazdi}, 2002).
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1 Kot je razvidno iz naloge, pa v nekaterih dr`avah izklju~uje tudi civilno odgovornost in odgovornost v uprav-

nem  postopku; vir se nana{a zgolj na ureditev v Republiki Sloveniji.

2 V nekaterih dr`avah pa tudi civilnega in upravnega postopka; glej prej{njo opombo.



Tabela 1: Primerjava dveh osnovnih oblik poslanske imunitete

Imuniteta
Poklicna imuniteta
(pravica do govora)

Nepoklicna imuniteta
(nedotakljivost)

Obseg

Poslance varuje pred
kazenskimi, civilnimi ali
upravnimi sankcijami za
dejanja v zvezi z opravljanjem
poslanskega mandata, kakr{na
so izra`anje mnenj in
glasovanje.

Obseg nedotakljivosti se od
parlamenta do parlamenta
znatno razlikuje, ~eprav se na
splo{no nana{a na kazensko,
civilno in upravno
odgovornost ter odvzem
prostosti, razen v primeru
zalotitve pri kaznivem dejanju.
Nekatere vrste nedotakljivosti
varujejo celo pred samo
uvedbo preiskave, medtem ko
druge ne zagotavljajo skoraj
nobene za{~ite.

Osebe, na katere se
nana{a

Poslanci, v nekaterih primerih
pa tudi drugi udele`enci
parlamentarnih zasedanj.

Poslanci

Trajanje

Pravica je absolutna, kar
pomeni, da ni ~asovno
omejena. Traja tudi po koncu
mandata.3

Ponavadi traja do konca
poslanskega mandata.

Se imuniteto lahko
odvzame?

Ve~ina parlamentov nima
mo~i, da bi to vrsto imunitete
lahko odvzeli, nekateri pa
vendarle predvidevajo tudi to
mo`nost.

Parlament lahko vedno odre~e
nedotakljivost, ponavadi s
soglasjem zbora.

Procedura pri
odvzemu imunitete

Kjer ta mo`nost obstaja, se
postopek ponavadi spro`i na
pobudo posameznika ali
kompetentnega uslu`benca,
~emur sledi glasovanje na
zboru.

Ponavadi je pobuda s strani
kompetentnega uslu`benca
(javni to`ilec, sodnik itd.)
predstavljena predsedniku
parlamenta, ki ga predlo`i
ustreznemu parlamentarnemu
odboru. Nato gre na
glasovanje na zboru.

Vir: Rules on Parliamentary Immunity v Gazdi}, 2002

10

3 Kot izhaja iz naloge, to ne velja v vseh primerih.



III. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

Ustava Republike Slovenije v 83. ~lenu dolo~a, da poslanec dr`avnega zbora ni kazen-

sko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah dr`avnega zbora ali njegovih

delovnih teles (poklicna imuniteta). Poslanec je te imunitete dele`en samo, ~e stori eno

izmed prej opisanih dejanj v parlamentu, torej na njegovih sejah ali sejah njegovih de-

lovnih teles. Ustava dolo~a tudi, da poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, ~e se

sklicuje na imuniteto, ne sme za~eti kazenski postopek brez dovoljenja dr`avnega zbo-

ra, razen ~e je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora

nad pet let. Dr`avni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval

ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prej{njega odstavka (nepoklicna imuniteta).

Razen poslanske imunitete ureja ustava Republike Slovenije tudi imuniteto ~lanov

dr`avnega sveta, sodnikov ustavnega sodi{~a in sodnikov. Nekatera vpra{anja, poveza-

na z imuniteto poslancev, so urejena tudi v zakonu o poslancih in v poslovniku dr`av-

nega zbora.

IV. PRIMERJALNI PREGLED PO DR@AVAH

V primerjalnem pregledu smo se oprli na ustave oziroma druge ustrezne akte v posa-

meznih dr`avah, ki smo jih povzeli po spletnih straneh, uporabili pa smo tudi podatke

iz dveh {tudij (Interparlamentarne unije iz leta 2000 in Evropskega centra za parlamen-

tarne raziskave in dokumentacijo iz leta 2001) in iz raziskovalne naloge Raziskovalnega

sektorja, {t. 24/2002, ki jo je izdelal dr. Sa{o Gazdi} in je dostopna na mre`i DZ v okolju

Lotus Notes.

4.1 Avstrija

Avstrijski zvezni ustavni zakon ureja imuniteto ~lanov parlamenta v 57. in 58.

~lenu.

4.1.1 Poklicna imuniteta

V Republiki Avstriji imajo koncept poklicne imunitete poslancev predstavni{kega doma

(Nationalrat) opredeljen v 57. ~lenu zveznega ustavnega zakona. Poslanec ni kazensko

ali civilno odgovoren za svoje glasovanje in za ustna ali pisna mnenja tako znotraj kot

11



tudi zunaj parlamenta, med ~asom zasedanj in tudi izven tega ~asa.4 Poslanci pa so po

zveznem zakonu o poslovniku predstavni{kega doma disciplinsko odgovorni pred-

stavni{kemu domu za `aljive pisne ali ustne izjave, podane med opravljanjem poslan-

ske funkcije.

Poklicna imuniteta se poslancu ne more odvzeti.5 Pri~ne se na dan prisege ob za~etku

poslan~evega mandata in traja do izteka mandata.

Drugi dom parlamenta (Bundesrat) ravno tako pozna poklicno imuniteto, vendar pa za

~lane tega doma velja enaka imuniteta kot za ~lane de`elnih svetov avstrijskih zveznih

de`el, ki so jih delegirali v parlament (58. ~len zveznega ustavnega zakona).

4.1.1 Nepoklicna imuniteta

Nepoklicna imuniteta poslancev predstavni{kega doma je opredeljena v 57. ~lenu

zveznega ustavnega zakona, poleg tega pa tudi v zveznem zakonu o poslovniku pred-

stavni{kega doma. Nana{a se na kazenski in upravni postopek.

Poslanci so v ~asu trajanja mandata za{~iteni pred odvzemom prostosti in hi{no prei-

skavo, razen v primeru podanega soglasja predstavni{kega doma. ^e je bil poslanec za-

loten pri kaznivem dejanju, se mu lahko odvzame prostost. O tem mora pristojni organ

pregona takoj obvestiti predsednika predstavni{kega doma. Predstavni{ki dom (oziro-

ma v ~asu ko ta ne dela, pristojno delovno telo) pa lahko sprejme odlo~itev, da se preki-

ne kazenski pregon in/ali da se odpravi odvzem prostosti poslanca, ki je bil zaloten pri

kaznivem dejanju.

Sicer se lahko postopek zoper poslanca pred sodi{~em vodi brez soglasja predstav-

ni{kega doma samo v primeru, ~e kaznivo ravnanje nedvomno ni povezano z njegovo

politi~no aktivnostjo. Na zahtevo samega poslanca ali ene tretjine ~lanov pristojnega

delovnega telesa mora zahtevati od predstavni{kega doma, da sprejme odlo~itev o ob-

stoju morebitne povezave. V ~asu do sprejema odlo~itve se uradna dejanja v zvezi s

pregonom ne opravljajo.

12

4 Navedeno pa, kot izhaja iz nekaterih virov, najverjetneje ne velja za dejavnosti poslanskih skupin, za ude-

le`bo na radijskih in televizijskih debatah, za intervjuje in za politi~na sre~anja; s tem v zvezi se postavlja

vpra{anje, kaj sploh {e lahko obsega poklicna poslanska imuniteta zunaj parlamenta.

5 Namesto odvzem imunitete bi bil pravilnej{i izraz priznanje oziroma nepriznanje imunitete, saj je ta `e

dolo~ena v ustavah oziroma drugih aktih in je potemtakem ni mogo~e vzeti; za izraz odvzem imunitete smo se

odlo~ili zaradi poenotenja razli~nih pristopov v posameznih dr`avah in v strokovnih virih, iz katerih smo ~rpali

podatke za nalogo.



^e je kaznivo ravnanje povezano s poslan~evo politi~no aktivnostjo6, vlo`i zahtevo za

vodenje postopka zoper poslanca pristojni organ pregona, in sicer delovnemu telesu,

ki je v predstavni{kem domu pristojno za imunitete. Kon~no odlo~itev pa sprejme

predstavni{ki dom. [teje se, da je predstavni{ki dom dal soglasje za pregon, ~e ne

odlo~i v osmih tednih od vlo`itve zahteve pristojnega organa pregona.

Tudi nepoklicna imuniteta traja do izteka poslan~evega mandata.

Tudi za drugi dom parlamenta (Bundesrat) velja nepoklicna imuniteta, in sicer enaka,

kot za ~lane de`elnih svetov avstrijskih zveznih de`el, ki so jih delegirali v parlament

(58. ~len zveznega ustavnega zakona).

4.2 Belgija

Belgijska ustava ureja imuniteto ~lanov parlamenta v 58. in 59. ~lenu.

4.1.1 Poklicna imuniteta

Koncept poklicne imunitete poslancev predstavni{kega doma je dolo~en v 58. ~lenu

belgijske ustave. Poslanec ni kazensko ali civilno odgovoren za svoje glasovanje in ust-

no ali pisno mnenje znotraj parlamenta.7 Poslanec pa lahko disciplinsko odgovarja za

`alitev skladno s poslovnikom predstavni{kega doma.

Poklicna imuniteta se poslancu ne more odvzeti. Veljati pri~ne z dnem izvolitve in traja

ves ~as mandata, tudi po njegovem preteku pa nudi poslancu za{~ito pred preganja-

njem za mnenja, izra`ena med mandatom. Poklicna imuniteta velja tudi za ministra, ki

je bil predhodno izvoljen za poslanca.

Tudi belgijski senat pozna poklicno imuniteto, ki je dolo~ena v istem, torej 58. ~lenu us-

tave. Ravno tako je omejena na glasovanje poslanca in ustno ali pisno mnenje znotraj

parlamenta. Po poslovniku senata pa njegovi ~lani disciplinsko odgovarjajo za nekatere

kr{itve, med drugim tudi za obto`evanje ali `aljivo namigovanje.

Poklicna imuniteta velja tudi za ~lane regionalnih svetov in svetov skupnosti (franco-

ske, flamske in nem{ke).

Glede za~etka in trajanja poklicne imunitete velja enaka ureditev kot za poslance.
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6 Obenem pa ne gre za glasovanje ali mnenje poslanca; po na{i oceni je v tem primeru pojem nepoklicna imu-

niteta treba razumeti relativno.

7 Navedeno pa, kot izhaja iz nekaterih virov, najverjetneje ne velja za udele`bo na tiskovnih konferencah, za

intervjuje, za politi~na sre~anja ipd.



4.2.2 Nepoklicna imuniteta

Nepoklicna imuniteta poslancev predstavni{kega doma je opredeljena v 59. ~lenu usta-

ve, postopkovna dolo~ila v zvezi z odvzemom imunitete pa tudi v njegovem poslovni-

ku. Nana{a se samo na kazenski postopek in pokriva vsa kazniva dejanja (tudi tista, ki

jih poslanec izvr{i v zvezi z opravljanjem svoje poslanske funkcije). Pravila nepoklicne

imunitete veljajo samo v ~asu, ko predstavni{ki dom zaseda. Poslanec je v tem ~asu

za{~iten pred odvzemom prostosti in pred obveznostjo prihoda na sodi{~e v vlogi ob-

dol`enca, ne pa tudi pred za~etkom kazenskega postopka in hi{no preiskavo. V na~elu

nepoklicna imuniteta velja tudi za sodne postopke, ki so bili zoper poslanca uvedeni

pred izvolitvijo.

Nepoklicna imuniteta se lahko odvzame na predlog organov sodne oblasti, o ~emer

odlo~a sam predstavni{ki dom po predhodni obravnavi v pristojnem delovnem telesu.

Pri odlo~anju o odvzemu imunitete se poslanca ne zasli{i in ta tudi nima pravice do

ugovora. Imuniteta se lahko odvzame. Predsednik predstavni{kega doma (oziroma

njegov poobla{~enec) mora biti, glede na okoli{~ine, navzo~ pri vseh dejanjih represiv-

nih organov, ki se nana{ajo na poslanca, ki mu je bila odvzeta imuniteta.

Predstavni{ki dom lahko tudi sprejme odlo~itev, da se za ~as zasedanja prekine kazen-

ski pregon in/ali odpravi odvzem prostosti poslanca (59. ~len ustave). To stori na zahte-

vo poslanca, ~e tako re{itev podpirata dve tretjini oddanih glasov predstavni{kega

doma.

Nepoklicna imuniteta ne velja za primere, ko je bil poslanec zaloten pri kaznivem deja-

nju. Poslanec se na njeni podlagi tudi ne more izogniti dol`nosti pri~anja na sodi{~u.

Za primer, ko bi bil poslanec v zaporu ali priporu, se {e ni izoblikovala praksa, na

kak{en na~in naj bi se mu omogo~ila navzo~nost na parlamentarnih zasedanjih.

Belgijski senat ima koncept nepoklicne imunitete opredeljen v 59. ~lenu ustave, tako

kot predstavni{ki dom. Veljajo povsem enaka dolo~ila glede imunitete, za sprejemanje

odlo~itev pa je pristojen sam senat.

Tudi nepoklicna imuniteta obsega, poleg senatorjev, {e ~lane regionalnih svetov in sve-

tov skupnosti (francoske, flamske in nem{ke).

4.3 Ciper

Ciprska ustava ureja poslansko imuniteto v 83. ~lenu.
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4.3.1 Poklicna imuniteta

V enodomnem ciprskem parlamentu velja poklicna imuniteta poslancev, ki pomeni, da

poslanec ni kazensko ali civilno odgovoren za glasovanje in ustna ali pisna mnenja, po-

dana izklju~no znotraj parlamenta. Obstaja pa disciplinska odgovornost po poslovniku

(za raz`alitve, osebne napade ali prekinjanje govorov drugih poslancev).

Poklicna imuniteta se pri~ne z dnem prisege ob za~etku mandata in traja do njegovega

konca, tudi po preteku mandata pa nudi poslancu za{~ito pred preganjanjem za mne-

nja, izra`ena med mandatom.8

4.3.2 Nepoklicna imuniteta

Koncept nepoklicne imunitete poslancev ciprskega parlamenta se nana{a na kazensko

in civilno odgovornost. Poslanca v ~asu mandata {~iti pred za~etkom in nadaljevanjem

postopka, pred odvzemom prostosti in pred hi{no preiskavo.

Nepoklicna imuniteta ne velja v primeru, ko je poslanec zaloten pri kaznivem dejanju,

za katero se lahko predpi{e smrtna kazen ali kazen v trajanju najmanj pet let; v takih pri-

merih se mu lahko odvzame prostost.

Poslanca nepoklicna imuniteta ne odvezuje dol`nosti pri~anja na sodi{~u.

Nepoklicna imuniteta se lahko odvzame, za postopek odvzema pa je pristojno t. i. viso-

ko sodi{~e (High Court), ki po prejemu zahteve pristojnega pravosodnega organa

odlo~i, ali bo dovolilo za~etek ali nadaljevanje postopka (pregona) oziroma odvzem

prostosti ali ne. V tem primeru poslanca ni treba zasli{ati in nima pravice do ugovora.

Tudi sam parlament ne more vplivati na potek kazenskega pregona in na odvzem pro-

stosti poslanca. ^e visoko sodi{~e ne dovoli izvr{itve obsodbe na zaporno kazen poslan-

ca, se ta izvr{itev odlo`i do prenehanja poslan~evega mandata.

4.4 ^e{ka republika

^e{ka ustava ureja imuniteto ~lanov parlamenta v 27. ~lenu ustave.

4.4.1 Poklicna imuniteta

Poklicna imuniteta poslancev predstavni{kega doma pomeni, da poslanec ni kazensko

odgovoren za glasovanje in ustna ali pisna mnenja izklju~no znotraj parlamenta (na za-

sedanjih predstavni{kega doma in delovnih teles). Obstaja pa disciplinska odgovornost
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po zakonu o poslovniku, in sicer za tako izra`anje v govorih poslanca, ki bi bilo brez

imunitete opredeljeno kot kaznivo dejanje (npr. raz`alitev).

Poklicna imuniteta se pri~ne z dnem izvolitve in traja do konca mandata, tudi po njego-

vem preteku pa nudi poslancu za{~ito pred preganjanjem za mnenja, ki jih je v

dolo~enih okoli{~inah izrazil med mandatom.

Tudi v senatu imajo njegovi ~lani poklicno imuniteto. Glede obsega izklju~itve odgo-

vornosti in trajanja imunitete veljajo enaka dolo~ila kot za poslance predstavni{kega

doma, disciplinska odgovornost pa se obravnava po poslovniku senata.

4.4.2 Nepoklicna imuniteta

Za poslance predstavni{kega doma parlamenta ^e{ke republike se nepoklicna imuni-

teta nana{a samo na kazenski postopek in pokriva vsa kazniva dejanja. Poslance {~iti

pred odvzemom prostosti, pred za~etkom kazenskega postopka in pred hi{no preiska-

vo. Vse navedeno velja samo v ~asu, ko parlament zaseda.

Poslancu se lahko odvzame prostost, ~e je zaloten pri kaznivem dejanju ali takoj po nje-

govi izvr{itvi. Pristojni organ pregona mora o odvzemu prostosti takoj obvestiti pred-

sednika predstavni{kega doma. ^e se ta v 24 urah od trenutka odvzema prostosti ne

strinja s predajo poslanca sodi{~u, ga je treba izpustiti. Na prvi naslednji seji predstav-

ni{ki dom dokon~no odlo~i o dopustnosti kazenskega pregona.

Poslanca nepoklicna imuniteta ne odvezuje dol`nosti pri~anja na sodi{~u. Lahko pa od-

kloni pri~anje o zadevah, za katere je izvedel v zvezi z opravljanjem poslanske funkcije;

to pravico ima tudi po prenehanju poslanskega mandata.

Nepoklicna imuniteta velja tudi za sodne postopke, ki so bili zoper poslanca uvedeni

pred izvolitvijo. Se pa lahko poslanca kazensko preganja po izteku mandata, ~e pred-

stavni{ki dom ni bil zapro{en za soglasje za pregon ali pa take pro{nje, ~e je bila

vlo`ena, ni zavrnil.

Nepoklicna imuniteta se lahko odvzame. O odvzemu odlo~a na predlog sodne oblasti

predstavni{ki dom, postopek pa je dolo~en v njegovem poslovniku. Med postopkom

se poslanca lahko zasli{i, nima pa pravice do ugovora. Predstavni{ki dom v postopku

odvzema imunitete ne more postavljati pogojev v zvezi s pregonom ali odvzemom pro-

stosti poslanca. ^e pa zavrne zahtevo sodne oblasti za pregon, se predmetni kazenski

postopek nikoli ve~ ne more za~eti.

^e je poslancu odvzeta prostost, ne more biti navzo~ na zasedanjih v predstavni{kem

domu.

Tudi senat ~e{kega parlamenta pozna nepoklicno imuniteto in ni nobenih razlik v pri-

merjavi z nepoklicno imuniteto ~lanov predstavni{kega doma.
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4.5 Danska

Danski ustavni zakon ureja imuniteto v 57. ~lenu.

4.5.1 Poklicna imuniteta

V enodomnem danskem parlamentu (Folketing) imajo poslanci poklicno imuniteto, ki

pomeni, da niso kazensko ali civilno odgovorni za glasovanje in za ustna ali pisna

mnenja tako znotraj kot tudi zunaj parlamenta, pod pogojem, da so izre~ena v zvezi z

opravljanjem poslanske funkcije.9 Pri tem ni treba, da gre za zasedanje parlamenta ali

delovnega telesa. Poklicna imuniteta se lahko odvzame. V primeru neprimernih izjav

ali `alitev se v skladu s poslovnikom zoper poslanca izre~ejo disciplinski ukrepi.

Poklicna imuniteta velja od za~etka mandata in traja do njegovega konca, tudi po prete-

ku mandata pa nudi poslancu za{~ito pred preganjanjem za mnenja, izra`ena med man-

datom. Podrobnej{a pravila v zvezi z obema vrstama imunitete so dolo~ena v

poslovniku.

4.5.2 Nepoklicna imuniteta

Nepoklicna imuniteta poslancev danskega parlamenta se nana{a na kazensko10 in civil-

no odgovornost. Poslanca v ~asu mandata {~iti pred za~etkom postopka in pred odvze-

mom prostosti, ne pa tudi pred hi{no preiskavo.

V primeru, ko je poslanec zaloten pri kaznivem dejanju, soglasje parlamenta za za~etek

postopka in odvzem prostosti ni potrebno.

Poslanca nepoklicna imuniteta ne odvezuje dol`nosti pri~anja na sodi{~u.

Za{~ita poslanca velja od za~etka do konca mandata in pokriva (glede odvzema prosto-

sti) tudi sodne postopke, ki so bili zoper poslanca uvedeni pred izvolitvijo.

Nepoklicna imuniteta se lahko odvzame. Predlog poda ministrstvo za pravosodje (v

primeru civilnih to`b zainteresirani dr`avljan), po obravnavi na poslovni{ki komisiji pa

o odvzemu imunitete odlo~a parlament. Poslanec se ne more odpovedati imuniteti. V

postopku poslanca ni treba zasli{ati in nima pravice do ugovora. Parlament v postopku

odvzema imunitete ne more postavljati pogojev v zvezi z za~etkom postopka ali odvze-

mom prostosti poslanca. ^e je poslancu odvzeta prostost, ne more biti navzo~ na zase-

danjih parlamenta.
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10 Razen v primeru la`jih kaznivih ravnanj.



4.6 Estonija

Estonska ustava ureja poslansko imuniteto v 62. in 76. ~lenu.

4.6.1 Poklicna imuniteta

Poklicna imuniteta enodomnega estonskega parlamenta (Riigikogu) je opredeljena v

62. ~lenu estonske ustave. Poslanec ni kazensko ali civilno11 odgovoren za glasovanje

in ustna ali pisna mnenja izklju~no znotraj parlamenta (na zasedanjih zbora in delovnih

teles). Za obrekovanje in sramotenje se poslancu lahko izre~ejo disciplinski ukrepi v

skladu z notranjimi pravili parlamenta.

Poklicna imuniteta velja od izvolitve poslanca in traja do konca mandata, tudi po njego-

vem preteku pa nudi poslancu za{~ito pred preganjanjem za mnenja, izra`ena med

mandatom.

4.6.2 Nepoklicna imuniteta

Nepoklicno imuniteto ureja 76. ~len estonske ustave. Nana{a se samo na kazenski po-

stopek in ne pokriva najla`jih kaznivih ravnanj. Poslance {~iti samo pred za~etkom ka-

zenskega postopka.

Poslanca nepoklicna imuniteta ne odvezuje dol`nosti pri~anja na sodi{~u.

Nana{a se na ves ~as od za~etka do konca mandata, ne pokriva pa kazenskih postop-

kov, ki so se zoper poslanca za~eli pred njegovo izvolitvijo.

Nepoklicna imuniteta se lahko odvzame na predlog posebnega organa (Legal Chancel-

lor)12; za odlo~anje o odvzemu imunitete je odgovoren sam parlament. Z odvzemom

imunitete se mora strinjati ve~ina vseh poslancev. V postopku poslanca ni treba zasli{ati

in nima pravice do ugovora. Parlament v postopku odvzema imunitete ne more postav-

ljati pogojev v zvezi s pregonom ali odvzemom prostosti poslanca. ^e je poslancu od-

vzeta prostost, ne more biti navzo~ na zasedanjih parlamenta.
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12 Gre za neodvisnega uradnika, ki preverja, ali je zakonodaja, ki ureja delo zakonodajne in izvr{ilne oblasti ter

lokalnih oblasti v skladu z ustavo in drugimi zakoni. Med drugim obravnava predloge zakonov in njihovih

sprememb ter po potrebi poro~a parlamentu.



4.7 Finska

Finska ustava ureja poslansko imuniteto v 30. ~lenu.

4.7.1 Poklicna imuniteta

Koncept poklicne imunitete poslancev enodomnega finskega parlamenta (Eduskunta)

pomeni, da se poslanca zaradi njegovih mnenj in ravnanja pri obravnavanju posamez-

ne zadeve v parlamentu ne sme sodno preganjati (gre za kazensko odgovornost) in da

se mu zaradi izra`enih mnenj in ravnanja tudi ne sme odvzeti prostost. Poklicna imuni-

teta oziroma omejena odgovornost (limited liability) velja tudi za mnenja, izra`ena iz-

ven parlamenta. Pri tem ni treba, da je mnenje podano v ~asu zasedanja parlamenta ali

delovnega telesa. Lahko se na predlog policije, to`ilstva ali zainteresiranih dr`avljanov

tudi odvzame, pri ~emer je potrebna kvalificirana ve~ina (pet {estin) oddanih glasov

~lanov parlamenta.

Poslancu, ki se neprimerno obna{a, se lahko izre~ejo disciplinski ukrepi.

Poklicna imuniteta za~ne veljati z dnem nastopa mandata in velja samo do njegovega

konca.13

4.7.2 Nepoklicna imuniteta

Nepoklicna imuniteta poslancev finskega parlamenta se nana{a samo na ~as zasedanj

in je omejena na kazenski postopek. Pred za~etkom sojenja se poslancu brez dovolje-

nja parlamenta ne sme odvzeti prostost, razen v primeru utemeljenega suma, da je storil

kaznivo dejanje, za katero je zagro`ena kazen zapora najmanj {estih mesecev. Po

za~etku sojenja lahko pristojno sodi{~e poslancu odvzame prostost brez dovoljenja

parlamenta in tudi v primeru izreka zaporne kazni ni nobene ovire za njeno izvr{itev.

V vsakem primeru mora biti predsednik parlamenta nemudoma obve{~en o odvzemu

prostosti poslanca.

Nepoklicna imuniteta se lahko odvzame na predlog policije, to`ilstva ali sodi{~a, pri

~emer je potrebna navadna ve~ina oddanih glasov ~lanov parlamenta.

Preneha s koncem mandata poslanca.
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4.8 Francija

Francoska ustava ureja imuniteto ~lanov parlamenta v 26. ~lenu.

4.8.1 Poklicna imuniteta

Poklicna imuniteta francoskega predstavni{kega doma (Assemblée Nationale) je opre-

deljena v prvem odstavku 26. ~lena ustave.14 Nana{a se na kazensko in civilno odgo-

vornost za dejanja poslanca, vsebinsko neposredno povezana z njegovo funkcijo in ve-

lja samo znotraj parlamenta.15 Pri tem ni treba, da gre za zasedanje parlamenta ali delov-

nega telesa. Poslanec disciplinsko odgovarja po poslovniku predstavni{kega doma za

`alitve, izzivanja ali gro`nje, ki se nana{ajo na druge poslance, predsednika dr`ave in

vlade, ~lane vlade itd.

Poklicne imunitete ni mogo~e odvzeti in velja od izvolitve poslanca in traja do konca

mandata, tudi po njegovem preteku pa nudi poslancu za{~ito pred preganjanjem za

mnenja, izra`ena med mandatom.

V senatu prav tako velja poklicna imuniteta in zanjo veljajo smiselno enaka pravila kot

za imuniteto poslancev predstavni{kega doma.

4.8.2 Nepoklicna imuniteta

^lani predstavni{kega doma imajo tudi nepoklicno imuniteto. Nana{a se samo na ka-

zenski in upravni postopek, pokriva najte`ja kazniva ravnanja in {~iti poslanca pred od-

vzemom ali omejitvijo prostosti, ne pa tudi pred uvedbo kazenskega postopka in pred

hi{no preiskavo. Ne {~iti pred kazenskim pregonom na splo{no in se tudi ne nana{a na

kazenske postopke, uvedene pred izvolitvijo poslanca v predstavni{ki dom. Velja od

za~etka do konca mandata.

Nepoklicna imuniteta ne velja v primeru, ko je poslanec zaloten pri najte`jem kaznivem

ravnanju, v primeru storitve la`jih kaznivih ravnanj, pa tudi ne v primeru, ko sodba zo-

per njega postane pravnomo~na.

Poslanca nepoklicna imuniteta ne odvezuje dol`nosti pri~anja na sodi{~u.
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14 V prvem odstavku 26. ~lena francoske ustave je dolo~eno, da se zoper poslanca ne more uvesti pravni po-

stopek, da ne more biti v preiskovalnem postopku, ter da ne more biti aretiran, priprt ali obsojen za mnenje ali

glas, ki ga da pri opravljanju svojih dol`nosti.

15 Poklicna imuniteta pa, kot izhaja iz nekaterih virov, najverjetneje ne velja za dejavnosti poslanskih skupin,

za udele`bo na radijskih in televizijskih debatah, za intervjuje in za politi~na sre~anja.



Nepoklicna poslanska imuniteta se lahko odvzame na predlog ministrstva za pravosod-

je, o ~emer odlo~a sam predstavni{ki dom oziroma njegov poobla{~eni organ (Bureau

de l'Assemblée Nationale). Postopek za odvzem nepoklicne imunitete je podrobno

dolo~en v podzakonskih predpisih. Poslanec ima pravico zahtevati zasli{anje pred

predstavniki poobla{~enega organa predstavni{kega doma, nima pa mo`nosti vlo`itve

ugovora.

Poslanski dom ne more postavljati pogojev v zvezi s pregonom poslanca, lahko pa skle-

ne, da se kazenski pregon zoper njega za~asno (med zasedanjem) prekine in/ali da se v

~asu zasedanja odpravi pripor. Postopek je predpisan v poslovniku predstavni{kega

doma in v splo{nih pravilih poobla{~enega organa predstavni{kega doma.

^e je poslanec priprt ali zaprt, ne more biti navzo~ na zasedanjih.

Za ~lane senata veljajo smiselno enaka pravila nepoklicne imunitete kot za poslance

predstavni{kega doma z razliko, da ~lan senata ne more biti zasli{an v postopku odvze-

ma imunitete. Postopek je predpisan v poslovniku senata.

4.9 Gr~ija

Gr{ka ustava ureja poslansko imuniteto v ~lenih 61 in 62.

4.9.1 Poklicna imuniteta

V 61. ~lenu je urejena poklicna imuniteta, ki dolo~a, da poslanec ni odgovoren (kazen-

sko in civilno) za mnenje ali glas pri izvr{evanju njegove poslanske funkcije v parla-

mentu in izven njega. Zoper poslanca pa se lahko, na podlagi zakona, za~ne sodni po-

stopek za kazniva dejanja zoper ~ast in dobro ime (raz`alitev, obrekovanje, `aljiva ob-

dol`itev, ...), vendar ne brez dovoljenja parlamenta. Za sodno obravnavanje take zade-

ve je pristojno prito`beno sodi{~e (Court of Appeals). V primeru, da parlament o

podelitvi dovoljenja za za~etek postopka zoper poslanca ne odlo~i v 45-dnevnem roku

od dneva predlo`itve zadeve predsedniku parlamenta, se {teje, da je zahteva dokon~no

zavrnjena. V tem primeru in v primeru, da parlament dovoljenja za za~etek postopka ne

da, poslanca ni mogo~e obto`iti za storjeno kaznivo dejanje.

Poslanec tudi ni dol`an pri~ati o informacijah, ki so mu bile posredovane ali je za njih

izvedel pri opravljanju svoje funkcije oziroma o osebah, ki so mu te informacije

posredovale.

Poklicna imuniteta varuje poslanca tudi po izteku mandata.
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4.9.2 Nepoklicna imuniteta

V 62. ~lenu ustave je dolo~eno, da poslancu ni mogo~e odvzeti prostosti niti se zoper

njega ne sme za~eti kazenski oziroma disciplinski postopek za vsa kazniva dejanja brez

dovoljenja parlamenta, razen ~e je bil zaloten pri kaznivem dejanju. Imuniteta poslanca

ne varuje pred dol`nostjo pri~anja pred sodnikom oziroma sodi{~em. V obdobju med

razpustom parlamenta in konstituiranjem novega parlamenta varuje poslanca imunite-

ta za politi~na kazniva dejanja. Parlament lahko zavrne imuniteto. ^as njenega trajanja

je omejen na trajanje mandata.

4.10 Irska

Pravno podlago za ureditev poslanske imunitete predstavljajo 10., 12. in 13. to~ka 15.

~lena irske ustave.

4.10.1 Poklicna imuniteta

^lani parlamenta niso kazensko in civilno odgovorni za izra`ena mnenja in glasove pri

izvr{evanju funkcije v okviru obeh domov parlamenta, razen v primeru izdaje, zlo~ina

in kr{itve javnega reda in miru (treason, felony, breach of the peace). Za izra`ene bese-

de v parlamentu so ~lani parlamenta lahko disciplinsko odgovorni le vsakemu od pri-

stojnih domov parlamenta.

Ustava razlikuje med imuniteto, ki se nana{a na parlamentarne dokumente in imunite-

to, ki varuje ~lane obeh domov parlamenta. Pod okrilje prve spadajo vsa uradna

poro~ila in publikacije obeh domov, izdane v okviru zakonodajne funkcije, ne glede na

to, kje so bile izdane. V okviru delovanja parlamentarnih teles imuniteta varuje ne samo

~lane delovnih teles, ampak tudi uradnike, strokovnjake in dolo~ene pri~e. Imuniteta

ne velja za dejanja, storjena izven mandata, razen ~e so ta dejanja kakorkoli povezana z

imuniteto, vzpostavljeno na podlagi ustave oziroma zakona. Poklicna imuniteta varuje

poslanca tudi po izteku mandata.
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4.10.2 Nepoklicna imuniteta

Procesna ali nepoklicna imuniteta varuje le pred ukrepi, s katerimi bi odvzeli prostost

poslancu (arrest) na poti v parlament, v samem parlamentu in ob odhodu iz parlamenta

zaradi izjav in mnenj, danih pred domovoma parlamenta. Le-ta je omejena na ~as traja-

nja mandata.16

4.11 Italija

Imuniteta je urejena v 68. ~lenu italijanske ustave.

4.11.1 Poklicna imuniteta

Prvi odstavek dolo~a, da ~lani parlamenta niso odgovorni (kazensko in civilno) za

izre~ena mnenja in glasove pri izvr{evanju njihove funkcije. To velja tako znotraj kot

zunaj parlamenta pod pogojem, da so njihove izjave povezane z izvr{evanjem funkcije.

Poklicna imuniteta varuje ~lane parlamenta tudi po izteku mandata.

4.11.2 Nepoklicna imuniteta

Drugi odstavek 68. ~lena dolo~a, da brez dovoljenja poslanske zbornice oziroma senata

ni mogo~e opraviti osebne preiskave poslanca ali senatorja in preiskave njegovega sta-

novanja ali mu kako druga~e kratiti njegovih osebnih svobo{~in. Prav tako ~lanu parla-

menta ne sme biti odvzeta prostost brez dovoljenja doma parlamenta kateremu pripa-

da, razen v primeru izvr{itve pravnomo~ne sodne odlo~be, ali ~e je bil zaloten pri

izvr{evanju kaznivega dejanja. Dovoljenje parlamenta je potrebno tudi za prislu{kova-

nje ~lanom parlamenta in za zaseg njihove po{te v kakr{nikoli obliki. Trajanje imunitete

je omejeno na ~as trajanja mandata in imuniteta velja tudi za postopke, ki so bili uvede-

ni zoper ~lane parlamenta pred njihovo izvolitvijo.

4.12 Latvija

Poslanska imuniteta je urejena v 28., 29. in 30. ~lenu latvijske ustave.
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4.12.1 Poklicna imuniteta

Poslanci niso odgovorni za izra`eno mnenje ali glas pri izvr{evanju njihove funkcije v

parlamentu in izven njega, v kateremkoli sodnem, upravnem ali disciplinskem postop-

ku. Imuniteta ne velja za kaznivo dejanje obrekovanja in opravljanja. Poklicna imunite-

ta varuje ~lane parlamenta tudi po izteku mandata.

4.12.2 Nepoklicna imuniteta

Poslanec ne sme biti priprt niti ne sme biti kakorkoli omejena njegova osebna svoboda

brez dovoljenja parlamenta, razen ~e je bil zaloten pri kaznivem dejanju. Enako velja za

preiskavo poslan~evega stanovanja. Brez dovoljenja parlamenta ni mogo~e za~eti ka-

zenskega postopka zoper poslanca, niti mu nalo`iti pla~ilo upravne globe (administra-

tive fine). Nepoklicna imuniteta velja samo za kazenske in upravne postopke. ^as traja-

nja imunitete je omejen na ~as trajanja mandata, pri ~emer ne velja za postopke, uvede-

ne pred njihovo izvolitvijo.

V 30. ~lenu ustave je dolo~eno, da lahko poslanec odkloni pri~anje glede:

• oseb, ki so mu kot predstavniku ljudstva zaupale dolo~ena dejstva in informacije;

• oseb, katerim je poslanec kot predstavnik ljudstva zaupal dolo~ena dejstva in infor-

macije ali

• tak{nih dejstev in informacij samih.

4.13 Litva

Imuniteta je urejena v 62. ~lenu litvanske ustave.

4.13.1 Poklicna imuniteta

Poslanec ne sme biti preganjan (persecute) za mnenje ali glas, ki ga je izrekel v parla-

mentu (plenarna zasedanja, odbori, komisije, poslanske skupine), razen v primeru

raz`alitve in obrekovanja.

4.13.2 Nepoklicna imuniteta

Poslanec ne sme biti priprt ali kako druga~e prikraj{an za svoje pravice in svobo{~ine

niti se zoper njega ne sme za~eti kazenski postopek brez dovoljenja parlamenta.
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4.14 Luksemburg

Poslansko imuniteto urejata 68. in 69. ~len luksembur{ke ustave.

4.14.1 Poklicna imuniteta

Poklicna imuniteta se nana{a na poslan~evo mnenje in glas, izra`ena pri izvr{evanju

poslanske funkcije v parlamentu in izven njega. Poslanca se ne sme preganjati ali ka-

korkoli preiskovati v zvezi z izra`enimi mnenji in glasovi. To velja za kazenske in civilne

postopke. Poslovnik dolo~a tudi izjeme, ki veljajo v primeru `alitve parlamenta ali

predsednika parlamenta. Poklicna imuniteta varuje poslanca tudi po izteku mandata.

4.14.2 Nepoklicna imuniteta

Glede nepoklicne imunitete ustava dolo~a, da se zoper poslanca ne sme za~eti kazen-

ski postopek oziroma ne sme biti priprt brez dovoljenja parlamenta, vendar le med za-

sedanjem parlamenta (po poslovniku se letno zasedanje parlamenta za~ne drugi torek

v oktobru in kon~a drugi torek v oktobru prihodnjega leta), razen, ~e je bil zaloten pri

kaznivem dejanju. Prav tako poslanec ne sme biti brez dovoljenja parlamenta zaprt v

primeru zamude pla~ila dolga. Tudi v tem primeru varuje poslanca imuniteta le v ~asu

zasedanja parlamenta. Imuniteta se nana{a le na postopke v kazenskih zadevah in ne

varuje poslance pred postopki, za~etimi pred izvolitvijo. Lahko pa parlament zahteva,

da se tak{ni postopki prekinejo v ~asu zasedanja parlamenta.

4.15 Mad`arska

Mad`arska ustava v 3. odstavku 20. ~lena dolo~a, da poslance varuje poslanska imuni-

teta, ki je podrobneje urejena v zakonu o pravnem statusu poslancev (Law on the Legal

Status of Members of Parliament).

4.15.1 Poklicna imuniteta

Poslanec mad`arskega parlamenta ni kazensko odgovoren za glasovanje in za ustna ter

pisna mnenja, podana tako v parlamentu kot tudi izven njega. Poklicna imuniteta jih ne

varuje v primeru izdaje dr`avnih tajnosti, obrekovanja in raz`alitve. Prav tako poklicna

imuniteta ne varuje poslanca zoper odgovornost v civilnem postopku (od{kodninska

odgovornost). Poklicna imuniteta varuje poslanca tudi po izteku mandata.
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4.15.2 Nepoklicna imuniteta

Poslancu ne sme biti odvzeta prostost, zoper njega se ne sme za~eti kazenski postopek

in postopek o prekr{ku, ne sme pa se tudi preiskati njegovega stanovanja brez dovolje-

nja parlamenta, razen ~e je bil zaloten pri kaznivem dejanju. ^as trajanja imunitete je

omejen na ~as trajanja mandata, ~as kandidature in ~as med pred~asno razpustitvijo

parlamenta ter izvolitvijo novega parlamenta. V ~asu trajanja mandata varuje imuniteta

poslanca tudi pred kazenskim postopkom, uvedenim pred izvolitvijo.

4.16 Malta

V malte{ki ustavi ne zasledimo dolo~b o imuniteti.

4.16.1 Poklicna imuniteta

Urejena je v podzakonskem aktu o pravicah in dol`nostih poslancev ("House of Repre-

sentatives /privileges and powers/ ordinance") in dolo~a, da proti poslancu ne more

biti uveden niti civilni niti kazenski postopek za izre~eno ali zapisano v parlamentu.

4.16.2 Nepoklicna imuniteta

Tudi nepoklicna imuniteta je urejena v zgoraj navedenem odloku in dolo~a, da se po-

slancu med opravljanjem funkcije v dolo~enih primerih ne more odvzeti prostost.

4.17 Nizozemska

Nizozemska ustava ureja poklicno imuniteto ~lanov obeh domov parlamenta v 71.

~lenu, nepoklicne poslanske imunitete pa ta dr`ava ne pozna.

4.17.1 Poklicna imuniteta

Nizozemska ustava v 71. ~lenu dolo~a, da ~lani parlamenta, ministri, dr`avni sekretarji,

in drugi sodelujo~i v razpravi ne morejo kazensko ali civilno odgovarjati za izre~eno na

zasedanjih parlamenta ali njegovih odborov oziroma za to, kar so jim predlo`ili v pisni

obliki.

Poklicna imuniteta se nana{a na kazensko in civilno odgovornost. Velja tudi izven par-

lamenta in traja {e po izteku mandata.

26



4.18 Poljska

Imuniteta ~lanov obeh domov poljskega parlamenta je dolo~ena v 105. ~lenu ustave.

Dolo~be tega ~lena veljajo tako za ~lane prvega doma (Sejm) kot tudi drugega doma

(Senat).

4.18.1 Poklicna imuniteta

Poklicna imuniteta se nana{a na izre~eno ali zapisano v parlamentu in izven parlamen-

ta, ~e gre za dejavnosti opravljanja poslanske funkcije. Izjemo predstavlja disciplinska

odgovornost. Iz dostopnih podatkov ni povsem razvidno, ali se poklicna imuniteta

nana{a tudi na civilno odgovornost.

Poklicna imuniteta velja tudi po prenehanju poslanske funkcije.

4.18.2 Nepoklicna imuniteta

V ustavi je dolo~ena tudi nepoklicna oziroma procesna imuniteta. Ta poslanca varuje

pred uvedbo kazenskega postopka in odvzemom prostosti, razen v primeru, ~e je po-

slanec zaloten pri kaznivem dejanju.

Imuniteta velja od razglasitve volilnih rezultatov do konca mandatnega obdobja. V tem

~asu poslanec ne sme biti klican na kazensko odgovornost brez privolitve Sejma. Ka-

zenski postopki, ki so bili zoper poslanca uvedeni pred volitvami, se na zahtevo Sejma

lahko za~asno ustavijo - do izteka mandata. V primeru pripora poslanca se o tem nemu-

doma obvesti predsednika parlamenta (Marshal of the Sejm), ki lahko zahteva njegovo

izpustitev. Ustava tudi dolo~a, da je kazenska odgovornost poslancev natan~neje opre-

deljena v statutu.

4.19 Portugalska

V portugalski ustavi je imuniteta dolo~ena v 157. ~lenu.

4.19.1 Poklicna imuniteta

Poslanec ni civilno, kazensko ali disciplinsko odgovoren za glas ali mnenja, izra`ena pri

opravljanju svojih dol`nosti.

Navedeno velja za glasovanje in za pisna ter ustna mnenja, izra`ena znotraj in zunaj par-

lamenta (pri opravljanju poslanske funkcije), v ~asu mandatnega obdobja in po njem.
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4.19.2 Nepoklicna imuniteta

Poslanec ne sme biti klican na sodi{~e kot pri~a ali kot obto`enec brez dovoljenja

skup{~ine. Brez dovoljenja skup{~ine se poslancu tudi ne sme odvzeti prostost. Dovo-

ljenje za zasli{anje poslanca kot obdol`enca je obvezno, ~e je podan utemeljen razlog

za sum, da je poslanec storil kaznivo dejanje, za katero je zagro`ena kazen ve~ kot tri

leta zapora.

Poslancu se lahko odvzame prostost, ~e tako dovoli skup{~ina, ~e je bil zaloten pri kaz-

nivem dejanju, za katero je zagro`ena kazen ve~ kot tri leta zapora.

^e je zoper poslanca uveden kazenski postopek, skup{~ina odlo~i, ali bo poslanec

za~asno suspendiran, da se postopek lahko nadaljuje. Odlo~itev o suspenzu je obvez-

na, ~e gre za zgoraj navedene primere.

4.20 Slova{ka

Parlamentarna imuniteta poslancev v enodomnem slova{kem parlamentu je dolo~ena

v 78. ~lenu ustave.

4.20.1 Poklicna imuniteta

V 78. ~lenu slova{ke ustave je dolo~eno, da noben poslanec ne sme biti kakorkoli pre-

ganjan med mandatnim obdobjem za glas, izra`en na plenumu oziroma odborih. Izje-

mo predstavljajo disciplinski ukrepi. Iz dostopnih podatkov ni povsem razvidno, ali se

poklicna imuniteta nana{a tudi na civilno odgovornost.

Poklicna imuniteta poslancev velja za ~as trajanja poslanskega mandata in po njem ter

se nana{a na govorjeno in pisano besedo znotraj in zunaj parlamenta, ~e gre za oprav-

ljanje poslanske funkcije.

4.20.2 Nepoklicna imuniteta

Brez odobritve parlamenta poslanec ne more biti kazensko ali disciplinsko preganjan

in se mu ne more odvzeti prostost.

Nepoklicna imuniteta torej velja za kazenske in disciplinske postopke, pokriva vse pre-

stopke in {~iti poslanca pred aretacijo, priporom, uvedbo postopka pred sodi{~em in

hi{no preiskavo. Izjema velja, ~e je poslanec zaloten pri kaznivem dejanju; v tem prime-

ru se mu lahko vzame prostost. O odvzemu prostosti se obvesti predsednika parlamen-

ta. Poslanca morajo izpustiti, razen v primeru, ~e odvzem prostosti odobri mandat-

no-imunitetni odbor parlamenta.
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4.21 [panija

[panska ustava dolo~a poslansko imuniteto v 71. ~lenu.

4.21.1 Poklicna imuniteta

[panska ustava v 71. ~lenu dolo~a, da ~lani kongresa in senatorji u`ivajo svobodo govo-

ra za mnenja, izra`ena pri opravljanju svojih dol`nosti. Imuniteta se nana{a tako na ka-

zensko kot tudi na civilno odgovornost.

Poklicna imuniteta se nana{a na delovanje znotraj parlamenta - za ustna in pisna mne-

nja ter glasovanje. Imuniteta pri~ne veljati na za~etku mandatnega obdobja in velja tudi

po koncu mandata za mnenja, izra`ena med opravljanjem funkcije tekom mandatnega

obdobja. Po dosegljivih podatkih je omejena na prostore parlamenta.

4.21.2 Nepoklicna imuniteta

Nepoklicna imuniteta se nana{a le na kazenske postopke. Zajema vsa kazniva dejanja

in poslance varuje pred odvzemom prostosti in pred uvedbo kazenskega postopka.

V ~asu mandatnega obdobja poslancu ali senatorju ni mogo~e odvzeti prostosti, razen v

primeru zalotitve pri kaznivem dejanju. Brez odobritve parlamenta zoper poslanca ali

senatorja ne more biti vlo`en obto`ni akt.

Imuniteta traja za ~as mandata in se nana{a tudi na kazenske postopke, uvedene pred

volitvami.

4.22 [vedska

[vedsko ustavo sestavljajo {tirje temeljni zakoni: "The Instrument of Government", "the

Act of Succession", "the Freedom of the Press Act" in "the Fundamental Law on Freedom

of Expression." Imuniteta je dolo~ena predvsem v "The Instrument of Government."

4.22.1 Poklicna imuniteta

Poklicna imuniteta velja za glasovanje in izra`anje znotraj parlamenta in velja tudi po

koncu mandata. Nana{a se na kazensko in civilno odgovornost poslanca.

4.22.2 Nepoklicna imuniteta

Ta se nana{a le na kazenske postopke in poslance varuje pred vsemi kaznivimi dejanji.

V primerih, ~e poslanec prizna krivdo, ali ~e je bil zaloten pri kaznivem dejanju, ali pa
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~e gre za dejanje, za katerega je zagro`ena kazen dve leti zapora ali ve~, imuniteta ne

velja.

Nepoklicna imuniteta velja za ~as poslanskega mandata.

4.23 Zdru`eno kraljestvo

Zdru`eno kraljestvo nima pisane ustave.

4.23.1 Poklicna imuniteta

Pravno podlago za poslansko imuniteto (parliamentary privilege) najdemo v 9. ~lenu

Temeljnega zakona o politi~nih pravicah ~loveka iz leta 1689 (Bill of Rights of 1689) in

pa v obi~ajnem pravu (customary law).

Poslanec ni odgovoren (kazensko in civilno) za izra`ena mnenja in glasove pri

izvr{evanju poslanske funkcije v postopkih znotraj parlamenta (Proceedings in Parlia-

ment), zagotovljena je tako imenovana svoboda govora in razpravljanja, ki datira v 15.

stoletje (freedom of speech and debate). Izjeme so navedene v poslovniku spodnjega

doma (House of Commons), te pa se nana{ajo na uporabo nezakonitih in neparlamen-

tarnih izrazov ter na `aljenje parlamenta z neupo{tevanjem pravil in odredb. Prav tako

imuniteta ne varuje poslanca pred izjavami in dejanji, storjenimi izven parlamenta, npr.

v njihovih volilnih enotah, ~eprav so te izjave in dejanja povezana z izvr{evanjem po-

slanske funkcije. Tako na primer pisma, napisana v imenu volivcev, naslovljena na mi-

nistre, ministrstva ali druge javne organe, v postopkih pred sodi{~i ne u`ivajo imunitete.

4.23.2 Nepoklicna imuniteta

Glede nepoklicne imunitete veljajo v Zdru`enem kraljestvu nekoliko druga~na pravila

kot v ve~ini drugih parlamentov. V kazenskih zadevah poslanca ne varuje (in ga nikoli

ni varovala) poslanska imuniteta. @e od nekdaj je poslance varovala pravica pred od-

vzemom prostosti (freedom from arrest) v civilnih postopkih za nepla~ane dolgove.

Danes ta pravica varuje poslance pred odvzemom prostosti v postopkih civilnega pra-

va, ker pa so dolo~be o odvzemu prostosti v civilnih postopkih zastarele, tudi tovrstna

imuniteta nima prave te`e. Tehni~no imuniteta varuje poslanca 40 dni pred za~etkom

zasedanja do 40 dni po prekinitvi (prorogation) oziroma razpustu (dissolution)

zasedanja.
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4.24 Zvezna republika Nem~ija

Ustava Zvezne republike Nem~ije (Grundgesetz) ureja imuniteto poslancev predstav-

ni{kega doma (Bundestaga) v 46. ~lenu. Ustava o imuniteti ~lanov drugega doma (Bun-

desrat) ne govori.

4.24.1 Poklicna imuniteta

Ustava Zvezne republike Nem~ije v 46. ~lenu dolo~a, da proti poslancu ne more biti

uveden sodni (kazenski ali civilni) ali disciplinski postopek v povezavi z glasovanjem,

govorom ali razpravo v parlamentu ali na odborih (samo znotraj parlamenta). To ne ve-

lja v primerih obrekljivih raz`alitev (verleumderische Beleidigungen). Poklicna imuni-

teta velja tudi po izteku mandatnega obdobja.

4.24.2 Nepoklicna imuniteta

Poslanec ne sme biti klican na odgovornost za kazniva dejanja in mu ne more biti od-

vzeta prostost za kazniva dejanja brez dovoljenja Bundestaga, razen, ~e je bil zaloten pri

kaznivem dejanju ali dan kasneje. Dovoljenje Bundestaga je potrebno tudi v primeru

hi{ne preiskave. Kazenski postopek zoper poslanca in odvzem prostosti zoper njega se

lahko na zahtevo Bundestaga ustavi oziroma odpravi.

Nepoklicna imuniteta traja za ~as mandata, poslanca pa {~iti tudi pred postopki, uvede-

nimi pred volitvami.

Nepoklicna imuniteta se lahko odvzame. V postopku poslanec ne more biti zasli{an,

lahko pa vlo`i pravno sredstvo na zvezno ustavno sodi{~e.

V. ZAKLJU^EK

Iz pregleda je razvidno, da je prav v vseh dr`avah ~lanicah Evropske unije uveljavljena

poslanska imuniteta, bodisi v {ir{i bodisi v o`ji obliki. Vse dr`ave imajo tako poklicno

kot tudi nepoklicno imuniteto, z izjemo Nizozemske, ki nima nepoklicne imunitete. V

nekaterih primerih (npr. Mad`arska) je poslanska imuniteta v ustavi samo omenjena,

podrobneje pa je opredeljena v drugih predpisih. Zaradi la`jega pregleda smo v tabeli

{t. 2 kljub temu upo{tevali, kot da je urejena v ustavi. V malte{ki ustavi poslanska imuni-

teta ni opredeljena, pa~ pa jo ureja poseben podzakonski akt. Zdru`eno kraljestvo nima

pisane ustave, poklicna in nepoklicna imuniteta pa sta glede na tradicijo urejena dokaj
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specifi~no. Na Irskem se poklicna in nepoklicna imuniteta prepletata. Ustava Zvezne

republike Nem~ije o imuniteti ~lanov drugega doma (Bundesrat) ne govori.

Iz naslednje tabele je razvidna ureditev poslanske imunitete v vseh dr`avah ~lanicah

Evropske unije. Izbrali smo samo nekatere elemente imunitete; poleg podatka, ali se

koncept imunitete nahaja v ustavi (oziroma drugem ustreznem, druga~e poimenova-

nem najvi{jem pravnem aktu posamezne dr`ave), smo opredelili, ali za{~ita, ki izhaja iz

pravice do poklicne imunitete, velja tudi po izteku mandata, ali poklicna imuniteta ob-

sega tudi civilno (npr. od{kodninsko) odgovornost in ali velja tudi izven prostorov

parlamenta.

Tabela 2: Pregled ureditev poslanske imunitete v dr`avah ~lanicah Evropske

unije

Dr`ave
Ali je poslanska
imuniteta ure-
jena v ustavi?

Ali poklicna
imuniteta obse-
ga tudi civilno
odgovornost?

Ali za{~ita iz
poklicne imuni-
tete velja tudi
po izteku
mandata?

Ali poklicna
imuniteta velja
tudi izven pro-
storov
parlamenta?

AVSTRIJA • • •

BELGIJA • • •

CIPER • • •

^E[KA REPUBLIKA • •

DANSKA • • • •

ESTONIJA • • •

FINSKA • •

FRANCIJA • • •

GR^IJA • • • •

IRSKA • • •

ITALIJA • • • •

LATVIJA • • • •
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Dr`ave
Ali je poslanska
imuniteta ure-
jena v ustavi?

Ali poklicna
imuniteta obse-
ga tudi civilno
odgovornost?

Ali za{~ita iz
poklicne imuni-
tete velja tudi
po izteku
mandata?

Ali poklicna
imuniteta velja
tudi izven pro-
storov
parlamenta?

LITVA •

LUKSEMBURG • • • •

MAD@ARSKA • • •

MALTA •

NIZOZEMSKA • • • •

POLJSKA • • •

PORTUGALSKA • • • •

SLOVA[KA • • •

SLOVENIJA • •

[PANIJA • • •

[VEDSKA • • •

ZDRU@ENO
KRALJESTVO •

ZVEZNA
REPUBLIKA
NEM^IJA

• • •

Vir: Ustave in drugi ustrezni akti dr`av ~lanic EU, {tudija IPU in ECPRD

Legenda:

Odgovor »da« je ozna~en s piko, odgovor »ne« pa ni ozna~en in je na teh mestih prazen

prostor; prazen prostor pa je tudi v primerih, ko za odgovor »da« ni bilo mogo~e dobiti

neposredne potrditve v razpolo`ljivih virih.
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VARNOST V PARLAMENTIH*

I. UVOD

Dr`avni zbor Republike Slovenije je za seminar »Varnost v parlamentih« pripravil vpra-

{alnik o varnosti in ga prek mre`e ECPRD posredoval nacionalnim parlamentom. Na

vpra{alnik so odgovorili nacionalni parlamenti iz: Albanije, Avstrije, Belgije, Bolgarije,

Danske, Estonije, Finske, Francije, Gruzije, Italije, Litve, Makedonije, Norve{ke, Romu-

nije, Ruske federacije, Slova{ke, Slovenije, [panije, [vedske, [vice, Zdru`enega kraljes-

tva in Evropski parlament. Raziskovalni oddelek dr`avnega zbora je pripravil analizo

odgovorov, ki je prikazana v nadaljevanju.

II. ANALIZA ODGOVOROV NACIONALNIH PARLAMENTOV

2.1 Na kak{en na~in ste pri{li do kompromisa med potrebami po odprtosti

parlamenta in zahtevami po u~inkoviti varnosti parlamenta? (npr. dolo~eni so

varovani prostori, ostali prostori pa so prosto dostopni za vse zaposlene in po-

slance; zunanje osebje ima dostop samo v dolo~ene prostore; vsi klju~ni vhodi

so opremljeni s pristopno kontrolo, vsi klju~ni prostori (hodniki, stopni{~a,

dolo~eni prostori) parlamentarne zgradbe pa so opremljeni z video nadzor-

nim sistemom, zagotovljena je hitra intervencija na alarme…)

Nacionalni parlamenti zagotavljajo odprtost parlamenta za javnost tako, da omogo~ajo

zainteresirani javnosti spremljanje zasedanj oziroma plenarnih sej parlamenta (spod-

njega in zgornjega doma, kjer so parlamenti dvodomni) in v nekaterih parlamentih tudi

sej delovnih teles. Parlamenti imajo za obiskovalce, ki spremljajo seje, dolo~ene poseb-

ne prostore, najve~krat so to galerije oziroma balkoni. Balkoni so v posameznih parla-

mentih tudi razli~no varovani; na primer v Litvi je balkon fizi~no lo~en od glavne parla-

mentarne dvorane s stekleno steno, v Avstriji je balkon namenjen obiskovalcem – kot

edini prostor v stavbi parlamenta - nadzorovan z video kamerami.

Ve~ina nacionalnih parlamentov organizira tudi vodene oglede stavbe.

Varnostni ukrepi pri vstopanju v stavbo parlamenta so v posameznih dr`avah bolj ali

manj strogi. V vseh parlamentih obstaja vstopna kontrola. Ta kontrola vklju~uje tudi po-
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sebne naprave, kot so detektorji kovin in rentgenska kontrola za nadzor predmetov.

Ponekod lahko varnostna slu`ba po potrebi opravi neposreden pregled osebnih pred-

metov (torb, itd).

Obmo~je gibanja obiskovalcev po opravljeni vstopni kontroli je v posameznih nacio-

nalnih parlamentih precej razli~no.

V Avstriji se lahko obiskovalci po vstopni kontroli gibljejo po stavbi brez omejitev. V

belgijskem zveznem parlamentu dobijo obiskovalci v eni od treh sprejemnih pisarn sa-

molepilno priponko, ki jo izdajo na podlagi vpogleda v osebni dokument. Prav tako

morajo obiskovalci ~ez detektor kovin. Ostali vhodi v stavbo so avtomatizirani in je do-

stop mo`en samo s posebno kartico, ki odpre vrata. V danskem parlamentu je gibanje

omejeno na prostore, kjer ima obiskovalec sestanek, konferenco, itd., prav tako velja to

za toaletne prostore in hodnike v neposredni bli`ini prostora sestanka. Obiskovalci

gredo lahko tudi v parlamentarno jedilnico. Obiskovalci morajo nositi prepustnico-pri-

ponko na vidnem mestu. Prepustnico izda varnostnik na podlagi vabila, ki ga predlo`i

obiskovalec. Obiskovalci finskega parlamenta morajo pred vstopom opraviti vstopno

kontrolo, vklju~no z rentgensko kontrolo in detektorjem kovin. Obiskovalci nimajo do-

stopa do prostorov, kjer so pisarne in sejne sobe, kjer potekajo seje odborov. Za obi-

skovalce veljajo stroga pravila glede gibanja v parlamentarni stavbi. Za dostop do javne

galerije, s katere je mogo~e spremljati plenarno zasedanje parlamenta, je namenjen po-

seben vhod, kjer morajo vsi obiskovalci opraviti varnostni pregled. V slova{kem parla-

mentu je za javnost dostopna samo galerija nad parlamentarno dvorano ter posebna

soba z ekranom. Prostori predsednika parlamenta, njegovih namestnikov, plenarna

dvorana in bli`nji bar so za javnost zaprti. Vsakega obiskovalca spremlja oseba, h kateri

je obiskovalec pri{el. V bolgarskem parlamentu imajo zunanji obiskovalci pravico vsto-

pa samo v prostore, za katere so dobili enkratno prepustnico (single pass). Prepustnica

se izda na podlagi osebnega dokumenta (identity card). V francoskem senatu se

obmo~je, kjer se lahko gibajo obiskovalci, razlikuje glede na vrsto obiskovalcev: (a) in-

dividualen obiskovalec dobi v sprejemnici karto-na~rt, ki mu ka`e pot, po kateri pride

do kraja njegovega sestanka ali sejne sobe, ~e gre za osebo, ki `eli prisostvovati razpra-

vi. Individualnih obiskovalcev ne spremlja nih~e; (b) ve~ obiskovalcev v skupini, ki so

povabljeni na ogled senata (Palais du Luxembourg), spremlja najmanj en predstavnik

slu`b (Service Général), ki vodi ogled; (c) osebe, ki se udele`ijo konferenc, simpozijev

ali sestankov v senatu, sledijo panojem, ki ka`ejo smer in kraj dogodka, poleg tega pa

so na poti tudi predstavniki slu`b in varnostniki, ki usmerjajo obiskovalce. Obiskovalci

se torej ne morejo prosto gibati po poslopju senata, ampak le v prostorih, kjer potekajo

dejavnosti, ki so namen njihovega obiska. V norve{kem parlamentu se prav vsak indivi-

dualni obiskovalec giblje v spremstvu pristojne osebe, kar velja tako za prihod kot od-
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hod. V Dumi Ruske federacije so {tiri varnostna obmo~ja, in sicer: prostori, kjer poteka

plenarno zasedanje; prostori predsednika; prostori, kjer ima sede` parlamentarna tele-

vizija ter prostori varnostne slu`be. Vsi ostali prostori so prosto dostopni vsem obisko-

valcem in gostom. V {vedskem parlamentu od januarja 2003 evidentirajo tudi odhod

posameznega obiskovalca. Uslu`benec, ki pri~akuje gosta, mora vnaprej obvestiti var-

nostno slu`bo o prihodu. V neposredni bli`ini poslopij {vedskega Riksdag-a je tudi

Riksdag-ov informacijski center, kjer lahko obiskovalci pridobijo informacije o parla-

mentu in njegovem delu. Center pa slu`i tudi kot prostor, kjer se poslanci sre~ujejo s

predstavniki javnosti. Enkrat mese~no poteka v »bralnem koti~ku« centra neformalni se-

stanek, na katerem se imajo zainteresirani dr`avljani mo`nost sre~ati in pogovoriti s po-

slanci. V slovenskem dr`avnem zboru se morajo vsi obiskovalci prijaviti v recepciji in

vstopiti skozi pristopno kontrolo.

V nekaterih primerih je potrebno obisk najaviti vnaprej.

Tako je na primer v bolgarskem parlamentu obisk mo`en na podlagi pro{nje, naslovlje-

ne na generalnega sekretarja. V francoskem senatu je treba pri obisku senata sporo~iti

{tevilo in imena obiskovalcev. Seznam se sporo~i slu`bi generalnega sekretariata - kve-

sture, ki je zadol`ena za organizacijo skupinskih obiskov. V senatu romunskega parla-

menta morajo obiskovalci, ki `elijo prisostvovati plenarni seji, predhodno pridobiti pri-

volitev generalnega sekretarja senata. V {panskem senatu je prav tako treba predhodno

najaviti ogled senata in plenarne seje. Seznam obiskovalcev, ki ga preveri varnostna

slu`ba, je treba poslati 48 ur pred dogodkom.Tudi v {vedskem Riksdagu je treba var-

nostnikom na vhodu `e vnaprej sporo~iti prihod skupin obiskovalcev. Enako velja za

obiskovalce, ki jih spremljajo poslanci ali dr`avni uradniki, zaposleni v Riksdagu.

V ve~ini parlamentarnih stavb so name{~ene tudi nadzorne video kamere. Opremljene

pa so tudi z alarmnimi sistemi.

Ureditev v nacionalnih parlamentih je razli~na. V albanskem parlamentu nimajo alarm-

nega sistema, ki bi ga nadzirala notranja varnostna slu`ba. Ob vhodih in okolici avstrij-

skega parlamenta so le delno name{~ene video kamere. V notranjosti zgradbe pa je vi-

deo kamera name{~ena le na galeriji, namenjeni za javnost. Vsi vhodi v stavbo belgij-

skega zveznega parlamenta in pomembnej{i notranji prostori so nadzorovani z video

kamerami, ki jih nadzira notranja varnostna slu`ba. Poslopja bolgarskega parlamenta

so nadzorovana z video kamerami, prav tako je zagotovljena hitra intervencija na pod-

lagi alarmnih sistemov »SOT«. V danskem parlamentu se je v zadnjih dveh do treh letih

pove~alo {tevilo nadzornih video kamer, pripravili pa so tudi sistem snemanja na diske

(disks) po predhodni odobritvi politi~nega odbora Prezidija (predsednik in {tirje pod-

predsedniki) ter generalnega sekretarja. Ob vhodih in okolici estonskega parlamenta

so name{~ene video kamere, nekatere sobe so opremljene z alarmnimi sistemi, ki jih
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nadzira notranja varnostna slu`ba. V finskem parlamentu so video kamere name{~ene

ob vhodih, prostorih predsednika, prostorih vlade in okolici parlamenta. Nadzorne vi-

deo kamere so name{~ene tudi v notranjosti stavbe francoskega senata. Nadzorovan je

Cour d'Honneur ter podzemni parkirni prostor. Druga~e v notranjosti zgradbe ni video

kamer, razen v podzemnem prehodu dveh stavb. Posnetke video kamer, v skladu z za-

konom, uni~ijo v roku enega meseca. Uporaba posnetkov je dovoljena le v okviru poli-

cijske preiskave, ki se vodi interno in v okviru sodnega postopka. V okolici stavb senata

in parka v neposredni bli`ini (Jardin du Luxembourg) je name{~enih pribli`no 80 video

kamer, povezanih z osrednjo varnostno slu`bo (Poste central de sécurité), kjer so

name{~eni nadzorni ekrani. Za delovanje nadzornih kamer skrbi osrednja varnostna

slu`ba, ki daje dovoljenje tudi za snemanja na magnetoskop. Alarmne sisteme upravlja

osrednja informacijska enota v okviru osrednje varnostne slu`be. Ti alarmni sistemi

vklju~ujejo: naprave name{~ene v okolici prostorov predsednika senata (infra rde~i

`arki), posebne to~ke, name{~ene na vratih, oknih in drugih izhodih, posebni radarji,

name{~eni na posebnih lokacijah (muzej – Musée du Luxembourg, ki stoji med zgrad-

bami senata), posebne kontrolne to~ke imenovane »coup-de-poing«, ki jih lahko spro`i

osebje ob glavnih vhodih v pala~o. Nekatere video kamere posnamejo podobe in lahko

spro`ijo alarm. Na podlagi spro`enega alarma po{lje varnostna slu`ba na kraj nadzorni-

ka in oboro`enega varnostnika. Lahko pa spro`ijo napravo, ki onemogo~i vstop. V gru-

zijskem parlamentu so nadzorne video kamere name{~ene le ob vhodih v stavbo, zago-

tovljena pa je hitra intervencija ob spro`itvi alarma. V notranjosti stavbe ni video kamer.

V celotni notranjost litvanskega parlamenta so name{~ene video kamere, nekatere

sobe pa so opremljene tudi z alarmnimi sistemi, ki jih nadzoruje varnostna slu`ba.

Alarmne sisteme imajo name{~ene tudi v makedonskem parlamentu. Vsi pomembnej{i

prostori v stavbi (hodniki, stopni{~a, dolo~ene sobe) so nadzorovani z video kamera-

mi. V norve{kem parlamentu so video kamere name{~ene ob vhodih, zagotovljena je

takoj{nja intervencija ob alarmu. Tudi v romunskem spodnjem domu so name{~ene vi-

deo kamere, nekatere sobe so opremljene z alarmnim sistemom, ki jih nadzira direkto-

rat za varnost in red. Stavba ruskega parlamenta je nadzorovana z video kamerami, ne-

kateri prostori pa so opremljeni tudi z alarmnim sistemom. Delno je z video kamerami

opremljena tudi stavba slova{kega parlamenta, policija in uslu`benci varnostne slu`be

pa v ~asu zasedanja parlamenta opravljajo redne obhode po stavbi. Za varnost v notra-

njosti {panskega senata skrbijo posebne nadzorne kamere (Closed Circuit Television)

in mobilni organi (vratarji, policisti). V {vedskem Riksdagu so kamere name{~ene ob

vseh vhodih. V notranjosti stavbe so nadzorne kamere, ki so name{~ene ob prehodu iz

enega prostora v drug prostor. Kamere so name{~ene tudi v plenarni dvorani in so us-

merjene proti galeriji za javnost. Tudi v parlamentu Zdru`enega kraljestva so
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name{~ene video kamere, {tevilni pa so tudi obhodi po stavbi, kjer domuje parlament.

V notranjosti slovenskega parlamenta so name{~ene nadzorne video kamere, dolo~eno

{tevilo prostorov je varovano z alarmnim sistemom, ki ga nadzira notranja slu`ba za

varovanje.

V Evropskem parlamentu so vsi vhodi opremljeni z nadzornimi napravami (scanning

devices) in detektorji kovin. Obiskovalci morajo nositi priponko s posebno napravo

(proxy reading device). Parlament je opremljen tudi s posebnim nadzornim sistemom

(Closed Circuit Television) ter posebnimi protivdornimi napravami (anti intrusion

devices).

2.2 Kdo je pristojen za odlo~anje o (notranjem in zunanjem) varovanju va{ega

parlamenta? Ali druga~e: Kdo odlo~a o varnostni arhitekturi parlamenta?

(npr.: predsednik parlamenta, vodstvo parlamenta, generalni sekretar, slu`ba,

ki je poobla{~ena za varovanje…)

Iz odgovorov na vpra{alnik izhaja, da je pristojnost za odlo~anje o varovanju oziroma o

varnostni arhitekturi nacionalnih parlamentov zelo razli~na. V nekaterih parlamentih

imajo posebno delovno telo, ki ga sestavljajo ~lani parlamenta in odlo~a o varnostni ar-

hitekturi, na primer v Avstriji, Italiji. Ponekod drugod o varnostnih vpra{anjih odlo~a

vodstvo parlamenta, v~asih s sodelovanjem generalnega sekretarja (Belgija, Danska,

Finska, Francija, Litva, Norve{ka, [panija-senat, [vica). V nekaterih parlamentih je za

varnostno arhitekturo parlamenta pristojen generalni sekretar (Albanija, Estonija, Ma-

kedonija, Romunija-spodnji dom, Romunija-senat, Slova{ka, Slovenija) oziroma pristoj-

ni dr`avni uradniki, kot je to v primeru [vedske in Zdru`enega kraljestva. Ponekod o

varnostni arhitekturi parlamenta odlo~ajo tudi v sodelovanju s pristojnim ministrstvom

oziroma drugo vladno slu`bo (Bolgarija, Gruzija, Ruska federacija).

V albanskem parlamentu je varnostna arhitektura v pristojnosti generalnega sekretarja.

Med zasedanjem parlamenta je za notranjo varnost v plenarni dvorani in prostorih ob

njej pristojen predsednik, ki po potrebi daje navodila organom, pristojnim za varnostna

vpra{anja. Za notranje varovanje skrbi notranja slu`ba parlamenta (Internal Service of

Parliament), ki deluje v okviru »republi{ke stra`e« (Lifeguard of Republic). V avstrijskem

parlamentu je bil ustanovljen »odbor za varnost«, ki skrbi za splo{na varnostna

vpra{anja. Odbor sestavljajo {tirje ~lani poslanske zbornice (Nationalrat), en ~lan zvez-

nega sveta, generalni sekretar, namestnik generalnega sekretarja in vodja oddelka za

varnostne zadeve. Odbor daje predloge predsedniku, le-ta pa nato odlo~a o varnostnih

vpra{anjih v svojstvu predsednika parlamenta ali na podlagi odlo~itev predsedni{ke

konference. V belgijskem parlamentu (poslanska zbornica in senat) sta za varnost pri-

stojna predsednika obeh domov, ki dajeta navodila generalu belgijske vojske (Armée

40



belge), ki je »voja{ki vodja Palais de la Nation (parlamentarna stavba) in vodi varnostno

osebje parlamenta. Za notranje varovanje bolgarskega parlamenta je pristojna dr`avna

slu`ba za za{~ito (National Protection Service), za zunanje varovanje pa ministrstvo za

notranje zadeve. Odlo~itve v zvezi z varnostjo parlamenta sprejema National Protection

Service v koordinaciji s predsednikom in generalnim sekretarjem parlamenta. V dan-

skem parlamentu obravnava varnostna vpra{anja politi~no vodstvo (predsednik in {tir-

je podpredsedniki) in generalni sekretar na podlagi priporo~il in{pektorja enote za var-

nost (Inspector of the Security Unit). V estonskem parlamentu sprejema odlo~itve, po-

vezane z varnostjo, generalni sekretar na predlog slu`be, ki je odgovorna za varovanje

parlamenta, to je posebna organizacijska enota policije. V finskem parlamentu sta za

varnostno arhitekturo pristojna predsednik in generalni sekretar, ki dolo~ata smernice

in navodila v zvezi z varnostnimi postopki in na~eli. Za notranje varovanje stavbe skrbi

pristojna parlamentarna slu`ba pod vodstvom vodje za varnost, pri zunanjem varova-

nju pa parlament sodeluje z drugimi varnostnimi organi. Francoski senat je glede

vpra{anj varnosti avtonomen, tako kot pri finan~nih in administrativnih zadevah. Za

varnostno arhitekturo je pristojen predsednik senata. Predsednik lahko, ~e je potrebno,

zahteva pomo~ oboro`enih sil in drugih pristojnih organov. Lahko pa prenese to pravi-

co na kvestorje (Questeurs) oziroma na enega od njih (to so trije senatorji, zadol`eni za

materialno upravljanje senata). Organizacijsko skrbijo za varnost v francoskem senatu

naslednji organi: (a) Oddelek za varnost, ki ga sestavlja civilno osebje senata, (b)

Voja{ki oddelek republikanske garde (Garde républicaine), ki je voja{ki organ `endar-

merije (Gendarmerie), (c) senat sodeluje tudi s policijo. Za varnost v gruzijskem parla-

mentu skrbi vladna organizacija »Dr`avna slu`ba za varnost dr`avnih organov Gruzije«

(The State Service of Protection of State Services of Georgia). V italijanski poslanski

zbornici ustanovi predsednik zbornice na za~etku vsakega mandata odbor za varnost

(Security Committee), ki je pristojen za varnostna vpra{anja parlamenta. Odboru pred-

seduje podpredsednik poslanske zbornice, ki ga imenuje predsednik. Glede na parla-

mentarno prakso je predsednik odbora ~lan opozicije. Odbor za varnost neposredno

odlo~a o notranji in zunanji varnosti parlamenta ter varovanju podatkov. Varnostna

slu`ba pa je sestavni del administracije, ki opravlja dolo~ene naloge na podro~ju varno-

sti. Tako skrbi za organizacijo in delovanje varnostnega osebja, ukrepa ob izrednih raz-

merah, sodeluje s policijo in pristojnimi dr`avnimi organi, odgovornimi za varnost. V li-

tvanskem parlamentu sprejema pomembnej{e odlo~itve o varnostnih vpra{anjih vods-

tvo parlamenta (pravila, vsebina obrazcev, potrebnih za vstop v stavbo, nakup opreme

za varnost). Vsakodnevne odlo~itve sprejema vodja parlamentarnih slu`b, ki jih nato iz-

vaja oddelek za informacijsko tehnologijo in varnostna slu`ba. Varnostna slu`ba je or-

ganizacijska enota VIP oddelka za varnost v okviru ministrstva za notranje zadeve, ki
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tudi sicer skrbi za varovanje dr`avnih organov. V makedonskem parlamentu je za var-

nostna vpra{anja pristojno ministrstvo za notranje zadeve in deloma tudi ministrstvo za

obrambo v skladu z notranjimi pravili skup{~ine in smernicami za varnost stavbe make-

donskega parlamenta. Za organizacijo in izvajanje ukrepov za vzpostavljanje notranje-

ga reda je pristojen generalni sekretar. Za varnostno arhitekturo norve{kega parlamen-

ta je pristojen predsednik in Prezidij. Predloge in strategijo predhodno pripravi vodja

parlamentarne varnostne slu`be in jih predstavi generalnemu sekretarju. V romunskem

spodnjem domu o varnostnih vpra{anjih odlo~a generalni sekretar na podlagi predlo-

gov direktorata za red in varnost. O varnostnih vpra{anjih romunskega senata odlo~a

generalni sekretar. Fizi~no pa varnost zagotavljajo posebne enote Slu`be za za{~ito in

varnost, ki je organ, neodvisen od vojske in policije. V parlamentu Ruske federacije je

za varnost odgovorna posebna organizacijske enota policije (Zvezna varnostna

slu`ba), ki tudi sicer skrbi za varnost dr`avnih organov. Za varnostna vpra{anja slo-

va{kega parlamenta je pristojen vodja slu`b dr`avnega sveta skupaj z direktorjem

slu`be za za{~ito visokih uslu`bencev in diplomatskih misij v okviru ministrstva za no-

tranje zadeve (Bureau for the Protection of Constitutional Officers and Diplomatic Mis-

sions of the Ministry of Interior). Notranjo varnostno arhitekturo {panskega senata pri-

pravlja vodstvo senata, direktorat Gobierno Interior in varnostna slu`ba. O zunanji var-

nosti pa odlo~a varnostna slu`ba v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve, poli-

cijskimi interventnimi enotami, dreserji psov, tajno policijsko slu`bo (Subterranean

Section of the National Police Corps) in »informacijskimi brigadami« (Information Briga-

des). Pri varovanju vhodov v stavbo senata sodeluje tudi lokalna policija (ki deluje v ok-

viru mestnega sveta), na primer odstranitev vozil, urejanje prometa. Za izvajanje var-

nostnih ukrepov v {vedskem Riksdagu je pristojen oddelek za varnost, ki je parlamen-

tarna slu`ba. Vodja oddelka je odgovoren neposredno generalnemu sekretarju in

kon~no tudi vodstvu Riksdaga, ki mu predseduje predsednik parlamenta. V oddelku za

varnost je zaposlenih 35 varnostnikov, ki imajo pravico prepovedati vstop in zadr`ati

osebe, ki motijo red in predpise, nimajo pa pravice aretirati osebe. Varnostniki niso

oboro`eni (le policisti imajo pravico nositi oro`je v parlamentu), imajo pa »lisice« in gu-

mijevke. Za vzdr`evanje reda na javni galeriji in javnem vhodu so pristojni zasebni var-

nostniki. Ob ve~jih dogodkih, kot so tiskovne konference in hearingi, najamejo dodat-

no varnostno osebje prek zasebnih varnostnih podjetij. To osebje je posebej usposob-

ljeno za dol`nosti v parlamentu. Ob posebnih prilo`nostih, npr. obiskih iz tujine, lahko

oddelek za varnost zahteva pomo~ policije. V {vicarskem parlamentu sprejemata

odlo~itve, povezane z varnostjo, predsednika obeh domov. Predlogi za varnostne

ukrepe in njihovo izvr{evanje spadajo v pristojnost svetovalca za varnost, ki je uslu`be-

nec parlamenta. Varnostna slu`ba je organizacijska enota zvezne policije, ki skrbi za
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varnost dr`avnih organov. Zunanja varnost parlamenta je v pristojnosti mestne policije.

V lordskem domu parlamenta Zdru`enega kraljestva je za varnost pristojen Black Rod

(najvi{ji uradnik lordskega doma), ki je odgovoren Lord Chairman of Committees. V

spodnjem domu je za varnost pristojen Serjeant at Arms, odgovoren predsedniku

(Speaker). V slovenskem dr`avnem zboru je za odlo~anje o varovanju pristojen gene-

ralni sekretar, ki sprejema ukrepe na predlog posebne organizacijske enote policije, ki

tudi skrbi za varovanje drugih dr`avnih organov.

V Evropskem parlamentu so za varnostno arhitekturo odgovorni predsednik parlamen-

ta, biro (Bureau) in generalni sekretar.

2.3 Ali se v okoljih, kjer je izvajalec varovanja parlamenta policija ali vojska,

pojavljajo na~elna vpra{anja o tem, da to ni primerno s stali{~a delitve oblasti

na zakonodajno in izvr{ilno?

Vpra{anje je relevantno za tiste nacionalne parlamente, kjer policija tako ali druga~e

skrbi za varovanje parlamentarnih stavb.

V nekaterih nacionalnih parlamentih so se pojavili dolo~eni pomisleki o tem, ali je varo-

vanje parlamenta s strani policije v celoti ustrezna re{itev s stali{~a delitve oblasti na za-

konodajno in izvr{ilno, in sicer v Litvi, Makedoniji, Slova{ki, [vici in Sloveniji. V ve~ini

parlamentov sodelujejo s policijo pri varovanju, in sicer na ve~ razli~nih na~inov, kot na

primer na podlagi navodil predsednika parlamenta (Avstrija, Francija, Italija), kadar jih

za to zaprosijo uslu`benci parlamenta (Danska), na podlagi podpisanih protokolov ozi-

roma pogodb o sodelovanju (Romunija, Zdru`eno Kraljestvo), ponekod pa obstaja us-

tavna oziroma zakonska ureditev ([panija-senat).

V albanskem parlamentu zagotavlja varovanje Republi{ka stra`a (Lifeguard of Repub-

lic), katere predstavniki so v dvorani neoboro`eni, izven plenarne dvorane pa so obo-

ro`eni. Notranja slu`ba deluje po navodilih generalnega sekretarja. Posebnih razprav o

ustreznosti varovanja parlamenta s strani "republi{ke stra`e" s stali{~a delitve oblasti na

zakonodajno in izvr{ilno ni bilo. V avstrijskem parlamentu deluje policija le po nalogu

predsednika. V takem primeru delujejo varnostne sile v imenu predsednika parlamen-

ta. V belgijskem parlamentu se ka`e delitev oblasti na zakonodajno in izvr{ilno v tem,

da sta za varnostna vpra{anja odgovorna predsednika obeh domov. Kandidata za gene-

rala belgijske armade sicer predlaga minister za obrambo, odlo~ita pa predsednika

obeh domov. V estonskem parlamentu se poslanci niso ukvarjali s tem vpra{anjem.

Pri{lo je sicer do manj{ih problemov, ko je hotela policija uvesti stro`je varnostne ukre-

pe, vendar so pri iskanju optimalnih re{itev upo{tevali tudi zahtevo po odprtosti parla-

menta. Francoski senat prav tako sodeluje s policijo pri zunanjem varovanju stavbe. V

litvanskem parlamentu je za notranjo in zunanjo varnost pristojna posebna organizacij-
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ska enota policije. O primernosti tak{ne re{itve je `e razpravljalo vodstvo parlamenta,

nikoli pa ni pri{lo do uradne razprave na plenarnem zasedanju. V Makedoniji je pred-

sednik parlamenta predlagal sprejem posebnega zakona, s katerim bi vzpostavili samo-

stojno in neodvisno notranje varovanje parlamenta, t.i. parlamentarno policijo kot po-

sebno organizacijsko enoto. Predlog zakona je `e pripravljen, vendar {e ni v zakonodaj-

nem postopku. V Ruski federaciji ni bilo pomislekov glede ureditve varovanja s strani

policije. V okviru parlamentarne administracije je bila ustanovljena posebna enota, ki

koordinira aktivnosti skupaj z varnostno slu`bo. V slova{kem parlamentu so se pojavili

pomisleki glede varovanja objekta s strani policije, prav tako pa so se pojavili predlogi o

ustanovitvi parlamentarne policije. V {vicarskem parlamentu so poslanci v svojih raz-

pravah opozorili na vpra{anje varovanja ~lanov parlamenta s strani policije, ki spada v

izvr{ilno vejo oblasti. V obdobju 2002/2003 je biro predsednikov obeh domov razprav-

ljal o mo`nih re{itvah ureditve varnosti v parlamentu, pri ~emer so bile predstavljene

vse prednosti in slabosti mo`nih modelov varovanja. V slovenskem dr`avnem zboru so

se med poslanci pojavila na~elna vpra{anja, da iz ve~ razlogov ni primerno, da parla-

ment kot zakonodajno vejo oblasti varujejo pripadniki policije, ki jih usmerja izvr{ilna

veja oblasti.

2.4 ^e ste se odlo~ili, da va{ parlament varuje lastna varnostna slu`ba, kak{ni

so bili razlogi za tak{no odlo~itev (npr.: ker je lojalna parlamentu, ker je nepo-

sredno odgovorna parlamentu ne pa nekomu izven parlamenta, ker jo uspo-

sabljamo za specifi~ne potrebe parlamenta…)?

Iz odgovorov na vpra{alnik izhaja, da se ve~ina nacionalnih parlamentov ni ukvarjala s

tem vpra{anjem. Nekateri odgovori pa nakazujejo, da odlo~itve po lastni varnostni

slu`bi temeljijo na prepri~anju, da bi moral imeti parlament lastno varnostno slu`bo,

kjer je osebje posebej usposobljeno za varovanje parlamenta in odgovorno neposred-

no parlamentu (Norve{ka, [vedska, Avstrija, Albanija).

Danska parlamentarna kultura tradicionalno ni naklonjena varovanju s strani policije,

vojske ali zunanje varnostne slu`be. V finskem parlamentu zagotavlja varnost lastna

varnostna slu`ba. Po njihovem mnenju so parlamentarni uslu`benci bolj motivirani,

primernej{i in zanesljivej{i. Poleg tega starej{i uslu`benci prena{ajo svoje izku{nje in

»know- how« na mlaj{e kolege. Najve~ji problem zunanjih varnostnih slu`b je nepresta-

no menjavanje osebja, kajti ena od najpomembnej{ih ve{~in varnostnega osebja v par-

lamentih je prepoznava ~im ve~jega {tevila oseb. Osebje notranje varnostne slu`be bel-

gijskega parlamenta imenujeta vodstvi spodnjega doma in senata, kar ka`e na veliko

avtonomijo parlamenta glede varnostnih vpra{anj.
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Glede na njegovo mednarodno naravo imajo v Evropskem parlamentu lastno varnost-

no slu`bo. Pri zunanjem varovanju parlamentarnih stavb pa jim pomagajo tudi varnost-

ne slu`be obeh dr`av, kjer se nahajajo stavbe parlamenta (Francija, Belgija).

Parlament Ruske federacije nima lastne varnostne slu`be ter niti ne razmi{ljajo o tem, da

bi v bli`nji prihodnosti organizirali varovanje na tak{en na~in.

2.5 ^e v celoti ali delno varuje va{ parlament zasebno varnostno podjetje, kak-

{ni so bili razlogi za tak{no odlo~itev (npr.: ker je cenej{e od drugih oblik varo-

vanja, ker lahko zahtevamo zamenjavo varnostnikov, ki ne ustrezajo merilom

varovanja parlamenta…)?

Odgovor avstrijskega parlamenta je bil, da trenutno varnosti ne zagotavlja zasebno var-

nostno podjetje, mogo~e pa bo v prihodnosti pri{lo do sprememb v tej smeri. Na Dan-

skem bi lahko nova liberalna vlada vplivala na politiko na tem podro~ju, tako da bi mo-

rala centralna administracija razmi{ljati tudi v smeri vklju~evanja zasebnih podjetij na

podro~ju varnostnih vpra{anj. Gruzijski parlament ni razmi{ljal v smeri, da bi najel za-

sebno podjetje za varovanje parlamenta. [vedski Riksdag za nekatere ve~je dogodke

najame varnostnike zasebnega varnostnega podjetja, ki so posebej usposobljeni za va-

rovanje Riksdaga.

2.6 Ali glede na nove varnostne izzive ocenjujete, da so parlamenti v sedanjem

~asu in v prihodnosti bolj ranljivi in bolj ogro`eni, kot so bili doslej (npr.: oce-

njujemo, da so parlamenti, tako kot druge oblastne institucije bolj ranljivi; ni-

mamo ocene o tem, saj je to v pristojnosti policije…)?

Vsi nacionalni parlamenti se strinjajo, da so parlamenti v sedanjem ~asu in bodo v pri-

hodnosti bolj ranljivi in bolj ogro`eni, kot so bili doslej.

V litvanskem parlamentu je oceno ogro`enosti pripravila slu`ba VIP ministrstva za no-

tranje zadeve. V norve{kem parlamentu pa so sami pripravili analizo ogro`enosti in

tveganja.

2.7 Ali imate izdelano celovito oceno ranljivosti, ogro`enosti in varnostnih

tveganj (varnostno oceno) za varnostne potrebe va{ega parlamenta (npr.: oce-

no varnostnih tveganj imamo, nimamo, jo pripravljamo, varnostno oceno je

izdelala policija…)?

Ve~inoma imajo nacionalni parlamenti izdelano oceno ogro`enosti in varnostnih tve-

ganj, tk. im. varnostno oceno.

Ponekod so varnostno oceno izdelali sami, npr. v Avstriji, Bolgariji, Franciji, Gruziji, Ro-

muniji-spodnji dom, na [vedskem, Italiji in Zdru`enem kraljestvu. V sodelovanju s poli-
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cijo so tak{no oceno pripravili parlamenti Danske, Estonije, Finske, Norve{ke, {panske-

ga senata. V Albaniji je varnostno oceno pripravila slu`ba zadol`ena za varovanje, to je

notranja parlamentarna slu`ba, ki je del Republi{ke stra`e, v Litvi pa oddelek ministrs-

tva za notranje zadeve, ki skrbi za varovanje. Za belgijski parlament je oceno ogro`eno-

sti izdelalo zasebno podjetje, ki je izdelalo tudi varnostni plan in ukrepe v primeru

ogro`enosti parlamenta od zunaj. V makedonskem parlamentu sta tak{no oceno pri-

pravili ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za obrambo. V romunskem senatu

so varnostno oceno pripravili v sodelovanju s slu`bo za za{~ito in varnost, v slova{kem

parlamentu pa v sodelovanju s posebno slu`bo ministrstva za notranje zadeve. V ruski

dumi je varnostno oceno pripravila enota za varnost. V {vicarskem parlamentu so izde-

lali varnostno oceno. Priprava in spremembe tak{ne ocene je sicer v pristojnosti sveto-

valca za varnost. V slovenskem dr`avnem zboru je za izdelavo tak{ne ocene zadol`ena

policija.

2.8 Se strinjate s konceptom, da mora biti parlament aktivni subjekt v procesih

ocenjevanja ranljivosti in ogro`enosti parlamenta (npr.: da; ne; ocenjevanje

naj izvaja izvajalec varovanja; varnostno oceno naj izdela zunanja neodvisna

in usposobljena institucija…)?

Vsi parlamenti se strinjajo s konceptom, da mora biti parlament aktivni subjekt v proce-

sih ocenjevanja ranljivosti in ogro`enosti parlamenta.

Nekateri parlamenti so {e posebej poudarili sodelovanje s pristojnimi varnostnimi orga-

ni, npr. Estonija, Gruzija, Romunija-senat, Ruska federacija, [panija-senat, Italija in

Zdru`eno kraljestvo.

Mnenje ruskega parlamenta je, da bi moral parlament pri ocenjevanju ogro`enosti

le-tega igrati vlogo do neke dolo~ene mere. Oceno ogro`enosti pa naj bi v ve~jem obse-

gu izdelala policija sama.

[vicarji menijo, da bi morala varnostno oceno izdelati zunanja, neodvisna in strokovno

usposobljena institucija v sodelovanju z vodstvom parlamenta.

Iz odgovora Evropskega parlamenta izhaja, da mora sam parlament sodelovati v proce-

sih ocenjevanja ogro`enosti parlamenta, varnostna slu`ba pa naj ne bo le informacijska

slu`ba. Gro`nje naj zbira dr`avna varnostna slu`ba, ki mora tudi sodelovati v procesu

ocenjevanja ogro`enosti.

2.9 Ali so odgovorne osebe v parlamentu (parlamentarni management) vklju-

~ene v izdelavo ocene ranljivosti, ogro`enosti in varnostnih tveganj?

V ve~ini parlamentov odgovorne osebe neposredno sodelujejo pri izdelavi ocene

ogro`enosti.
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Parlamenti, kjer sicer niso neposredno vklju~eni v izdelavo ocene, posredujejo pa po-

datke in opa`anja, pa so naslednji: Estonija, Litva, Ruska federacija in Slovenija. Iz odgo-

vora belgijskega parlamenta izhaja, da potrebujejo za dolo~ene seje ali sestanke komisij

posebne varnostne ukrepe. Vsled tega morajo predsedniki teh komisij o posebnih var-

nostnih ukrepih seznaniti predsednika spodnjega doma ali senata.

V parlamentih Albanije, Gruzije, Makedonije in Norve{ke odgovorne osebe niso

vklju~ene v izdelavo ocene ranljivosti in ogro`enosti.

2.10 Ali je v kak{nem predpisu ali v notranjem aktu parlamenta dolo~eno, kak-

{no vlogo ima parlament v ocenjevanju ranljivosti in ogro`enosti parlamen-

tarne zgradbe in osebja v njej (npr.: dolo~eno je v zakonu…., poslovniku,

nikjer…)?

Vlogo parlamenta v ocenjevanju ranljivosti in ogro`enosti parlamentarne zgradbe ima-

jo v nekaterih parlamentih urejeno v poslovniku: Albanija, Avstrija, Gruzija, Litva, Ma-

kedonija, [panija-senat in Italija. Z zakoni oziroma odloki je to urejeno v parlamentih

Francije, Norve{ke, Slova{ke, [vedske. V Litvi in Sloveniji parlamenti sprejemajo zakon

oziroma resolucijo o nacionalni varnosti. Makedonski parlament je sprejel nacionalno

strategijo o varnosti in obrambi. V romunskem senatu je tak{na vloga parlamenta zago-

tovljena v internih predpisih o dostopu, redu in varnosti. V Ruski federaciji posebnih

predpisov na tem podro~ju nimajo, medtem ko parlamentarni odbor za nacionalno var-

nost obravnava zakone in glavne smernice za dr`avne organe na podro~ju varnostnih

vpra{anj. Na Finskem tak{nih predpisov nimajo, ampak temelji postopek na navodilih,

ki jih izda Chancellery Commission (predsednik, dva podpredsednika in {tirje poslanci,

ki usmerja, nadzira in skrbi za razvoj administracije in finan~nega poslovanja parlamen-

ta ter imenuje parlamentarne uradnike, razen generalnega sekretarja). V belgijskem

parlamentu posebnih predpisov nimajo, enako velja za [vico.

V Evropskem parlamentu nimajo posebnih predpisov.

2.11 Kdo nadzira strokovnost in kakovost notranjega in zunanjega varovanja

parlamenta? (npr: parlament sam, ministrstvo pristojno za policijo….)

Iz odgovorov je bilo mogo~e ugotoviti, da nadzor nad strokovnostjo in kakovostjo va-

rovanja v parlamentih izvajajo razli~ni organi. Ponekod so to kar isti organi, ki so pristoj-

ni za varovanje, drugje pa gre za druge organe, ki delujejo bodisi znotraj ali pa tudi zu-

naj parlamenta. Pri tem gre za tesnej{e sodelovanje z notranjim ministrstvom oziroma

policijo, z vojsko in z drugimi organi.

Zunanji nadzor strokovnosti in kakovosti varovanja parlamenta se izvaja v Estoniji (po-

licija), Albaniji (pristojna oseba Republi{ke stra`e), Litvi (posebna telesa v sestavi notra-
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njega ministrstva), v Gruziji (Dr`avna slu`ba za varnost dr`avnih organov Gruzije), Bol-

gariji (Dr`avna slu`ba za za{~ito) in v Ruski federaciji (Zvezna varnostna slu`ba). V Itali-

ji in Avstriji izvajajo nadzor nad strokovnostjo in kvaliteto varovanja parlamenta kar tista

telesa, ki so pristojna za varnostne zadeve; pri zunanjem varovanju sodelujejo z dr`av-

nimi ustanovami, pristojnimi za notranje zadeve oziroma javni red. Na Slova{kem imajo

pristojnost za nadzor organi znotraj parlamenta in direktor posebnega urada za za{~ito

v notranjem ministrstvu. V Zdru`enem kraljestvu se nadzornika strokovnosti in kako-

vosti varovanja sicer nahajata v parlamentu: to sta posebna poobla{~ena uradnika

Black Rod (v lordskem domu) in Serjeant at Arms (v spodnjem domu), ki sta pristojna

tudi za samo varovanje; poteka pa tudi sodelovanje z londonsko metropolitansko

policijo.

V Makedoniji izvajata nadzor varovanja skupaj policija in vojska. Tudi v belgijskem par-

lamentu izvaja nadzor nad varovanjem general belgijske vojske (commandant militaire

du Palais de la Nation), ki tudi sicer usklajuje delo varnostnega osebja v parlamentu.

Izklju~no znotraj okvira parlamenta poteka nadzor nad varovanjem v Evropskem parla-

mentu, na [vedskem, Danskem (ve~ organov), Norve{kem, Finskem, v obeh domovih

romunskega parlamenta, v {vicarskem parlamentu (slu`ba za varnost in infrastrukturo,

ki je vklju~ena v parlamentarni management) in v francoskem senatu.

V Republiki Sloveniji so za nadzor strokovnosti in kakovosti dejavnosti varovanja pri-

stojni nadzorni organi policije. Svetovalec za varnost v Dr`avnem zboru pa svoja

opa`anja in pripombe sporo~a neposredno vodji organizacijske enote policije, ki izvaja

varovanje Dr`avnega zbora.

2.12 Ali so bili v va{em parlamentu primeri, da je kdo od poslancev zahteval

posebno za{~ito in ali obstajajo formalne mo`nosti za posebno – individualno

varovanje poslancev (npr.: poslanci se ne menijo kaj dosti za lastno varnost; o

lastni varnosti razmi{ljajo samo takrat, ko so ogro`eni; doslej je nekaj poslan-

cev zaprosilo za dodatno za{~ito; doslej {e ni iz vrst poslancev nih~e zaprosil

ali zahteval dodatno za{~ito…)?

V ve~ini parlamentov obstaja vsaj teoreti~na mo`nost za nudenje posebne za{~ite po-

slancem. V ve~ini primerov to za{~ito izvajajo zunanji organi, predvsem s podro~ja no-

tranjih zadev. V ve~ini primerov tudi poznajo primere, ko so poslanci zaprosili za po-

sebno za{~ito.

Posebna za{~ita je bila s strani poslancev oziroma za njih zahtevana v Avstriji, Belgiji,

Bolgariji, Gruziji, Zdru`enem kraljestvu, v Italiji (notranje ministrstvo), na Slova{kem

(izvaja jo slu`ba za za{~ito visokih uslu`bencev in diplomatskih misij v okviru ministrs-

tva za notranje zadeve), v Litvi (za{~ito poslancem izvaja varnostni oddelek za pomem-
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bne osebe (VIP Security Department) v okviru notranjega ministrstva), pa tudi v ve~ini

drugih obravnavanih dr`av. Na Danskem izvaja posebno za{~ito policija na priporo~ilo

parlamenta in {tevilo primerov takega varovanja se v zadnjem ~asu pove~uje. Tudi v

norve{kem in {vicarskem parlamentu poznajo primere, ko so poslanci zaprosili za po-

sebno za{~ito - izvaja jo policija. Ravno tako izvaja za{~ito poslancev albanskega parla-

menta, njihovih dru`in in domovanj policija, odlo~itev o tem pa sprejme minister za jav-

ni red na podlagi zahteve predsednika parlamenta. Tudi nekateri poslanci finskega par-

lamenta so `e zaprosili za posebno za{~ito zaradi gro`enj izven parlamenta. V teh pri-

merih parlament sodeluje z lokalno in varnostno policijo, ki sprejemata odlo~itve za

izvedbo ustreznih ukrepov. V makedonskem parlamentu so tudi `e bili primeri, ko so

poslanci zahtevali posebno za{~ito, ki jo izvaja notranje ministrstvo. V {panskem senatu

so zaradi gro`enj s teroristi~nimi napadi nekaterim poslancem dodelili osebno za{~ito.

Urad senata je pristojen za izdajo dovoljenja za anga`iranje posebnih slu`b za varovanje

in njihovo financiranje.

V Estoniji ni {e nih~e od poslancev kadarkoli zaprosil za posebno za{~ito, ~e pa bo ta

kdaj potrebna, bo o njej odlo~ala vlada oziroma za kraj{a ~asovna obdobja minister za

notranje zadeve. V {vedskem Riksdagu `e 10 let ni nih~e od poslancev zaprosil za po-

sebno za{~ito, vendar pa so tri poslance za kraj{e obdobje varovali telesni stra`arji.

Odlo~itev o dodelitvi telesnega stra`arja, ki je skrajni ukrep, sprejme na podlagi pridob-

ljenih informacij varnostna slu`ba na dr`avnem nivoju.

V Franciji se na splo{no poslancem ne nudi posebne za{~ite. Izjemoma pa bi se lahko

zgodilo, da bi poslanci zahtevali za{~ito bodisi v obliki no{enja oro`ja bodisi v obliki

fizi~ne za{~ite. Za{~ito v tem primeru izvaja policija.

Romunski parlament sam skrbi za izvajanje posebne za{~ite poslancev. V senatu so tudi

`e bili primeri, ko so poslanci prosili za posebno za{~ito. To izvaja parlamentarna

slu`ba za za{~ito in varnost (Protection and Security Service), ~e ugotovi, da obstaja re-

sni~na gro`nja za poslanca. V romunskem spodnjem domu ravno tako obstaja mo`nost

individualne za{~ite poslancev, ki jo izvaja posebna slu`ba.

V Evropskem parlamentu so se v preteklosti pojavljali primeri, da so poslanci zahtevali

posebno za{~ito, vendar pa ni bilo mo`nosti, da bi parlament tako za{~ito dejansko tudi

nudil. V parlamentu Ruske federacije za poslance po samem zakonu ni predvidena po-

sebna za{~ita, vendar pa se v primeru ogro`enosti vseeno izvaja; odlo~itev o tem sprej-

me predstojnik Zvezne varnostne slu`be.

V Dr`avnem zboru Republike Slovenije je bilo nekaj posami~nih primerov, ko so po-

slanci zahtevali posebno za{~ito. Pooblastila za izvajanje take za{~ite ima policija, ~e

ugotovi, da sta ogro`ena `ivljenje ali osebna varnost dolo~ene osebe. Odlo~itev o tem
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sprejme generalni direktor policije na podlagi Uredbe o varovanju dolo~enih oseb, ob-

jektov in okoli{ev objektov, v katerih so sede`i dr`avnih organov.

2.13 Ali vodite evidenco napadov na osebno varnost, integriteto in na premo-

`enje poslancev – verbalni napad, fizi~ni napad, napad z oro`jem in razstreli-

vom, vlom v stanovanje ali v stanovanjsko hi{o, kraja avtomobila, vlom v avto-

mobil, roparski napad, idr.; oziroma ali katerikoli drug organ vodi tovrstne

evidence?

Nekateri parlamenti vodijo evidenco napadov na poslance, drugi pa ne. V nekaterih

parlamentih vodijo evidenco razli~nih napadov sami, za druge parlamente pa se tovrst-

ne evidence izdelujejo v zunanjih organih.

V slova{kem, romunskem in gruzinskem parlamentu sami vodijo evidenco napadov, ki

se zgodijo v parlamentarni stavbi. V nekaterih parlamentih vodijo evidenco manj{ih na-

padov sami, evidenco ve~jih napadov pa vodi policija. Tak primer je [vedska. V {vicar-

skem parlamentu sami vodijo evidenco verbalnih napadov na poslance in grozilnih pi-

sem, ostale oblike napadov pa spadajo v pristojnost policije. Na Norve{kem vodijo evi-

denco napadov znotraj (parlamentarna varnostna slu`ba) in zunaj parlamenta (dr`avna

varnostna policija). Ponekod, kot na primer v francoskem senatu, vodijo evidenco na-

padov sami, ~e pa gre za dogodke izven poslopij Senata, vodijo evidence, glede na po-

samezne primere, zunanji organi (policija, `andarmerija in pravosodni organi). Podob-

no je v Avstriji, kjer vodi evidenco kaznivih dejanj znotraj parlamenta notranji varnostni

oddelek, ko pa gre za kazniva dejanja izven stavbe parlamenta, ki se nana{ajo na po-

slance in strokovne delavce, vodi evidenco policija in je parlamentarni varnostni odde-

lek samo obve{~en.

V drugih parlamentih vodi evidenco napadov policija (Danska, Albanija) oziroma mini-

strstvo za notranje zadeve (Makedonija). V [paniji vodijo pravosodni organi evidenco

vseh napadov na poslance in uslu`bence senata. V Bolgariji vodi evidenco napadov or-

gan, ki je pristojen tudi za notranje varovanje parlamenta - dr`avna slu`ba za za{~ito.

Samo delno se vodi evidenca o napadih v Litvi, kjer jo vodi varnostni oddelek za po-

membne osebe v okviru notranjega ministrstva. Taka evidenca se tudi v parlamentu Re-

publike Slovenije ne vodi, delne podatke o tem pa vodi policija.

Evidenco napadov vodijo tudi v Evropskem parlamentu in v obeh domovih parlamenta

Zdru`enega kraljestva.

V nekaterih drugih parlamentih pa evidence napadov sploh ne vodijo (Estonija, Fin-

ska). V parlamentu Ruske federacije sami ne vodijo evidence napadov, delne podatke o

napadih pa vodi policija. V italijanski poslanski zbornici ne vodijo evidence o napadih,

za dogodke zunaj poslopja parlamenta pa je pristojna policija. V Belgiji tudi ne vodijo
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posebne evidence, se pa tisti incidenti, ki so bili storjeni na sejah, omenijo v letnih

poro~ilih.

2.14 Ali imajo poslanci in zaposleno osebje parlamenta pisna navodila o rav-

nanju v primerih nastanka izrednih dogodkov v parlamentarni zgradbi in nje-

ni okolici, kot denimo: po`ar, sumljiv predmet v parlamentarnem prostoru,

najdeno eksplozivno sredstvo, sumljiva po{tna po{iljka - »pisemska bomba«,

fizi~ni napad, eksplozija, poskus ugrabitve, poskus atentata, itd. (npr.: imajo;

ustno so seznanjeni; taka navodila pripravljamo….)?

V ve~ini parlamentov obstajajo posebna varnostna navodila, ki pokrivajo vsaj del izred-

nih dogodkov, na{tetih v vpra{anju.

Tudi v Evropskem parlamentu so bila izdelana pisna navodila o ravnanju v primeru ne-

katerih, v vpra{anju na{tetih izrednih dogodkov. Ponekod so navodila podrobna, drug-

je pa so manj podrobna V Zdru`enem kraljestvu imajo pisna navodila, ki niso tako po-

drobna, saj je dol`nost policije, da obravnava posamezne dogodke.

Za {vedski parlament velja poseben zakon o varnostnih ukrepih v Riksdagu iz leta

1983. Vodstvo parlamenta je dol`no oskrbeti poslance in uslu`bence s potrebnimi in-

formacijami o izvr{evanju njegovih dolo~b, pa tudi o varnostnih ukrepih na splo{no.

Gre za pisna navodila, ki pa niso vro~ena vsakemu poslancu in uslu`bencu. V zadnjem

~asu pa so vsi poslanci prejeli "spominske kartice" (memory cards) ki izgledajo kot kre-

ditne kartice in vsebujejo kratke informacije o tem, kako ravnati s sumljivo po{to ipd.

Tudi v danskem Folketingu imajo navodila oziroma posebne kartice (action cards) z na-

vodili za ravnanje v primeru bombne gro`nje, po`ara, ugrabitve talcev, evakuacije ipd.

V makedonskem parlamentu je predsednik izdal pravilnik o notranjem redu, ki ureja

vstopanje v zgradbo, uporabo prostorov, sprejemanje obiskovalcev, prisotnost na se-

jah, govori pa tudi o protipo`arni za{~iti in o varnosti parlamentarne zgradbe. Po{tne

po{iljke, ki so naslovljene na parlament, preverijo varnostni organi parlamenta. V slo-

va{kem parlamentu prejme vsak poslanec ob nastopu mandata posebno bro{uro o rav-

nanju v primeru izrednih dogodkov. V estonskem parlamentu obstajajo pisna navodila

za vse, ki se nahajajo ali opravljajo delo v njegovi stavbi. V okviru finskega parlamenta

pa so bila izdelana pisna navodila za postopke v primeru po`ara, ob prejetju sumljive

po{te, pa tudi v primeru {tevilnih drugih izrednih dogodkov. Vse osebe, ki redno obi-

skujejo zgradbe obeh domov italijanskega parlamenta, so obve{~ene s strani delodajal-

ca (v poslanski zbornici je to generalni sekretar) o usmeritvah za postopke v primerih

izrednih dogodkov in o izvajanju postopkov v primeru izrednega stanja ali evakuacije.

V francoskem senatu so bila `e razdeljena ali pa so v teku aktualizacije in razdeljevanja

pisna navodila za ravnanje v primeru po`ara, ob prisotnosti sumljivih predmetov, eks-
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plozivnih teles in sumljivih pisem. V albanskem parlamentu so pisna navodila prete`no

omejena na ravnanje v primeru po`ara, v bolgarskem parlamentu pa so poslanci sezna-

njeni, kako je treba ravnati v izrednih razmerah. V litvanskem parlamentu obstajajo pi-

sna navodila za ravnanje sprejemne slu`be ob prejemu sumljive po{te, imajo pa tudi

splo{na navodila za ravnanje v primeru po`ara. V belgijskem parlamentu pa imajo na-

vodila za ravnanje v primeru sumljivih po{iljk, obstaja pa tudi na~rt za evakuacijo ob

bombnih napadih in po`aru. V parlamentu Republike Slovenije so bila izdelana pisna

navodila za ravnanje v primeru prejema sumljive pisemske po{iljke (antraks, eksplo-

ziv), sumljivega predmeta ter navodila za ravnanje v primeru po`ara. V {vicarskem par-

lamentu tudi obstajajo navodila o ravnanju v primeru prejema sumljive po{te (antraks,

eksploziv) oziroma ob prisotnosti sumljivih predmetov. Poslanci in vodstvo parlamenta

Ruske federacije pa imajo pisna navodila o ravnanju v primeru izrednih razmer, kot so:

ogenj, napadi, ugrabitve ipd.

Tudi v obeh domovih romunskega parlamenta imajo pravila za ravnanje v primeru

izrednih dogodkov; v senatu so sestavni del posebne uredbe, ki ureja hi{ni red. Vsi po-

slanci in uslu`benci prejmejo pisna navodila za ravnanje ob izrednih dogodkih. Podob-

no velja za poslance in uslu`bence v norve{kem parlamentu. V {panskem senatu vsi

poslanci in uslu`benci ob nastopu mandata oziroma slu`be prejmejo poseben samo-

za{~itni priro~nik, ki vsebuje pravila za obna{anje v primeru sumljive po{te, ugrabitve,

po`ara ipd.

Za razliko od vseh na{tetih dr`av pa v gruzinskem parlamentu ne poznajo nikakr{nih

pisnih navodil poslancem za ravnanje v primeru izrednih dogodkov.

2.15 Menite, da novi varnostni izzivi teroristi~ne in kriminalne narave terjajo

posodobitev (izbolj{anje fizi~nega varovanja, dvig profesionalnosti varovanja,

ve~ varnostne tehnike in tehnologije) va{ega varnostnega sistema in varnost-

nih sistemov parlamentov v drugih evropskih dr`avah (npr.: da, to je treba

preu~iti in ukrepati; to smo `e preu~ili in ustrezno ukrepali….)?

Prete`no prevladuje mnenje, da je varnostne sisteme treba izbolj{ati, in to predvsem v

tehni~nem pogledu. Odgovori nekaterih dr`av ka`ejo na to, da po njihovi oceni nivo

varnosti ustreza trenutnim potrebam. V nekaterih dr`avah so `e sprejeli ustrezne ukre-

pe na podro~ju varnosti v parlamentih.

V Evropskem parlamentu se strinjajo s tem, da je potrebna posodobitev varnostnega si-

stema, zato so v zadnjih treh letih mo~no okrepili varnostne ukrepe, tako glede

~love{kih virov kot tudi glede tehni~ne opreme. V finskem parlamentu so predvideli

{tevilne izbolj{ave glede fizi~ne in tehni~ne za{~ite, pa tudi strukturne spremembe, da

bodo kos bodo~im varnostnim izzivom. Menijo, da bodo morali v bodo~e tudi drugi
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evropski parlamenti sprejeti podobne ukrepe. Tudi v albanskem parlamentu se strinja-

jo s potrebo po izbolj{anju varnostnega sistema, in sicer v njihovi dr`avi predvsem v

tehni~nem pogledu. Podobno velja za Bolgarijo. Z novimi varnostnimi izzivi in iz-

bolj{evanjem kvalitete varovanja se soo~ajo tudi v slova{kem in norve{kem parlamen-

tu. V gruzinskem parlamentu menijo, da je treba zaradi novih varnostnih izzivov tako

pri njih kot tudi v parlamentih drugih evropskih dr`av izbolj{ati vse (personalne, teh-

ni~ne...) vidike varnostnega sistema. V italijanskem parlamentu menijo, da je glede na

razvoj v mednarodnem okolju treba skrbeti za stalno ocenjevanje varnostnega sistema

in njegovo nadgrajevanje z namenom obrambe pred novimi teroristi~nimi in kriminal-

nimi gro`njami.

Da je potrebna posodobitev varnostnega sistema, se strinjajo tudi v Zdru`enem kraljes-

tvu, kjer `e od 11. septembra 2001 izvajajo njegovo stalno pregledovanje in razvoj. Rav-

no tako so v francoskem senatu omenjeni datum navedli kot prelomnico, od katere so

se odlo~ili za okrepljen nadzor, zlasti pri vstopanju v prostore senata. Menijo tudi, da

dolgoletna prisotnost teroristi~ne nevarnosti `e sama po sebi zahteva razmislek o poo-

strenih varnostnih ukrepih.

V danskem parlamentu so v odgovoru navedli, da si prizadevajo pridobiti nujno opre-

mo, ki bi izmerila stopnjo tveganja iz okolja. V estonskem, litvanskem, makedonskem

in {vicarskem parlamentu menijo, da bi bilo varnostni sistem mo`no izbolj{ati, pred-

vsem v tehni~nem smislu, po zadnjih pregledih pa menijo, da njihov varnostni sistem

ustreza trenutnim potrebam. V Republiki Sloveniji prevladuje mnenje, da bi bilo mo`no

izbolj{ati sistem varovanja, zlasti tehni~nega, vendar glede na trenutne ocene

ogro`enosti sedanji sistem ustreza. V obeh domovih romunskega parlamenta menijo,

da je treba izbolj{ati varnostne kapacitete, zlasti v tehni~nem smislu, v senatu pa so {e

povedali, da sta se raven usposobljenosti varnostnega osebja in stopnja tehni~ne

opremljenosti znatno izbolj{ala, kar pomeni, da je obstoje~i sistem varnosti v veliki meri

pripravljen na varnostne gro`nje. V {panskem parlamentu so mnenja, da je trenutno

tehni~na oprema za varovanje na primerni ravni, da pa je treba poskrbeti za kontinuira-

no izobra`evanje in usposabljanje za uspe{no soo~anje z globalno teroristi~no nevar-

nostjo. V parlamentu Ruske federacije menijo, da je stalno treba izbolj{evati varnostni

sistem.

Na [vedskem je konkreten primer izpopolnjevanja varnostnega sistema kot reakcije na

svetovne varnostne izzive uvedba t.i. "spominskih kartic" (glej vpra{anje {t. 14), in sicer

kot posledica {tevilnih primerov incidentov s po{tnimi po{iljkami, za katere je bil po-

dan sum, da vsebujejo antraks. V avstrijskem parlamentu so ugotovili, da novi varnostni

izzivi terjajo nekatere spremembe, zato trenutno delujejo v smeri modernizacije urada

za varnost, na uvedbi centralnega vhoda za obiskovalce, na izdelavi kompletnega nad-
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zornega sistema za okolico parlamenta in na izbolj{avi tehni~ne opreme znotraj parla-

menta. Belgijski parlament je poro~al o stalnem izbolj{evanju varnostnih ukrepov v

zadnjem ~asu, in to brez pove~evanja {tevila prisilnih ukrepov. Med drugim je bil vzpo-

stavljen sistem avtomatskega odpiranja vrat s pomo~jo posebne priponke. Skozi ta vra-

ta je mogo~e vstopiti samo v dolo~enem ~asu.

2.16 Kdo je v parlamentu glavna strokovna oseba(varnostni manager)za varo-

vanje parlamenta?

Posamezne dr`ave so dale zlasti v zvezi z obstojem varnostnega managerja zelo raz-

li~ne odgovore, kar ka`e na razliko v razumevanju te funkcije. Vsekakor pa so v nekate-

rih dr`avah izrecno navedli, da varnostni manager obstaja, do~im v nekaterih drugih

take funkcije v parlamentu ne poznajo.

V Evropskem parlamentu imajo varnostnega managerja. Izrecno je varnostni manager

omenjen tudi v odgovoru gruzinskega parlamenta, obstaja pa tudi v italijanski poslan-

ski zbornici, in sicer je to predstojnik varnostne slu`be. V finskem parlamentu je glavna

odgovorna oseba za varnost vodja varnosti (Head of Security), ki vodi skupino oseb,

zadol`enih za varnost. V {vedskem parlamentu se taka oseba imenuje vodja oddelka za

varnost (Head Security Department). Iz parlamenta Zdru`enega kraljestva smo prejeli

odgovor, da v vlogi varnostnega managerja razumejo predstojnika metropolitanske po-

licije (Chief Superintendent of the Metropolitan Police), ki poro~a pristojnima za var-

nost v obeh domovih parlamenta (Black Rod oziroma Serjeant at Arms). V belgijskem

parlamentu je glavna strokovna oseba za varnost posebej za to dolo~eni general belgij-

ske vojske (commandant militaire du Palais de la Nation), ki je tudi ~lan odbora za var-

nost (Comité de direction de la Sécurité), v katerem so {e vodilni predstavniki obeh do-

mov parlamenta. Ta odbor dolo~a prakti~ne ukrepe varovanja. Kot je razumeti odgovor

francoskega senata, je v tej dr`avi varnostni manager, ~e vse poteka normalno, direktor

slu`be kabineta kvestorjev, ki je pristojen tudi za varnost (Directeur du Service du Cabi-

net des Questeurs et de la Sécurité), v kriznih primerih pa prevzame poveljstvo voja{ki

poveljnik (Général Commandant militaire). V romunskem spodnjem domu parlamenta

imajo varnostnega managerja, ki je vodja direktorata za red in za{~ito (Head of directo-

rate for Order and Protection), ki je zaposlen v uradu generalnega sekretarja. V senatu

te dr`ave pa koordinira varnostno dejavnost kar sam generalni sekretar. V bolgarskem

parlamentu se varnostni manager, kot izhaja iz odgovora, nahaja v okviru dr`avne

slu`be za za{~ito (National Protection Service).

V slova{kem parlamentu je za varnost odgovoren kar predstojnik urada, skupaj s pred-

stojnikom slu`be za za{~ito visokih uslu`bencev in diplomatskih misij v okviru ministrs-

tva za notranje zadeve; to pa pomeni, da ni posebne osebe v vlogi varnostnega mana-
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gerja. Posebnega varnostnega managerja ne poznajo na Danskem, v Estoniji, Litvi, Al-

baniji in Makedoniji. Tudi iz odgovora avstrijskega parlamenta, v katerem so na{tete vse

osebe, zadol`ene za varnost, je mo~ sklepati, da nimajo posebnega varnostnega mana-

gerja. Podobno velja za [panijo in Rusko federacijo. V norve{kem parlamentu je odgo-

voren za varnost predstojnik parlamentarne varnostne slu`be, ni pa znano, ali je to obe-

nem tudi varnostni manager.

V Dr`avnem zboru Republike Slovenije je glavna strokovna oseba svetovalec za var-

nost v uradu generalne sekretarke. Podobno je v {vicarskem parlamentu.

2.17 Ali parlament kdaj razpravlja o varnostnih vpra{anjih parlamentarne

zgradbe in njene okolice ter o varnosti parlamentarnega osebja ?

Iz odgovorov izhaja, da o varnostnih vpra{anjih parlamenti na plenarnih zasedanjih

pove~ini ne razpravljajo. Pa~ pa razpravljajo o teh vpra{anjih v delovnih telesih ali v po-

sebnih odborih. Del parlamentov sploh ne razpravlja o varnostnih vpra{anjih, razen na

ni`jih nivojih (torej brez udele`be poslancev).

V albanskem parlamentu ob~asno razpravljajo o varnostnih vpra{anjih, in sicer v prime-

rih, ko pride do dolo~enih dogodkov. O varnostnih vpra{anjih razpravlja tudi bolgarski

in {vicarski parlament. Romunski spodnji dom prilo`nostno razpravlja o varnostnih

vpra{anjih na predlog generalnega sekretarja, v senatu pa o teh vpra{anjih razpravljajo

v delovnih telesih. Belgijski parlament na plenarnem zasedanju enega ali drugega

doma `e dolgo ni razpravljal o varnostnih vpra{anjih, pa~ pa o njih razpravlja me{ana

komisija obeh domov. V parlamentu Zdru`enega kraljestva zelo redko formalno raz-

pravljajo o varnostnih vpra{anjih. Tudi v parlamentu Ruske federacije redko razpravlja-

jo o varnostnih vpra{anjih, predvsem pa se to dogaja v primeru izrednih dogodkov.

Iz odgovora Evropskega parlamenta izhaja, da o varnostnih vpra{anjih pogosto raz-

pravlja parlamentarni urad (The Bureau of the Parliament). Tudi v [paniji razpravlja o

varnostnih vpra{anjih urad senata. V avstrijskem parlamentu razpravlja o varnostnih

vpra{anjih parlamentarni odbor za varnost pribli`no 3x - 4x na leto. Tudi v italijanski

poslanski zbornici razpravlja o varnostnih vpra{anjih parlamentarni odbor za varnost

skupaj s predsednikom zbornice. [vedski parlament na plenarnih zasedanjih ne raz-

pravlja o varnostnih vpra{anjih, stalno pa o njih razpravlja poseben parlamentarni or-

gan (Riksdag Board), ki ga sestavljajo poslanci in je krovno odgovoren tudi za varnost v

parlamentu. Podobno velja za estonski in litvanski parlament.

V slova{kem parlamentu ne razpravljajo o varnostnih vpra{anjih, samo nekaj poslancev

je predsedniku izrazilo zaskrbljenost ob mno`i~nih demonstracijah. O varnostnih

vpra{anjih tudi ne razpravljajo posebej v francoskem senatu ter v danskem, makedon-

skem, gruzinskem in norve{kem parlamentu. Dr`avni zbor Republike Slovenije kot ce-
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lota o teh vpra{anjih ne razpravlja, ob~asno – zelo redko, varnostno problematiko

obravnava kolegij predsednika dr`avnega zbora. V finskem parlamentu je delovna sku-

pina, katere ~lani so tudi poslanci, pred kratkim izvedla podroben pregled varnostnih

gro`enj. O posebnih razpravah pa ni podatkov.

2.18 Ali imate izdelan evakuacijski na~rt (izpraznitev parlamentarne zgradbe)

za primer naravne nesre~e, po`ara, najdene eksplozivne naprave v zgradbi,

avtomobil bomba ob zgradbi, teroristi~na gro`nja in za primere drugih izred-

nih dogodkov) (npr.: imamo, evakuacijski na~rt za na{ parlament ima policija,

evakuacijski na~rt pripravljamo…)?

Prakti~no v vseh parlamentih imajo bolj ali manj celovite na~rte za evakuacijo, pri

~emer obstaja v nekaterih primerih mo`nost, da vsi z njimi niso dobro seznanjeni. Ne-

kateri parlamenti redno izvajajo vaje za evakuacijo, drugi pa ne.

V Evropskem parlamentu imajo celovit na~rt evakuacije. Belgijski zvezni parlament ima

na~rt evakuacije za primer bombnega napada, po`ara in drugih izrednih dogodkov,

predvidevajo pa tudi vaje. Tudi v parlamentu Zdru`enega kraljestva imajo tak na~rt za

vse vrste nevarnosti. Enako velja za oba domova romunskega parlamenta, za danski,

estonski, bolgarski, litvanski, makedonski, norve{ki, {panski (z ob~asnimi vajami), gru-

zinski parlament in za italijansko poslansko zbornico. Na [vedskem imajo tako na~rt za

kratkoro~no (npr. manj{i po`ari) kot tudi dolgoro~no odsotnost (vojna, naravne kata-

strofe) poslancev in uslu`bencev iz parlamentarne zgradbe. V francoskem senatu imajo

dodelan sistem za evakuacijo z vsakoletnimi vajami. Tudi v slovenskem, {vicarskem in

ruskem parlamentu obstaja na~rt evakuacije.

V albanskem parlamentu obstaja na~rt za evakuacijo, vendar pa vsi, kot izhaja iz odgo-

vora, z njim niso seznanjeni. V avstrijskem parlamentu na~rti sicer obstajajo, vendar pa

vaj za evakuacijo ni dovolj. Na Slova{kem imajo poseben evakuacijski na~rt in proti-

po`arne ukrepe. V primeru drugih nevarnosti (eksplozivna sredstva, nevarne kemikali-

je) pa se ukrepi sprejemajo operativno.

2.19 Ali je v va{em parlamentu dolo~eno obna{anje in delovanje ob nekem

kriznem dogodku (npr.: demonstracij pred parlamentom, poskus vdora v par-

lament, lahko incident v parlamentu, te`ja delovna nesre~a..)? Poleg vsega

drugega spra{ujemo tudi, ali imate izdelan na~rt kriznega komuniciranja v ta-

kih primerih!

Pridobljeni odgovori ka`ejo na {iroke mo`nosti omejevanja kriznih dogodkov. Na~rt

kriznega komuniciranja je v nekaterih primerih `e izdelan, v drugih primerih pa je naj-

pogosteje vsaj v izdelavi.
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Obna{anje in delovanje ob kriznih dogodkih, pa tudi na~rt kriznega komuniciranja so

dolo~eni v obeh domovih romunskega parlamenta, v bolgarskem in norve{kem parla-

mentu ter v italijanski poslanski zbornici. V estonskem parlamentu pa je obstoje~i na~rt

kriznega komuniciranja `e v fazi posodabljanja. V danskem parlamentu imajo na~rt

kriznega komuniciranja. Demonstracije morajo biti predhodno najavljene policiji, sicer

se ljudje v skupinah ne smejo gibati pred parlamentarno zgradbo. V {vedskem parla-

mentu imajo lasten na~rt in organizacijo za krizni mened`ment. ^e pa pride do motenj v

parlamentarnih prostorih ali do kaznivih dejanj, varnostni oddelek pokli~e v poslopje

parlamenta na pomo~ policijo.

Okoli belgijskega parlamenta obstaja v dolo~eni razdalji posebno nevtralno obmo~je, v

katerem je prepovedana vsaka javna manifestacija. ^e pa bi kljub prepovedi pri{lo do

primera manifestacije, bi bila obravnavana s strani voja{ke policije oziroma notranje

varnostne slu`be parlamenta, vendar ob upo{tevanju, da slednja ne more intervenirati

na javnih povr{inah. V Zdru`enem kraljestvu obstajajo pravila obna{anja in ravnanja

znotraj parlamenta, metropolitanska policija pa posebej ureja promet v okolici parla-

menta z namenom, da bi bil ~lanom obeh domov omogo~en dostop.

Na~rta kriznega komuniciranja v francoskem senatu sicer ne poznajo, izdelana pa so

podrobna pravila za zavarovanje v primeru kriznih dogodkov. V okolici senatne pala~e

lahko organi javnega reda postavijo zapore. Prepovedane so tudi manifestacije v

bli`ini. V primeru poskusa nasilnega pribli`anja zgradbi senata je vzpostavljen sistem

alarmiranja in anga`iranja (po potrebi) dodatnih sil, ponekod pa so bila name{~ena pa

tudi posebna nelomljiva stekla za prepre~itev vdora in po{kodb. Poleg vsega navede-

nega ima senat tudi enoto nadzornikov pala~e ("Surveillants du Palais"), ki so biv{i ga-

silci in so usposobljeni tudi za nudenje nujne zdravstvene pomo~i.

Evropski parlament oziroma njegov varnostni oddelek je izdelal postopke v kriznih pri-

merih (demonstracije, vdori oziroma motenje, telefonske gro`nje, sumljive osebe, sum-

ljiva prtljaga itd). Na~rt kriznega komuniciranja pa je v fazi prou~evanja. V smeri izdela-

ve takega na~rta delujejo tudi v avstrijskem parlamentu. Za slova{ki parlament in {pan-

ski senat ni izrecnih podatkov o kriznem komuniciranju, albanski parlament pa takega

na~rta zagotovo nima. V parlamentu Ruske federacije sicer ni izdelanih pravil o ravna-

nju v primeru kriznih dogodkov, imajo pa komunikacijski na~rt za primer alarma ali

varnostnega tveganja. Litvanski parlament ima na~rt delovanja ob kriznih dogodkih `e

od leta 1991, nima pa {e na~rta kriznega komuniciranja, ki je trenutno v izdelavi. Tudi v

makedonskem parlamentu se pripravlja osnutek zakona o kriznem mened`mentu, ki

bo vseboval pravila obna{anja v primeru kriz. Na~rt kriznega komuniciranja pripravlja-

jo {e v gruzinskem, slovenskem in {vicarskem parlamentu.
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2.20 Ali bi na koncu lahko navedli kak{en primer dobre prakse oziroma

izku{nje na podro~ju varovanja parlamenta oziroma ali bi lahko kaj {e posebej

priporo~ili drugim na podlagi lastnih dobrih izku{enj?

Nekateri parlamenti so na koncu podali tudi primere dobre prakse in lastnih izku{enj

ter priporo~ila drugim parlamentom v zvezi z varovanjem. Nekaj primerov dobre prak-

se in izku{enj pa izhaja `e iz odgovorov na prej{nja vpra{anja.

V belgijskem zveznem parlamentu bo v kratkem vzpostavljen sistem ugotavljanja pri-

sotnosti. Uvedene bodo posebne priponke za vstopanje in dostop v stavbo bo omejen.

Posodobiti nameravajo tudi nadzorni center, kjer se nahajajo ekrani, tako da bo nadzor

vhodov mogo~ ves dan. Predstavnik francoskega senata meni, da bi morali uvesti ob-

vezno no{enje priponk za vse obiskovalce in zaposlene. S tem bi se po njegovem mne-

nju izbolj{ala varnost v senatu. V parlamentu Zdru`enega kraljestva predlagajo uvedbo

sistema identifikacijskih prepustnic s fotografijami za vse zaposlene, pa tudi za voljene

~lane obeh zbornic. Tudi v {vicarskem parlamentu poudarjajo dol`nost no{enja identi-

fikacijskih izkaznic, poleg tega pa predlagajo tudi lo~ena vhoda za obiskovalce in parla-

mentarne uslu`bence ter preverjanje prtljage obiskovalcev.

V {vedskem Riksdagu je v navadi, da si pripadniki posebnih enot, gasilskih enot in

re{evalne slu`be pred pomembnimi dogodki natan~no ogledajo poslopje parlamenta.

V danskem parlamentu menijo, da je pomembno zagotoviti zadostno informiranost

obiskovalcev o varnostnih zahtevah `e pred vstopom v parlament, da ne bi prihajalo do

nepotrebnih diskusij z varnostnim osebjem. Predstavniki litvanskega parlamenta so

poudarili predvsem potrebo po rednem, vsakodnevnem usposabljanju varnostnega

osebja.

Predstavniki avstrijskega parlamenta predlagajo za izbolj{anje varnosti naslednje ukre-

pe: centralni vhod z elektronsko biometri~no kontrolo vstopanja, sistem opazovanja

okolice parlamenta in dolo~enih obmo~ij s tehni~nimi sredstvi, dolo~itev varnostnih

obmo~ij, dolo~itev kontaktne osebe oziroma uradnika za zvezo (liaison officer) s poli-

cijo in notranjim ministrstvom, stalno informiranje o varnostnih zadevah in dvigovanje

zavesti ljudi. Tudi v {panskem senatu priporo~ajo ve~ elementov izbolj{anja varnosti.

Med drugim omenjajo zagotavljanje primerno obse`nega varnostnega obmo~ja okoli

dostopnih poti, prepoved parkiranja vozil, video nadzor okolice stavbe senata, upora-

ba zaprtega sistema nadzorovanja z nadzornimi kamerami (Closed Circuit TV),

name{~anje motilcev frekvenc za prepre~evanje aktiviranja eksplozivnih naprav na da-

ljavo, prou~evanje podzemne napeljave, nadzor objektov (hoteli, stanovanja, avtomo-

bili) v bli`ini stavbe senata, pa tudi primerno povezavo z zunanjimi organi, pristojnimi

za zagotavljanje javne varnosti.
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Viri
- odgovori na vpra{alnik, ki ga je pripravil Dr`avni zbor Republike Slovenije za pripravo seminarja

ECPRD - Evropskega centra za parlamentarne raziskave in dokumentacijo, na katerega je odgovorilo 21
parlamentov iz evropskih dr`av in Evropski parlament
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ZAKONODAJNI POSTOPEK - PRVA OBRAVNAVA

V BUNDESTAGU*

I. UVOD

Poslovniki parlamentov (angl. »Rules of Procedure« ali »Standing Orders«) so izrednega

pomena za zakonodajno delo parlamenta, so pa tudi nepogre{ljiv pripomo~ek pri

prou~evanju parlamentov, saj natan~no dolo~ajo postopek obravnave predlogov zako-

nov in drugih aktov oziroma samo delovanje parlamenta.

V poslovniku nem{kega Bundestaga ("Rules of Procedure of the German Bundestag", v

nadaljevanju poslovnik) in nekaterih drugih virih smo poiskali podatke o poteku prve

obravnave predloga zakona (prvo branje) in dolo~ila o ~asovnih omejitvah razprave na

plenumu.

II. PRVA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA

Tako kot je praksa v mnogih demokrati~nih parlamentih, tudi v nem{kem Bundestagu

poznajo "tri branja" oziroma tri obravnave predloga zakona na plenumu. Poslovnik v

79. ~lenu dolo~a, da se v prvi obravnavi razprava odvija le na priporo~ilo Sveta stare{in

("Council of Elders"1, na zahtevo poslanske skupine, ali ~e to zahteva 5% ~lanov parla-

menta. V prvem branju se obravnavajo temeljna na~ela predloga zakona.

V 80. ~lenu poslovnika je dolo~eno, da se zadeve, ~e je bilo tako dogovorjeno v okviru

Sveta stare{in, obravnavajo po "poenostavljenem postopku" (simplified procedure) ter

da se njihova obravnava na plenarni seji zdru`i v eno to~ko dnevnega reda. ^e ~lani

Bundestaga v tak{nem primeru predlagajo razpravo, se glasuje najprej o tem predlogu.

^e je ve~ina za to, se to zadevo uvrsti na dnevni red v teko~em tednu zasedanja kot do-

datno to~ko.

Poseben pomen razprave na plenumu se ka`e zlasti kot prispevek k transparentnosti

parlamenta.
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Do razprave v prvi obravnavi pride zlasti, ~e gre za pomembne in aktualne politi~ne

teme, ~e `eli vlada poudariti razloge za predlog zakona, poslanske skupine pa predsta-

viti svoja stali{~a javnosti. Klju~ni razlog za razpravo na prvi obravnavi je predstavitev

predloga zakona javnosti in medijem (prim. The first reading, spletna stran).

Razprava v prvi obravnavi torej poteka, ~e gre za pomembno temo, o kateri morajo biti

ljudje seznanjeni, ~e gre za razli~na politi~na stali{~a. Ne glede na to ali je v prvi obrav-

navi bila razprava ali ne, se po prvem branju predlog zakona dodeli enemu ali ve~ de-

lovnim telesom.

V posebnih primerih lahko Bundestag odlo~i, da predlog zakona ne bo dodeljen delov-

nim telesom - ~e je zakon zelo preprost in so stali{~a vseh poslanskih skupin jasna. To je

mogo~e le, ~e 2/3 ~lanov Bundestaga glasuje za neposreden prehod v drugo obravna-

vo na plenumu. V praksi je to zelo redko. Praviloma naj bi bil vsak predlog zakona po-

drobneje obravnavan v pristojnih delovnih telesih.

Bundestag v prvi obravnavi tudi ne more v celoti zavrniti zakona ali ga umakniti iz pro-

cedure. Sicer bi vladajo~a ve~ina lahko zavra~ala zakone opozicije. Tudi zakoni

manj{inskih strank morajo biti dodeljeni delovnim telesom (gl. spletna stran: The first

reading).

III. ^ASOVNA OMEJITEV RAZPRAVE

Razprave so jedro plenarnega zasedanja.

Razprave odpira (pri~enja) in zaklju~uje predsednik (23. ~len poslovnika.

Predsednik poslancem daje besedo, ti pa se morajo k razpravi prijaviti sekretarju, ki skr-

bi za listo govornikov. Vrstni red razpravljavcev dolo~i predsednik (28. ~len).

^as razprave je odvisen od primera oziroma "narave zadeve". Na primer 27. ~len po-

slovnika dolo~a, da ~e `eli poslanec govorniku postaviti (kratko) vpra{anje, ali dati ko-

mentar med razpravo, ima (po predhodnem dovoljenju predsednika) na voljo tri

minute.

Poslovnik dolo~a tudi primere, v katerih je razprava omejena na pet minut. Na primer:

• ~e `eli poslanec razpravljati o vrstnem redu ("point of order"),

• ~e `eli obrazlo`iti glasovanje,

• ~e gre za izjavo oziroma stali{~e po koncu razprave,

• ~e gre za zadeve, ki niso na dnevnem redu - vpra{anja za pojasnitev dejstev ali zadeva

osebne narave (glej 29-32. ~len.).
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V 25. ~lenu poslovnika je dolo~eno, da predsednik zaklju~i razpravo, ko so se zvrstili

vsi govorniki iz liste oziroma ko nih~e ve~ ne `eli besede. Bundestag lahko odlo`i ali

zaklju~i razpravo, ~e tako predlaga poslanska skupina ali 5% navzo~ih ~lanov. Pri gla-

sovanju o teh predlogih ima prednost predlog za zaklju~ek razprave. Predlog za za-

klju~ek razprave lahko dajo na glasovanje le, ~e je vsaka poslanska skupina nastopila

vsaj enkrat.

Sicer pa trajanje razprave za posamezne zadeve - to~ke dnevnega reda, dolo~i »Bunde-

stag« na predlog Sveta stare{in. Trajanje razprav se porazdeli med posamezne poslan-

ske skupine glede na razmerje politi~ne mo~i, ki jo imajo v parlamentu.2 ^e do dogovo-

ra v Svetu stare{in ne pride, je pravica do razprave omejena na 15 minut za vsakega

govornika.

Na zahtevo poslanske skupine lahko en ~lan poslanske skupine govori do 45 minut.

Predsednik parlamenta lahko podalj{a trajanje razprave.

^e ~lan zvezne vlade ali Bundesrata (Zgornji dom) ali njuna poobla{~ena oseba govori

ve~ kot 20 minut in ~e `eli poslanska skupina predstaviti druga~no stali{~e, lahko zahte-

va enak ~as za razpravo za enega njihovega predstavnika.

^e poslanec prekora~i ~as razprave, ga predsednik potem, ko ga je enkrat na to opozo-

ril, prekine oziroma mu odvzame besedo (35. ~len).

V poslovniku so v dodatku {t. 5 tudi posebna navodila za razpravo o "aktualnih zade-

vah" (Debate on matters of topical interest). Ta naj na~eloma ne bi trajala ve~ kot eno

uro. Posameznik pa lahko razpravlja pet minut (gl. Debates, spletna stran in poslovnik).

IV. ZAKLJU^EK

V poslovniku Bundestaga imajo kar precej podrobna dolo~ila o trajanju razprav. Ta lah-

ko sega ob razli~nih prilo`nostih od treh do 45 minut na posameznega govornika. Po-

sebnost nedvomno predstavlja razdelitev razpolo`ljivega ~asa za razpravo po politi~ni

mo~i oziroma sestavi parlamenta.

V skladu z dolo~ili poslovnika razprava v prvi obravnavi lahko poteka, lahko pa tudi ne.

Literatura in viri
- Debates, spletna stran: http://www.bundestag.de/htdocs_e/orga/04plenar/01debates.html (zajeto

28.6.2004).
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- Rules of Procedure of the German Bundestag and Rules of Procedure of the Mediation Committee,
spletna stran: http://www.bundestag.de/htdocs_e/info/rules.pdf (zajeto 15.6.2004).

- Schick, Rupert in Zeh Wolfgang Zeh (1999): The German Bundestag - functions and procedures - Orga-
nization and working methods. The legislation of the Federation. NDV- Neue Darmstädter
Verlagsanstalt.

- The first reading, spletna stran: http://www.bundestag.de/htdocs_e/legislat/07firstrdg.html (zajeto
15.6.2004).
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POSLANSKA VPRA[ANJA - PRIMER ZDRU@ENEGA

KRALJESTVA*

I. UVOD

Poslansko vpra{anje sodi med pomembne pravice poslancev v demokrati~nih dr`avah,

tako v tistih z dolgo kot kratko tradicijo parlamentarizma. Poslanska vpra{anja pred-

stavljajo pomembno obliko nadzora parlamenta nad delom vlade oziroma ministrstev.

V nalogi predstavljamo institut poslanskega vpra{anja v Spodnjem domu parlamenta

Zdru`enega kraljestva (House of Commons).

V parlamentu Zdru`enega kraljestva (nadalje UK) letno prejmejo pribli`no 40.000 po-

slanskih vpra{anj, od tega je le 3.000 v ustni obliki. Ob tako velikem {tevilu "delovno

predsedstvo" (Table Office) izbere tista vpra{anja, ki jih potem poslanci spodnjega

doma zastavijo predstavnikom vlade na sami seji.

V nalogi je predstavljen postopek vlo`itve poslanskih vpra{anj, oblike posredovanja

vpra{anj ter postopek odgovarjanja na vpra{anja.

II. POSLANSKA VPRA[ANJA V SPODNJEM DOMU PARLAMENTA
ZDRU@ENEGA KRALJESTVA

2.1 Poslanska vpra{anja - splo{no in zgodovinski pregled

Namen poslanskih vpra{anj je, da pomagajo posameznim ministrom izvedeti, kako par-

lament ocenjuje njihovo delo in da izvedo, kaj se od njih pri~akuje. Poslanska vpra{anja

opozarjajo na tematike in nerazre{ene dileme, ki so bile zanemarjene med procesom

oblikovanja politik, ali pa so se pojavila {ele med uresni~evanjem posameznih zako-

nov. Poslanska vpra{anja so pomembno sredstvo za kriti~no oceno vlade ter preverja-

nje njene odgovornosti, in s tem temeljna sestavina parlamentarnega procesa v moder-

ni demokrati~ni dr`avi (glej Zajc, 2000: 96).
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Zaradi nepopolnih zapisov je nemogo~e natan~no dolo~iti za~etek postavljanja poslan-

skih vpra{anj v parlamentu Zdru`enega kraljestva. Prvi pravi zapis takega vpra{anja v

Zgornjem domu (House of Lords) parlamenta UK je iz 1721. leta, ko je Earl Cowper na

vlado naslovil vpra{anje o resni~nosti poro~ila o pobegu glavnega ban~nika South Sea

Company Roberta Knighta. Leta 1833 so za~eli vpra{anja predhodno obe{ati na oglasne

deske, 1869. leta pa so bila vsa vpra{anja skupaj izdana v posebnem glasilu "Notices of

Motion". Takrat so tudi prvi~ dolo~ili poseben ~as, namenjen za vpra{anja poslancev

(Question Time).

Institut poslanskih vpra{anj se je razvijal skozi devetnajsto in dvajseto stoletje, so~asno

pa se je pove~evalo tudi njihovo {tevilo. Npr., na prvem zasedanju spodnjega doma, iz-

voljenega v letu 2001, je vlado ~akalo 6.528 ustnih in 72.905 pisnih poslanskih vpra{anj.

Postopek obravnave in oblika uvrstitve poslanskega vpra{anja na dnevni red se je v

~asu od konca II. svetovne vojne do danes ve~krat spremenil. Poleg uvedbe poslanskih

vpra{anj predsedniku vlade (PM) sodi med novosti tudi poseben postopek izbire po-

slanskih vpra{anj, na katere ministri odgovarjajo.

Po definiciji so poslanska vpra{anja tista vpra{anja, ki jih poslanci postavijo ~lanom vla-

de na seji spodnjega doma. Poslovnik v 21. ~lenu dolo~a, da se poslanska vpra{anja

vlo`ijo med prvo delovno uro ob ponedeljkih in ~etrtkih. Poslanec ob vlo`itvi svojega

vpra{anja dolo~i, na katero ministrstvo se nana{a. Oddana vpra{anja za posamezna po-

dro~ja se o{tevil~ijo in vnesejo v ra~unalnik. S pomo~jo ra~unalnika iz`rebajo

vpra{anja, ki so uvr{~ena na dnevni red (Order Paper) naslednje seje. Z uvrstitvijo na

dnevni red imajo poslanci mo`nost postaviti tudi dodatno vpra{anje, ki se navezuje na

prvotno vpra{anje.

2.2 Vlaganje vpra{anj (Tabling Questions)

Poslanec lahko naslovi le eno vpra{anje na eno ministrstvo. Poslanec pa lahko postavi

najve~ dve ustni vpra{anji na dan. Vpra{anja morajo biti oddana vsaj tri dni pred sejo

(izklju~ujejo se petki in vikendi). Ta ~as je namenjen pripravi odgovorov. V primeru, ko

so vpra{anja namenjena dr`avnim sekretarjem za Wales, za [kotsko, za Severno Irsko

ali vrhovnemu dr`avnemu to`ilcu za [kotsko, pa morajo biti vpra{anja vlo`ena pet dni

pred sejo, saj morajo pristojni pridobiti potrebne informacije od svojih lokalnih institu-

cij. Poslanec svoje vpra{anje po{lje oziroma odda "delovnemu predsedstvu" (Table

Office).
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2.3 Vsebina vpra{anj

Vpra{anja morajo izpolnjevati naslednje kriterije:

• vpra{anje mora biti oblikovano tako, da od vlade zahteva dolo~eno informacijo ali pa

jo poziva k ukrepanju na dolo~enem podro~ju. Vpra{anje ne sme izra`ati mnenja po-

slanca ali zahtevati mnenja vlade, tudi ~e bi se to vpra{anje nana{alo na dolo~eno

dejstvo, za katerega verodostojnost poslanec jam~i;

• vpra{anje se mora nana{ati na delovno podro~je tistega ministra, na katerega se

vpra{anje naslavlja. Vpra{anje se ne sme dotikati aktivnosti, ki jih ima minister kot

vodja ali ~lan politi~ne stranke. Postavljeno vpra{anje tudi ne sme zahtevati od mini-

stra, naj potrdi ali obrazlo`i poro~ila ali govorice za zadeve, za katere ni pristojen. Mi-

nistri niso odgovorni za dejavnosti lokalnih oblasti ali dr`avnih podjetij, ~eprav lahko

odgovorijo na vpra{anja o dolo~enih statistikah;

• vpra{anje ne sme od ministrstva zahtevati pravnega mnenja, saj je to v pristojnosti

sodi{~. Poslancem prav tako ni dovoljeno postavljati vpra{anj, na katere odgovor lah-

ko dobijo pri drugih virih.

Vpra{anja morajo biti postavljena natan~no in nedvoumno. Vpra{anja se morajo prila-

gajati parlamentarnim standardom glede jezika, ki izra`a primerno spo{tovanje do kro-

ne, pravosodja in ~lanov obeh domov.

Vpra{anja se ne smejo dotikati zadev, ki so v sodnem postopku.

Vpra{anj, na katera so ~lani vlade `e odgovorili, ne smejo postavljati dvakrat na isti seji.

^e minister odgovori na vpra{anje ali pa odkloni odgovor z obrazlo`itvijo, da bo nanj

odgovoril kasneje, se lahko to vpra{anje ponovno postavi po preteku treh mesecev. Na

vpra{anja o zaupnih zadevah ali poslovni tajnosti ministri lahko odklonijo odgovor.

Tak{na zavrnitev {~iti ministra pred ponavljanjem takih vpra{anj. Lahko pa poslanci mi-

nistra na vsaki seji vpra{ajo, ~e `e `eli odgovoriti na poslansko vpra{anje.

Generalni sekretar (Clerk) skrbi, da so oddana vpra{anja pripravljena skladno s temi

pravili.

2.4 To~ka dnevnega reda "Poslanska vpra{anja"

Poslanska vpra{anja se v spodnjem domu postavljajo v ponedeljek od 14:35 ure dalje,

in v torek, sredo in ~etrtek ob 11:35 uri. ^as, dolo~en za vpra{anja, traja ob ponedeljkih

do 15:30 ure in od torka do ~etrtka do 12:30 ure, lahko pa se podalj{a za tematike, s ka-

terimi se takrat spodnji dom ukvarja. Ob petkih ni mo`no postavljati poslanskih

vpra{anj.
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Predsednik spodnjega doma (Speaker) dnevno to~ko poslanskih vpra{anj pri~ne z na-

javo poslanca, ~igar vpra{anje je prvo navedeno na dnevnem redu. Vpra{anja poslancu

v~asih ni treba prebrati, saj je zapisano v dnevnem redu, ki je razdeljen vsem poslan-

cem. Minister nato odgovori na vpra{anje.

2. 5 Dopolnilna vpra{anja

Dopolnilna vpra{anja pridejo na vrsto po prvotnem poslanskem vpra{anju. Najprej do-

polnilno vpra{anje zastavi poslanec, ki spra{uje. Predsednik spodnjega doma zatem

dovoli drugim poslancem postaviti dopolnilna vpra{anja, ki si sledijo izmeni~no med

~lani pozicije in opozicije. Med sejo ~lani parlamenta vstajajo, zato da pridobijo pozor-

nost predsednika. Lahko se zgodi, da minister odgovori na ve~ vpra{anj z dnevnega

reda hkrati, v tem primeru za dopolnilna vpra{anja predsednik spodnjega doma po vr-

sti pokli~e tiste ~lane parlamenta, na katerih vpra{anja je minister odgovoril.

Ko se dolo~ena tematika iz~rpa, predsednik najavi naslednjega poslanca na seznamu za

poslansko vpra{anje in tako naprej. Odgovore na tista vpra{anja, na katera ministri ne

podajo ustnega odgovora v ~asu seje, objavijo v naslednji {tevilki parlamentarnega gla-

sila (Hansard). Vpra{anja, ki niso bila izbrana, ne dobijo odgovora.

2. 6 Vloga predsednika spodnjega doma

Predsednikova vloga je nadzor nad potekom postavljanja poslanskih vpra{anj. Pri tem

mora paziti, koliko vpra{anj poslanci postavijo ministrom. ^e predsednik dovoli ve~

dopolnilnih vpra{anj, to pomeni, da je minister podvr`en skrbnemu pregledu. ^e pa

dovoli le nekaj vpra{anj, to pomeni, da se ministra obravnava bla`je. Predsednik mora

najti ravnote`je, ki je nekje med 15 in 20 vpra{anj na dan.

Poleg tega predsednik sproti opozarja poslance in ministre, da posku{ajo biti pri svojih

vpra{anjih in odgovorih kratki in jedrnati. Poslance opozarja tudi v primeru, ~e uporab-

ljajo ~as poslanskih vpra{anj za razprave. Zna~ilno je, da ministri dalj{e odgovore izdajo

v uradnem poro~ilu (Official Report).

2.7 Vrstni red odgovarjanja na poslanska vpra{anja

Poslanska vpra{anja so ministrom postavljena glede na razpored, za katerega sta se do-

govorila pozicija in opozicija prek "uradnih kanalov". Vsakemu ve~jemu ministrstvu

dolo~ijo dan v tednu skupaj s tremi ali {tirimi drugimi ministrstvi. Manj{e vladne slu`be

(npr. vrhovni dr`avni to`ilec) pa odgovarjajo na vpra{anja vsaj enkrat mese~no.
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Za vpra{anja, ki se nana{ajo na delo dr`avnega sekretarja za [kotsko in Walles (Secre-

tary of State for Scotland and Walles), imajo poslanci na voljo 30 minut.

Poslanci lahko postavijo predsedniku vlade le tista vpra{anja, ki so bila izbrana z `re-

bom. Tak postopek uporabljajo od januarja 2003. Ra~unalni{ko `rebanje je ob 12:30 uri,

izbrana vpra{anja pa objavijo v napovedi dnevnega reda (Order of Business). Vsako

vpra{anje vnesejo v ra~unalnik, ta pa jih nato naklju~no preme{a. Vpra{anja na vrhu

iz`rebanega seznama lahko poslanci postavijo predsedniku vlade. [tevilo vpra{anj je

odvisno tudi od ~asa, ki je namenjen vpra{anjem.

Tabela 1: ^as in {tevilo poslanskih vpra{anj

^as, dolo~en za poslanska vpra{anja [tevilo poslanskih vpra{anj

55 minut 25

50 minut 20

45 minut 20

30 minut 15

15 minut 10

10 minut 8

Vir: The United Kingdom Parliament; Factsheet P1 - Parliamentary Questions, spletna stran

Pri `rebu se vedno dolo~i nekaj vpra{anj ve~ za primer, ~e bi kateri poslanec svoje vpra-

{anje med sejo umakniloziroma ga ne bi postavil.

2.8 Objava vpra{anj in priprava odgovorov, stro{ki

Ministrstvo, na katerega se neko vpra{anje nana{a, izve zanj, ko se vpra{anje pojavi v

okvirnem "delovnem razporedu - napovedniku" (Notices of Question) naslednji dan,

ko je bilo vpra{anje oddano. Parlamentarni uradniki (Departments Parliamentary Busi-

ness) naredijo izvle~ke iz napovednika in jih po{ljejo v posebno ozna~enih kartotekah

uradnikom ministrstev, ki so zadol`eni za pripravo odgovorov. Ti pripravljene odgovo-

re predlo`ijo ministrom na vpogled. ^e se minister strinja z odgovorom, ga vlo`ijo v da-

toteko z odgovori in jo nato uporabijo na dan seje.
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Ustna vpra{anja so {e posebej te`avna, saj morajo uradniki za ministra pripraviti tudi {ir-

{e ozadje o tematiki, tako da je minister pripravljen pri odgovarjanju na dodatna vpra{a-

nja. Pripravijo tudi odgovore za dodatna vpra{anja, ki bi se lahko pojavila.

Zgornja meja stro{kov za strokovno pomo~ pri pripravljanju odgovorov na poslanska

vpra{anja je za pisna vpra{anja £ 600 (pove~ano aprila 2002). Za stro{ke ustnih poslan-

skih vpra{anj ni dolo~ene zgornje meje. Aprila 2002 so izra~unali, da so stro{ki za pov-

pre~no ustno poslansko vpra{anje £ 299 in za pisno vpra{anje £135.

2.9 Prenos vpra{anj, odlo`itev odgovora

Poslanec ministru postavi vpra{anje, ki se nana{a na delo njegovega ministrstva. Po-

slansko vpra{anje se lahko nana{a tudi na delo ve~ razli~nih ministrstev hkrati. V tem

primeru na vpra{anje odgovori minister, ki je po odgovornosti najbli`je zadevi vpra{a-

nja. Oceno o tem, kdo bo odgovoril, naredijo ministri sami, saj se upo{teva, da ima vla-

da kolektivno odgovornost do parlamenta, ki je upravi~en do odgovora na poslansko

vpra{anje. V primeru, ko je vpra{anje napa~no naslovljeno, bo prejemnik vpra{anje

predal ministru, odgovornemu za podro~je, na katerega se poslansko vpra{anje

navezuje.

Pri prenosu vpra{anj ministrstvo formalno obvesti poslanca in delovno predsedstvo

(Table Office). Pri prenosu ustnega vpra{anja pa se obi~ajno zgodi, da poslanec izgubi

pravico postavljanja vpra{anja na tisti dan, za katerega je bilo dolo~eno.

Minister lahko pri odgovarjanju napove odlo`itev odgovora na postavljeno ustno

vpra{anje, ki je uvr{~eno na dnevni red. O tem obvesti kabinet predsednika spodnjega

doma (Speakers Office) do 12:30 ure, ob ponedeljkih do 15:30 ure.

Minister se lahko tudi odlo~i, da bo na pisno poslansko vpra{anje odgovoril ustno na

seji.

V primeru, ko je minister zadr`an na dan seje, lahko na vpra{anje odgovori tudi kasneje

na isti dan, ~e je takrat `e prisoten. Tak{na praksa ni posebej navedena v poslovniku,

vendar je to urejeno v predpisih, ki se nana{ajo na izjave ministrov.

III. VPRA[ANJA PREDSEDNIKU VLADE

Predsednik vlade odgovarja na vpra{anja vsako sredo od 12:00 do 12:30 ure. Predsed-

nik vlade odgovarja na poslanska vpra{anja najve~ dve uri na mesec (za ministre je re-

zervirana ena ura ~asa). Tak postopek je bil v UK uveljavljen 1961. leta, ko so ~as, name-
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njen za vpra{anja predsedniku vlade, dolo~ili dvakrat tedensko po 15 minut, spremem-

be pa so bile {e leta 1997 in 2003.

Vpra{anje, namenjeno predsedniku vlade, se obi~ajno vsebinsko za~ne z njegovimi ob-

veznostmi na tisti dan. V odgovor predsednik vlade na{teje obveznosti, poslanec pa mu

lahko nato postavi dopolnilno vpra{anje, ki se lahko navezuje na katerokoli zadevo ali

vladno politiko, za katero je predsednik vlade odgovoren.

Tak{en postopek pri postavljanju vpra{anj predsedniku vlade ima dvojen pomen:

• predsednik vlade nosi popolno odgovornost za vladne politike. Njegova odgovor-

nost je ve~ja od odgovornosti posameznih ministrov;

• obstaja le nekaj specifi~nih odgovornosti, kot so zadeve dr`avne varnosti in vrhovnih

imenovanj vladnih uradnikov, za katere nosi odgovornost izklju~no predsednik vla-

de. ^e bi smeli poslanci postavljati vpra{anja le na te odgovornosti predsednika vla-

de, potem ne bi mogli spra{evati predsednika vlade o vladnih politikah.1 Prvotno

vpra{anje je tako le formalni za~etek, za katerim sledi iz~rpno dopolnilno vpra{anje.

Dopolnilno vpra{anje mora imeti izvor v prvotnem poslanskem vpra{anju, vendar do-

kler ga poslanec ne postavi, dopolnilno vpra{anje ostane neznano. Prvotno vpra{anje

se nana{a na dol`nosti, ki jih ima predsednik vlade tisti dan, dopolnilno vpra{anje pa

lahko predsednika vlade spra{uje o katerokoli odgovornosti, ki jih nosi. ^eprav mora

poslanec napovedati prvotno vpra{anje tri dni pred sejo, lahko dopolnilno vpra{anje

pripravi {ele na dan seje. Poslanec lahko zastavi dopolnilno vpra{anje brez predhodne

najave.

Vendar pa poslanec zaradi {irokega obmo~ja, ki ga lahko pokrijejo poslanska

vpra{anja, ne more postaviti neomejenega {tevila dodatnih vpra{anj. Vodja opozicije v

spodnjem domu lahko zastavi najve~ {tiri dodatna vpra{anja po prvotnem dopolnilnem

vpra{anju. Vodja druge najve~je opozicijske stranke pa lahko postavi najve~ dve dodat-

ni vpra{anji.

IV. VPRA[ANJA NUJNE NARAVE

Ob posebnih primerih se pojavi potreba po nujnih vpra{anjih (Urgent Questions). Po-

leg pravil, ki na splo{no veljajo za poslanska vpra{anja, obstojajo v poslovniku tudi pra-

vila za "nujna vpra{anja". Tematika, na katero se "nujno vpra{anje" lahko nana{a, mora
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biti nujna in mora biti posebnega pomena za javnost. V tak kriterij pade ve~ina nenad-

nih dogodkov in nenadnih nevarnosti.

Poslanec zaprosi za besedo predsednika spodnjega doma do dvanajste ure na dan, ko

`eli prejeti odgovor. Ministru se po{lje obvestilo o tem, da bo postavljeno nujno

vpra{anje. Predsednik spodnjega doma se nato odlo~i, ~e odobri vpra{anje. Pred letom

2002-03 se je ta postopek imenoval "Private Notice Question".

"Nujna vpra{anja", ki jih kot taka dovoli predsednik spodnjega doma, se predstavijo po

to~ki poslanskih vpra{anj (Question time). Poslance o tem obvestijo prek notranjega

ozvo~enja, obvestilo pa dajo tudi na oglasno desko. Podatki so objavljeni `e po 11:00

uri ali po 13:00 ob ponedeljkih v informacijska pisarni (Commons Information Office).

Postopek postavljanja nujnih vpra{anj je podoben postavljanju navadnih poslanskih

vpra{anj. Poslanec, ki predstavi prvotno "nujno vpra{anje", dobi tudi prilo`nost posta-

viti dodatno vpra{anje, za njem pa dobijo prilo`nost {e ostali poslanci.

V. PISNA VPRA[ANJA

Pisna poslanska vpra{anja so namenjena tematikam, ki potrebujejo bolj iz~rpne odgo-

vore. Ve~ina poslanskih vpra{anj je oddanih v pisni obliki. Pisna vpra{anja morajo sledi-

ti istim pravilom kot ustna vpra{anja.

5.1 Vrste pisnih vpra{anj

V spodnjem domu poznajo tri vrste pisnih vpra{anj:

• vpra{anja, ki se niso uvrstila v ~as postavljanja ustnih vpra{anj;

• "navadna" vpra{anja, na katera ministri odgovorijo v kasnej{em ~asu. Dogovorjeno

je, da poslanec lahko pri~akuje odgovor v roku sedmih dni od datuma, ko je

vpra{anje oddal, ~eprav za to ne obstaja dolo~eno pravilo;

• vpra{anja, dolo~ena z datumom (Named Day) ali prednostna vpra{anja (Priority),

morajo prejeti odgovor do datuma, ki so ga navedli poslanci. Poslanec mora ob tem

upo{tevati najmanj dva dni ~asa za pripravo odgovorov.

Izjave odgovornih ministrov so objavljene v posebni publikaciji (Order Book), dopol-

njeni odgovori pa so izdani naslednji dan v glasilu (Hansard).
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5. 2 Oddaja poslanskih vpra{anj

Pisna vpra{anja lahko oddajo v delovno predsedstvo (Table Office) poslanci, osebe z

njihovim dovoljenjem, ali pa jih po{ljejo po po{ti ali elektronski po{ti. V primeru, ko v

imenu poslanca odda vpra{anje druga oseba, mora na vpra{anju biti navedeno ime in

podpis poslanca. Poslanec lahko vpra{anje odda tudi v imenu drugega poslanca. Pisna

vpra{anja v elektronski obliki lahko poslanec po{ilja le, ~e je za to predhodno podpisal

posebno pooblastilo in navedel to~no dolo~en e-mail naslov.

Januarja 2003 so sprejeli dogovor o dnevni kvoti, ki dolo~a najve~ 5 vpra{anj dnevno na

poslanca.

Poslanec lahko odgovor pri~akuje v ~asu enega tedna. V primeru, ko pa `eli prejeti od-

govor do dolo~enega datuma, pridobi to pisno vpra{anje prednost.

Ob~asno poslanci naslovijo na vlado tudi vpra{anja, s katerimi napovedo, da bodo pi-

sali ministru2. Odgovorov na tak{na vpra{anja ne objavijo v glasilu Hansard, ampak so

na voljo v knji`nici spodnjega doma (House of Commons Library for Members) za na-

daljnjo uporabo. Informacijska pisarna spodnjega doma (The House of Commons In-

formation Office) lahko na pro{njo zainteresiranih daje kopije posameznih vpra{anj.

Tako kot pri ustnih vpra{anjih je besedilo pisnega vpra{anja objavljeno v posebnem

delu glasila (Hansard). Isto~asno je Hansard objavljen tudi na doma~i strani parlamen-

ta. V obdobju 2002-03 je bilo v Hansardu objavljenih 57.866 pisnih odgovorov, od teh je

bilo 6.272 odgovorov na ustna vpra{anja.

VII. ZAKLJU^EK

Poslanska vpra{anja so ena najstarej{ih oblik nadzora parlamenta nad delom izvr{ilne

oblasti. Uveljavljena so v vseh parlamentih, najdalj{o tradicijo in s tem hkrati tudi najbolj

izoblikovane procesne in vsebinske okvire zanje pa je najti prav v parlamentu

Zdru`enega kraljestva.

Zaradi velikega {tevila vpra{anj, ki jih poslanci House of Commons letno zastavijo mini-

strom in predsedniku vlade, je uveljavljena posebna re{itev, ki prek `reba izbere tista

vpra{anja, na katera ministri in predsednik vlade na plenarni seji dejansko odgovarjajo

ustno. Na vsa ostala vpra{anja pa poslanci dobijo pisne odgovore. Vsa vpra{anja in od-

govori se tudi objavijo in so dostopni vsem zainteresiranim na doma~i strani

parlamenta.
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Posebnost ureditve postavljanja poslanskih vpra{anj v parlamentu Zdru`enega kraljes-

tva je tudi na~in postavljanja dopolnilnih vpra{anj, ki jih lahko izmeni~no postavljajo

poslanci pozicije in opozicije. Tak{no ureditev lahko opredelimo kot enega od mnogih

na~inov, skozi katere se potrjuje primat parlamenta v politi~nem sistemu Zdru`enega

kraljestva.

^eprav so stro{ki za pripravo odgovorov na poslanska vpra{anja omejeni, pa so zgornje

meje relativno visoke, kar nedvomno pomeni, da parlamentarci pripisujejo zelo velik

pomen poslanskim vpra{anjem. Glede na njihovo veliko {tevilo so namre~ tudi stro{ki

za pripravo odgovorov kar visoki.
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UREDITEV DELOVNEGA ^ASA

V PARLAMENTIH DR@AV EU*

I. UVOD

Svet Evropske unije je sprejel ve~ direktiv s podro~ja varnosti in za{~ite zdravja delav-

cev pri delu. Dr`ave ~lanice Evropske unije so tako dol`ne upo{tevati Direktivo o

dolo~enih vidikih organizacije delovnega ~asa (Council Directive 93/104/EC of 23 No-

vember 1993 concerning certain aspects of organization of working time), ki dolo~a mi-

nimalni dnevni, tedenski in letni po~itek ter omejuje delovni teden in no~no delo ter Di-

rektivo EU iz leta 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izbolj{av glede varnosti in

zdravja delavcev pri delu (Council Directive 89/391/EEC). (Povzeto s spletne strani EU)

V skladu z omenjeno direktivo iz leta 1989 so delodajalci dol`ni skrbeti oz. zagotoviti

ustrezno raven varnosti in zdravja zaposlenih. Ta splo{na obveza je raz{irjena na nacio-

nalno zakonodajo dr`av ~lanic EU, ter tudi na druge osebe, ki delajo oziroma obiskuje-

jo delovna obmo~ja (premises), kot so npr. za~asno zaposleni delavci (temporary wor-

kers), podjetniki (contractors) in drugi itd.

Pomembna je tudi direktiva EU iz leta 2003 (2003/88/EC), ki nadgrajuje prej omenjeno

direktivo iz leta 1993 o dolo~enih vidikih organizacije delovnega ~asa. Tu velja posebej

izpostaviti drugo poglavje omenjene direktive, ki v svojih ~lenih govori o minimalnih

obdobjih namenjenih po~itku oziroma organizaciji delovnega ~asa. Tako naj bi glede

na 3. ~len, dr`ave ~lanice EU delavcem zagotovile minimalno 11 neprekinjenih ur

po~itka v 24 urnem obdobju. V 5. ~lenu omenjene direktive je dolo~eno, da so dr`ave

~lanice dol`ne zagotoviti minimalni in neprekinjeni 24 - urni po~itek v obdobju sedmih

dni poleg minimalnega 11 urnega dnevnega po~itka, o katerem je govora v 3. ~lenu. V

6. ~lenu pa je med drugim dolo~eno, da povpre~en delavnik vklju~no z nadurami ne

presega 48 ur v obdobju sedmih dni.

V nadaljevanju prikazujemo zakonsko ureditev delovnega ~asa za posamezne parla-

mente dr`av ~lanic Evropske unije, s posebnim poudarkom na ureditvi nadurnega dela.
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II. PRIKAZ UREDITEV DELOVNEGA ^ASA V PARLAMENTIH
DR@AV EU

2.1 Avstrija

Na~eloma avstrijska zakonodaja s podro~ja varnosti in za{~ite zdravja delavcev pri delu

velja tudi za zaposlene v avstrijskem parlamentu. Na podro~ju delovne zakonodaje za

javne uslu`bence so pomembni naslednji zakoni:

• Zakon o delovnem pravu uradnikov (Beamten-Dienstrechtsgesetz);

• Zakon o pogodbenih delavich (Vertragsbedienstetengesetz) in

• Zakon o varnosti pri delu in zdravstveni za{~iti javnih uslu`bencev (Bundes-Bedien-

stetenschutzgesetz). (Povzeto s spletne strani ECPRD)

Za parlamentarne uslu`bence ne veljajo v celoti dolo~ila o urejanju delovnega ~asa v

javnih slu`bah, saj so ti pri nekaterih dolo~ilih izvzeti. Zakon o delovnem pravu uradni-

kov v tretjem odstavku 48. ~lena namre~ dolo~a izjemo, da se lahko delovni ~as parla-

mentarnih uslu`bencev podalj{a zaradi zagotavljanja nemotenega parlamentarnega

procesa. Kljub dolo~ilom navedenega ~lena, ki normira izjemo, pa je vendarle treba v

najve~ji meri zagotoviti ustrezno varstvo uslu`bencev. Zato si direkcija parlamenta pri-

zadeva, da ob parlamentarnih zasedanjih dolo~i tak{no razporeditev delavcev, ki omo-

go~a 11 ur po~itka. Vendar se zgodi, da posamezni uslu`benci ob~asno ne morejo izko-

ristiti te pravice. To se dogaja predvsem v ~asu, ko si zapored sledi ve~ sej (npr. v pove-

zavi s sprejemanjem prora~una), in tedaj posameznim uradnikom ni mogo~e omogo~iti

navedenega ~asa za po~itek. V takih primerih se direkcija sklicuje na izjeme, ki jih opre-

deljuje `e omenjeni 48. ~len Zakona o delovnem pravu uradnikov.

Interni predpis, ki bi omejeval {tevilo nadur, ne obstaja.

Dr`ava kot delodajalec zaposluje parlamentarne uslu`bence, kot tudi vse druge javne

uslu`bence. Na~eloma javne uslu`bence vodi zvezni predsednik, medtem ko za parla-

mentarne uslu`bence odgovarja predsednik parlamenta (Nationalrat) v skladu z ustavo

zagotovljeno posebno pozicijo. Ustava v 30. ~lenu dolo~a, da je predsednik parlamenta

odgovoren za imenovanje in vodenje uslu`bencev v parlamentarnih slu`bah.

Odgovornost predsednika parlamenta za parlamentarne uslu`bence je dolo~ena v po-

slovniku avstrijskega parlamenta. Poslovnik v tretjem odstavku 14. ~lena zagotavlja

predsedniku parlamenta pravico do imenovanja in odlo~anja o pravicah in obveznostih

parlamentarnih uslu`bencev. V petem odstavku 14. ~lena pa je zapisano, da je predsed-

nik parlamenta najvi{ji in edini upravni organ za izvajanje 30. ~lena ustave; 14. ~len tudi
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dolo~a, da so parlamentarni uslu`benci po polo`aju, pravicah in dol`nostih izena~eni z

drugimi javnimi uslu`benci. (Povzeto iz odgovora avstrijskega parlamenta)

Poslanci nimajo pogodbenega odnosa z avstrijskim parlamentom ter za njih ne velja za-

konodaja s podro~ja varstva in za{~ite pri delu.

Zakon o varnosti pri delu in zdravstveni za{~iti javnih uslu`bencev dolo~a, da in{pektor

za delo opravlja nadzor vseh zveznih uradov ter izdaja priporo~ila. Na~eloma pripo-

ro~ila potem izpolnjujejo sami posamezni uradi. (Povzeto s spletne strani ECPRD)

2.2 Danska

V danskem parlamentu (Folketing) traja delovni ~as 7 ur in 24 minut. Prekora~itve, ki jih

povzro~i terminski parlamentarni program, se nadomestijo v obliki pla~anih nadur ali

kori{~enja prostih nadur. (Povzeto s spletne strani ECPRD)

2.3 Italija

Italija je prenesla pravne predpise Evropske unije o varnosti in zdravju delavcev pri

delu v svojo zakonodajo z Zakonodajnim dekretom 626 /94 (Legislative Decree).

Odlo~ba velja za vse – javni in privatni sektor, vendar se v dolo~enih institucijah (na pri-

mer: vojska, policija, sodstvo, univerze, {ole itd.) lahko upo{tevajo specifi~ne zahteve

dela. V italijanskem parlamentu je minimalni delovni ~as 37,5 ur tedensko, kar pa se

lahko z odlo~itvijo direkcije tudi spremeni, ~e to zahtevajo potrebe slu`be. (Povzeto s

spletne strani ECPRD)

2.4 Finska

Na Finskim so na~eloma predpisi enaki za parlamentarne kot za druge javne uslu`ben-

ce. S posebnimi predpisi in neodvisnim odlo~anjem se v vseh okoli{~inah zagotavlja

nemoteno delovanje parlamenta kot najvi{jega organa dr`ave. Delovni ~as parlamen-

tarnih slu`b je od 9.00 do 16.15 ure. (Povzeto s spletne strani ECPRD)

2.5 Nem~ija

Krovni zakon za podro~je urejanja delovnega ~asa v ZRN je zakon o delovnem ~asu

(Arbeitszeitgesetz –ArbZG) iz leta 1994, ki pomeni prenos direktive 104/93/EC z dne

23. novembra 1993 (o dolo~enih aspektih organizacije delovnega ~asa, ki je bila leta

2003 nadome{~ena z novo direktivo) v nem{ko pravo. V zakonu je dolo~eno, da delov-
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ni ~as dnevno ne sme presegati 8 ur; lahko se podalj{a na 10 ur, vendar mora v

dolo~enem ~asovnem obdobju priti do povpre~ne izravnave na 8 ur. V prvem odstavku

5. ~lena zakona je dolo~eno, da morajo imeti delavci po zaklju~ku delovnega ~asa ne-

prekinjen po~itek v trajanju najmanj 11 ur. Ta po~itek se lahko skraj{a za eno uro (pod

pogojem kasnej{e izravnave ur), vendar samo pri dolo~enih poklicih, med katerimi ni

uradnikov. Za uradnike je sicer po zakonu mo`na posebna ureditev. (Glej Arbeitszeit-

gesetz – ArbZG, 1994)

V nem{kem zveznem zakonu o uradnikih (Bundesbeamtengesetz – BBG), iz leta 1953,

ki je bil nazadnje spremenjen leta 2002 in velja tudi za uradnike obeh domov nem{kega

parlamenta, je v 72. ~lenu dolo~eno, da redni delovni ~as tedensko ne sme presegati 44

ur. Uradnik je dol`an zaradi nujnih slu`benih potreb izjemoma opravljati delo preko

tega ~asa. ^e na mesec tako opravi ve~ kot 5 ur prese`ka dela, mu je v obdobju enega

leta omogo~eno kori{~enje prostih ur. ^e pa to kori{~enje zaradi nujnih slu`benih po-

treb ni mogo~e, lahko dobijo te ure izpla~ane, vendar najve~ 480 ur na leto. ^e je slu`ba

v pripravljenosti, je lahko delovni ~as tudi podalj{an, vendar pa v tedenskem okviru {te-

vilo 44 ur ne sme biti prese`enih. Podrobneje ureja to podro~je uredba zvezne vlade.

(Glej Bundesbeamtengesetz – BBG, 2002)

Najpomembnej{i uradni{ki predpis s tega podro~ja je uredba o delovnem ~asu zveznih

uradnic in uradnikov (Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten

des Bundes) iz leta 1954, ki je bila nazadnje spremenjena leta 2003. Uredba podrobno

dolo~a pravila v zvezi z dolo~itvijo delovnega ~asa. Dolo~eno je, da redni delovni ~as

zvezne uradnice ali uradnika zna{a, ~e uredba druga~e ne dolo~a, 38,5 ur na teden. De-

lovni ~as dnevno ne sme presegati 8 ur; v nujnih primerih se lahko od te omejitve odsto-

pi. ^e pride do odstopanj v dnevni ali tedenski dol`ini delovnega ~asa, se mora {tevilo

ur v dveh mesecih izena~iti. Pri tem se ne sme prese~i 10 - urni dnevni in 55 – urni te-

denski delovni ~as. Najvi{ji nadrejeni organ pa lahko v nujnih primerih dopusti dodatna

odstopanja, pri ~emer se ne sme prese~i 12 – urni dnevni delovni ~as. Tudi pri drse~em

delovnem ~asu dnevni delovni ~as ne sme presegati 10 ur. V primeru de`urstva se lahko

delovni ~as sorazmerno podalj{a, vendar pa tedensko ne sme presegati 50 delovnih ur.

V 7. ~lenu je dolo~eno, da delo preko polnega delovnega ~asa (Mehrarbeit) lahko traja

samo v dolo~enih izjemnih primerih, pri ~emer se nadome{~anje tako opravljenih ur

oziroma izpla~ilo za te ure ureja skladno s predpisi, ki veljajo za uradnike oziroma

pla~e.

Dolo~eno je tudi, da te`kim invalidom ni treba opravljati dela preko polnega delovnega

~asa, razen v primeru, ~e to sami `elijo. (Verordnung über die Arbeitszeit …, 2003)

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje iz-

bolj{av glede varnosti in zdravja delavcev pri delu je osnova za urejanje podro~ja vars-
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tva pri delu v dr`avah ~lanicah in vsebuje dolo~be, katerih namen je izbolj{anje varnosti

ter zdravja delavcev na sploh.

Na podlagi navedene direktive je bil sprejet tudi nem{ki zakon o izvajanju ukrepov iz-

bolj{anja varnosti in za{~ite zdravja zaposlenih pri delu oziroma, kraj{e, zakon o varstvu

pri delu (Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Ver-

besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit

(Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG)) iz 1996. leta. V zakonu je med osnovnimi dol`nostmi

delodajalca med drugim navedeno, da mora sprejeti potrebne ukrepe varstva pri delu

ob upo{tevanju okoli{~in, ki vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih pri delu. Za

na~rtovanje in izvajanje teh ukrepov mora delodajalec ob upo{tevanju vrste dejavnosti

in {tevila zaposlenih poskrbeti za primerno organizacijo in zagotoviti potrebna sreds-

tva. (Arbeitsschutzgesetz, 1996)

2.6 Portugalska

Na Portugalskem je Direktiva 89/391/EGS prenesena v doma~o zakonodajo z Zako-

nom 441/91 (Decree-Law, 14.11.1991). Z Zakonom 488/99 (Decree-Law, 17.11.1999)

pa se dolo~ila Zakona 441/91 prena{ajo v javno upravo. Z 2.1. ~lenom tega zakona so

zajete tudi parlamentarne slu`be in slu`be predsednika republike. Zakon o organizaciji

in delovanju parlamenta (Zakon 28/2003, 30.07.2003) v 30. in 62. ~lenu dolo~a, da v

parlamentu veljajo dolo~ila Zakona o javni upravi (488/99), razen v primeru ko je

dolo~eno podro~je pokrito s specifi~no zakonodajo. Ker na podro~ju za{~ite delavcev

pri delu ni sprejeta specifi~na zakonodaja, tudi za parlament veljajo dolo~ila zakona o

javni upravi.

Zakon o parlamentu (28/2993) dolo~a, da so predsednik parlamenta, administrativni

svet in generalni sekretar odgovorni za parlamentarne uslu`bence in njihovo delo.

Na~eloma omenjena dolo~ila ne veljajo za poslance, ker je jasno dolo~eno, da se zakon

nana{a le na parlamentarne slu`be. (Povzeto s spletne strani ECPRD)

2.7 Zdru`eno kraljestvo

Predpisi v zvezi varstvom in za{ito pri delu v Zdru`enem kraljestvu so dolo~eni v Zako-

nu zdravju in varnosti pri delu (Health and Safety Act) iz leta 1975. Omenjeni zakon pa

se na~eloma ne nana{a na parlament Zdru`enega kraljestva, kar je posledica specifi~ne

politi~ne prakse oziroma stali{~a v preteklosti, da se noben zakon ne nana{a na parla-

ment, ~e to ni izrecno zapisano.
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V priro~niku za uslu`bence spodnjega doma parlamenta (House of Commons Staff

Handbook) pa je mo~ najti napotke, ki ka`ejo, da se dolo~be omenjenega zakona o

zdravju in varstvu pri delu kljub temu uporabljajo. Tako lahko beremo, da so delodajal-

ci dol`ni v skladu z zakonom zagotoviti varno in zdravo delovno okolje za svoje osebje.

Kljub temu, da dolo~be zakona o zdravju in varstvu pri delu trenutno niso pravno zave-

zujo~e, se je delodajalec (v imenu parlamenta House of Commons Commission) stri-

njal, da bo zakon spo{toval kot pravno zavezujo~.

Vodenje in upravljanje spodnjega doma (House of Commons) britanskega parlamenta

je dolo~eno s posebnim zakonom - The House of Commons Administration Act 1978.

Ta zakon dolo~a posebno komisijo - The House of Commons Commission, ki na~rtuje

parlamentarni prora~un, dolo~a strukturo in funkcijo parlamentarnih slu`b in zaposluje

uslu`bence. Ravno tako skrbi, da so njihovi pogoji dela usklajeni s pogoji dela javnih

uslu`bencev. Parlamentarni uslu`benci namre~ niso javni uslu`benci, vendar se njihovi

pogoji dela in pla~a usklajujejo z dolo~bami, kot veljajo za javne uslu`bence.

Komisijo sestavljajo predsednik parlamenta (speaker), predsednik spodnjega doma

(leader of the house), ~lan spodnjega doma parlamenta, ki ga imenuje vodja opozicije

in {e trije ~lani (back bench members), ki jih imenuje spodnji dom parlamenta.

^lani parlamenta, ki zaposlijo svoje osebje, imajo do njih obveznosti v skladu z omenje-

nim zakonom o zdravju in varstvu pri delu. Sekretar spodnjega doma (Clerk of the Hou-

se) sicer nosi splo{no odgovornost - kolikor je to izvedljivo – pri zagotavljanju varnega

in zdravega delovnega okolja tako za zaposlene, kot tudi obiskovalce parlamentarnega

poslopja, kar pa poslancev ne odvezuje specifi~nih odgovornosti do lastnega osebja.

Delovni ~as se posebno usklajuje z uslu`benci iz razli~nih slu`b in ni poenoten. (Povze-

to po spletni strani ECPRD)

2.8 Nizozemska

Na Nizozemskem je direktiva EU (89/391EEC) o ukrepih za izbolj{anje varstva in zdrav-

ja pri delu vklju~ena v nacionalno zakonodajo oziroma v Zakon o delovnih pogojih

(Working Conditions Act) iz leta 1998. V za~etku leta 1998 je vlada vlo`ila v parlament

predlog o dopolnitvah zakona o delovnih pogojih (Arbeidsomstandighedenwet). Pred-

log je bil v ve~ji meri skladen z obstoje~im zakonom, ki dolo~a, da delodajalci zagotovi-

jo najvi{jo raven za{~ite zdravja in varnosti delavcev ter skrbijo za splo{ni blagor (welfa-

re) delovne sile. V ta namen morajo biti pripravljene redne ocene o t.i. tveganjih na de-

lovnem mestu (risk inventory and evaluation), ki predstavljajo osnovo za politiko v zve-

zi z delovnimi pogoji in bolezenskimi odsotnostmi. Rezultati oz. posledice take politike

morajo biti pod rednim nadzorom.
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Zakon o delovnih pogojih predstavlja okvir za podrobnej{e predpise s tega podro~ja.

Podrobnej{i predpisi pa so vsebovani v odloku o zdravju in varnosti (Health and Safety

Decree) ter v uredbi o delovnih pogojih (Working Conditions Regulation).

Glavna poglavja omenjenega odloka so: skrb za zdravje in varnost zaposlenih v podjet-

ju, razporeditev delovnih mest, problem nevarnih substanc in biolo{kih dejavnikov,

fizi~ni stres, fizi~ni dejavniki (npr. tveganja povezana z okoljem in hrupom) ter na~ini za

osebno za{~ito in nadzor varstva in zdravja pri delu.

Tako zakon, kot uredba o delovnih pogojih se uporabljata tudi v zvezi z delovnimi po-

goji v nizozemskem parlamentu. (Povzeto po spletni strani ECPRD)

2.9 [vedska

Na [vedskem je delovni ~as urejen s sporazumi med socialnimi partnerji. Ti sporazumi

delno ali v celoti nadome{~ajo ustrezne dolo~be Zakona o delovnem ~asu (Arbetstid-

slag 1982:673). Dolo~ila zakona niso obvezujo~a, izjeme in odkloni pa ne smejo biti v

nesoglasju z dolo~bami Direktive EU o delovnem ~asu. Zakon o delovnem ~asu v 3.

~lenu predvideva razveljavitev tistih sporazumov, ki bi bili v {kodo delavcev.

Ravno tako je v {vedskem parlamentu (Riksdag) delovni ~as predmet dogovora med

socialnimi partnerji. Osrednji sporazum med slu`bami parlamenta in glavnimi sindikati

pokriva celotno podro~je dela parlamentarnih slu`b in varuha (Parliamentary Ombuds-

men) ter [vedske centralne banke. Obstaja tudi lokalni sporazum, ki je sklenjen med

parlamentarnimi slu`bami in lokalnim sindikatom.

Po osrednjem in lokalnem sporazumu nadurno delo parlamentarnih slu`b ne sme pre-

segati 48 ur v obdobju {tirih tednov oziroma 50 ur v enem mesecu. Pri tem se ne sme

prese~i 200 nadur letno1.

Na [vedskem poudarjajo, da Direktiva EU o delovnem ~asu v 17. ~lenu dolo~a, da so

odstopanja od predpisanih ur dnevnega in tedenskega po~itka lahko predmet dogovo-

ra med socialnimi partnerji.

Osrednji sporazum o dnevnem in tedenskem po~itku je dolo~en z Zakonom o delov-

nem ~asu. Zakon v 13. ~lenu zagotavlja vsem delavcem dnevni po~itek, po mo`nosti

med polno~jo in 5 uro zjutraj. Zakon dolo~a minimalno 36 neprekinjenih ur po~itka v

obdobju sedmih dni. (Povzeto iz odgovora {vedskega parlamenta)

V parlamentu se {tevilo nadur redno zmanj{uje, delno zaradi tega, ker vedno ve~je {te-

vilo uslu`bencev zahteva nadomestila v obliki pla~anih nadur. Tu velja posebej izposta-
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viti, da se s tem ne odpravljajo dolo~be o delovnem ~asu, vendar pa se spreminjajo

dolo~ila o nadomestilu nadurnega dela.

^eprav nadurno delo verjetno predstavlja problem za uslu`bence, ga kadrovska slu`ba

in sekretariat nimajo za splo{en problem. Tekom tedna parlament lahko zaseda do 11

ure zve~er (pozna zasedanja). Pozna zasedanja obi~ajno spremljata dva strokovna so-

delavca (Clerks of the Chamber) in dva referenta (administrative staff). Ta pozna zase-

danja predstavljajo del njihovega normalnega delovnega ~asa. Tako delovni ~as delav-

cev iz oddelka za tehni~no podporo vklju~uje povpre~no eno pozno zasedanje teden-

sko, predpisano pa je nadomestilo za nadurno delo. Zapisnikarji pa imajo poseben spo-

razum v skladu s pogoji zaposlovanja. S sporazumom so re{eni {tevilni problemi, saj so

zapisnikarji bili v slu`bi tudi, ko ni bilo zasedanj, delali pa so tudi do 4 ure po zaklju~e-

nem zasedanju. (Povzeto iz odgovora {vedskega parlamenta)

Viri
- Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of organization of working time,

spletna stran:
http://europa.eu.int/eur-lex/sl/dd/docs/1993/31993L0104-SL.doc http://www.incomesdata.co.uk/infor-
mation/worktimedirective.htm, (zajeto 2.4.2004).

- Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izbolj{av glede var-
nosti in zdravja delavcev pri delu; spletna stran:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=319
89L0391&model=guichett, (zajeto 5.4.2004).

- Odgovor glede ureditve nadurnega dela, ki ga je 24.3.2004 Raziskovalnemu sektorju posredoval kores-
pondent iz Nationalrat-a;

- Uredba o delovnem ~asu zveznih uradnic in uradnikov (Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtin-
nen und Beamten des Bundes), spletna stran: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/arbzv/ge-
samt.pdf, (zajeto 5.4.2004).

- Workers Safety and Protection in Parliaments, Comparative Surveys and Request for Inforamtion,
ECPRD, http://www.ecprd.org/Private/request.asp, (zajeto 1.4.2004).

- Zakon o delovnem ~asu (Arbeitszeitgesetz–ArbZG), spletna stran:
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/arbzg/, (zajeto 5.4.2004).

- Zakon o izvajanju ukrepov izbolj{anja varnosti in za{~ite zdravja zaposlenih pri delu (Gesetz über die
Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG)), spletna stran:
http://www.lfas.bayern.de/recht/arbschg/arbschg.htm, (zajeto 5.4.2004).

- Zvezni zakon o uradnikih (Bundesbeamtengesetz – BGB), spletna stran:
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bbg/, (zajeto 5.4.2004).
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PARLAMENTARNE VOLITVE - POZIV VOLIVCEM*

I. UVOD

Volitve, glasovanje na volitvah in podobne teme so aktualne ne glede na to, ali smo v

predvolilnem ~asu ali ne. ^eprav smo to tematiko `e ve~krat obravnavali, se vedno zno-

va porajajo nova vpra{anja.Tokrat smo iskali odgovor "iz parlamentarne prakse", in

sicer:

• ali je v navadi, da predsednik parlamenta oziroma vodstvo parlamenta pozove voliv-

ce, naj se udele`ijo volitev

• in ~e, na kak{en na~in.

V pomo~ so nam bili obstoje~i podatki ECPRD - Evropskega centra za parlamentarne

raziskave in dokumentacijo. V tem okviru je bilo namre~ `e izvedeno povpra{evanje, ki

pa se nana{a na volitve v Evropski parlament. Vpra{anje je bilo, ali lahko katerakoli

in{titucija oziroma politi~ni organ (vlada, parlament, nevladne organizacije) v posa-

mezni dr`avi pozove volivce, naj se udele`ijo volitev.

V nadaljevanju povzemamo nekaj najbolj zanimivih in informativnih odgovorov.

II. POZIV K VOLITVAM - PRAKSA NEKATERIH DR@AV OB
VOLITVAH V EVROPSKI PARLAMENT

Ko govorimo o pozivanju k volitvam in volilni kampanji, je pomembno razlikovati

splo{no pozivanje k udele`bi na volitve od definicije volilne kampanje.1 Volilna kampa-

nja po na{em zakonu o volilni kampanji pomeni politi~no propagandna sporo~ila in

druge oblike politi~ne propagande z namenom vplivanja na odlo~anje - glasovanje vo-

livcev. V ta okvir sodi zlasti volilna propaganda v medijih, plakatiranje in predvolilni

shodi (glej 1. ~len zakona o volilni kampanji).
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V nadaljevanju zakon o volilni kampanji dolo~a:

"Volilna kampanja in pozivanje k volitvam dolo~enih kandidatnih list oziroma kandi-

datov nista dovoljena v prostorih ali s sredstvi verskih skupnosti, dr`avnih in ob~inskih

organov, javnih zavodov in drugih oseb javnega prava. Izjemoma je dovoljeno organi-

zirati predvolilne shode v prostorih iz prej{njega odstavka, ~e v kraju ni na voljo nobe-

ne druge zgradbe z dvorano, v kateri bi bilo mogo~e zbrati ve~je {tevilo ljudi.

Prepoved iz prvega odstavka se ne uporablja za organizacijo predvolilnih shodov v ti-

stih prostorih javnih zavodov in javnih podjetij, ki so namenjeni predvsem javnim pri-

reditvam." (2.b ~len zakona o volilni kampanji)

Volilna kampanja je v domeni politi~nih strank. To je poudarjeno tudi v odgovorih

(ECPRD) iz Cipra, ^e{ke, Litve.

V Nem~iji imajo predsedniki (predsednik dr`ave, vlade, parlamenta) po razpisu volitev

lahko govore, vendar teh govorov ni mogo~e razumeti kot vabilo volivcem, naj se ude-

le`ijo volitev (telefonski razgovor, dne 2.9.2004).

Sicer pa v razli~nih dr`avah poznamo razli~ne na~ine osve{~anja, pozivanja volivcev,

naj se volitev udele`ijo.

V Avstriji so na primer dejavne nevladne organizacije, ki opozarjajo na evropsko zavest

in s tem vplivajo na motivacijo oziroma udele`bo volivcev na evropskih volitvah.

Na Nizozemskem skrbi za kampanjo in{titucija "Postbus 51." Njen cilj je pove~ati ude-

le`bo volivcev na evropskih volitvah. "Postbus 51" je osrednja vladna informativna

to~ka, ki posreduje informacije s podro~ja delovanja vlade. "Postbus 51" za~ne s kam-

panjo, ko to zahteva vlada.

Na [vedskem je vlada organizirala posebno kampanjo s ciljem omogo~iti ve~jo volilno

udele`bo na evropskih volitvah. Kampanja je bila usmerjena na skupine, za katere je po

rezultatih raziskav zna~ilna manj{a volilna udele`ba (na primer mladi, ki prvi~ volijo).

Ministrstvo za pravosodje je koordiniralo kampanjo, dokler so v sami akciji sodelovali

t.i. "National Board for Youth Affairs", "the National Agency for School Improvement"

ter sedem mest oziroma ob~in ("municipalities"), ki so z vlado podpisale posebno po-

godbo ("development agreement"). V proces osve{~anja volivcev pa se vklju~ujejo tudi

druge nevladne organizacije, politi~ne stranke in kampanje (povzeto po spletnih stra-

neh ECPRD).

V dr`avah, kjer je glasovanje oziroma udele`ba na volitvah obvezna (na primer v Belgi-

ji, Luksemburgu, Gr~iji, na Malti in na Cipru), je mogo~e sklepati, da mobilizacija voliv-

cev ne predstavlja posebnega problema.

Zanimiv primer je Estonija, kjer je nacionalna volilna komisija ("Estonian National Elec-

toral Committee") pomemben akter ne le pri izvedbi volitev, pa~ pa tudi pri pozivanju
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volivcev k udele`bi volitev. Njeno vlogo je mogo~e razumeti kot informativno kampa-

njo in kot mobilizacijsko kampanjo. Informacije o glasovanju nudi tudi spletna stran ko-

misije. Prek dveh kratkih TV oglasov pozovejo ljudi k volitvam in jih pou~ijo, kako naj

volijo, imajo pa tudi tiskovne konference.

Iz finskega odgovora izhaja, da nacionalni parlament ne organizira nikakr{ne kampa-

nje. K udele`bi na volitve poziva "EUROPE INFORMATION", ki na nacionalnem nivoju

organizira kampanje, na regionalnem nivoju pa tudi javne diskusije, ~e pri tem sodelu-

jejo vsaj tri politi~ne stranke (povzeto po spletnih straneh ECPRD).

III. PRIMERI DRUGA^NIH PRAKS

Poznamo pa tudi primere, ko lahko ob razpisu volitev parlamente razpustijo, na primer

v Veliki Britaniji, na Hrva{kem in v Srbiji.

V Zdru`enem kraljestvu z razglasitvijo volitev kraljica razpusti parlament, za~ne se vo-

lilna kampanja, ki traja pribli`no 3 tedne. Volilna komisija ("The Electoral Commission")

skrbi za promocijo ve~je udele`be na volitvah. Aktualno komisijo je parlament ustano-

vil leta 2000. Volilna komisija `eli pove~ati zaupanje javnosti v demokrati~ni proces ozi-

roma spodbuditi ljudi, da se v ta proces vklju~ijo. Njeno delovanje je usmerjeno na mo-

dernizacijo volilnega procesa, na promocijo volilnih zadev ter na reguliranju politi~nih

strank. Skrbi za osve{~anje ljudi o volilnih sistemih in demokrati~nih in{titucijah.

Na primer, za pove~anje zavesti o volitvah v {kotski in vel{ki parlament je volilna komi-

sija maja 2003 organizirala ogla{evalsko in PR kampanjo po celi Veliki Britaniji. Ciljna

skupina kampanje "Who cares" so bili volivci, ki se obi~ajno ne udele`ujejo volitev.

Kampanja je potekala v treh stopnjah:

• poudarjanje registracije volivcev,

• glasovanje po po{ti,

• poziv volivcem, da se udele`ijo volitev (povzeto po spletnih straneh The Electoral

Commission).

Udele`bo na volitvah v Zdru`enem kraljestvu promovirajo tudi:

• vladni urad za ustavna vpra{anja ("The Department for Constitutional Affairs"),

• uradi za registracijo ("Electoral Registration Officers") in

• druge organizacije, ki `elijo ve~jo udele`bo posamezne dru`bene skupine na voli-

tvah (na primer: "The Youth Voting Network" ali "Operation Black Vote." Zaradi nizke

volilne udele`be na volitvah v Evropski parlament leta 1999, je t.i. "The Institute for
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Citizenship" organiziral promocijsko kampanjo "Get the Vote Out" (povzeto iz splet-

nih strani ECPRD).

Razpustitev parlamenta - sabora je kot mo`nost, ni pa nujno, predvidena v hrva{ki usta-

vi in poslovniku hrva{kega sabora. Tako je bil pred razpisom zadnjih volitev jeseni 2003

sprejet Odlok o razpustitvi hrva{kega sabora. Tudi pred zadnjimi volitvami

(28.12.2003) v Srbiji je predsednica srbske skup{~ine sprejela vladni predlog, da razpu-

sti skup{~ino.

IV. ZAKLJU^EK

Na osnovi dostopnih podatkov lahko re~emo, da ni bilo mogo~e najti primera, ko bi

parlament izrecno pozval volivce, naj se udele`ijo volitev. Poseben primer je Evropski

parlament, ki je pred volitvami odprl posebno spletno stran z ustreznimi informacijami

o evropskih volitvah. Evropski parlament je `elel Evropejce "animirati" za udele`bo na

evropskih volitvah. Na spletni strani so bile {tevilne informacije o kandidatih, politi~nih

skupinah in pregled dela parlamenta za obdobje zadnjih pet let pred volitvami.

Prej{nji predsednik evropskega parlamenta Pat Cox je ve~krat opozarjal na problem

nizke udele`be volivcev. Na konferenci o evropskem javnem mnenju in evropskih voli-

tvah 2004 je tako zastavil ve~ vpra{anj glede problema volilne udele`be. V svojem za-

klju~nem govoru 5. maja 2004 pa je pozval: "Naj bodo naslednje volitve resni~no evrop-

ske" ("Let these next elections be truly European"), ko je govoril o potrebi, da raznovrst-

ne evropske teme obravnavajo razli~ne politi~ne platforme pri pripravah na evropske

volitve.

Med izjavami Pat Coxa pa nismo zasledili direktnega poziva volivcem, da se udele`ijo

volitev. (povzeto po spletnih straneh Evropskega parlamenta).

Literatura in viri
- Evropski parlament: www.europarl.si/novica.php?id=1877 (zajeto 30.8.2004).
- Evropski parlament, informacijska pisarna za Slovenijo; http://www.europarl.si/poslanci.html (zajeto

31.8.2004)
- Mobilizing EP Campaign, spletna stran ECPRD-ja: http://www.ecprd.org/Private/detailreq.asp?id=207

(zajeto 27.8.2004).
- Pat Cox, spletna stran: www.patcox.ie, (zajeto 30.8.2004).
- Slovar slovenskega knji`nega jezika, informacijska baza Dr`avnega zbora, okolje Lotus Notes.
- Telefonski razgovor z uslu`bencem Raziskovalnih slu`b v nem{kem parlamentu dne 2.9.2004.
- The Electoral Commission, spletna stran: www.electoralcommission.org.uk/media-centre/Whoca-

res.cfm (zajeto 26.8.2004).
- Zakon o volilni kampanji, Uradni list Republike Slovenije, {t. 62/94, 17/97.
- When are Elections held? UK Parliament, spletna stran: www.explore.parliament.uk (zajeto 26.8.2004).
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PREDVOLILNE TEME V LETIH 1996 IN 2000*

I. UVOD

Predvolilne teme so rezultat analize podatkovne zbirke Pregled tiska, ki se dnevno do-

polnjuje v Dokumentacijsko-knji`ni~nem oddelku dr`avnega zbora. V njej se zbirajo

zapisi o delu Dr`avnega zbora RS in {ir{e dru`beno-politi~no dogajanje.

Za volilno leto 2000 so bili analizirani zapisi dnevnikov Delo, Dnevnik in Ve~er ter ted-

nikov Mladina in Mag, za volilno leto 1996 pa {e zapisi dnevnikov Republika in Slove-

nec, ki kasneje nista ve~ izhajala. Zaradi bolj{e preglednosti sta bili volilni leti razdeljeni

na tromese~ja.

Analiza je pokazala, da pojavnost dolo~enih tem sovpada z izbrano ~asovno razdelitvi-

jo. Vodilo za izbiro dolo~ene teme je bila predvsem pogostost njene objave v omenje-

nih medijih ter zastopanost s strani razli~nih politi~nih opcij (koalicija - opozicija).

II. PREDVOLILNE TEME V LETU 1996 IN 2000

Predvolilne teme prikazujemo po volilnih letih. Zaradi ve~je preglednosti smo podatke

zapisali v tabelah.
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2.1 Volilno leto 1996

Tabela {t. 1: Volilno leto 1996 - prvo tromese~je

Obdobje Tema [tevilo ponovitev

01.01.1996-
31.03.1996

VOLITVE-SISTEM 40

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 18

TUJCI, NEPREMI^NINE([panski
kompromis) 6

TAM-MARIBOR 17

@RTVE VOJNE, ITALIJA (Fojbe) 18

JANEZ PAVEL II 9

POSLANCI, PRIVILEGIJI 0

[OLSTVO, RELIGIJA (Predmet Religija
in etika) 15

Vir: Podatkovna zbirka "Pregled tiska"; informacijski sistem dr`avnega zbora.

Tabela {t. 2: Volilno leto 1996 - drugo tromese~je

Obdobje Tema [tevilo ponovitev

01.04.1996-
01.07.1996

VOLITVE-SISTEM 28

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 11

TUJCI, NEPREMI^NINE ([panski
kompromis) 16

TAM-MARIBOR 6

@RTVE VOJNE, ITALIJA(Fojbe) 3

JANEZ PAVEL II 18

POSLANCI, PRIVILEGIJI 3

[OLSTVO, RELIGIJA(Religija in etika) 1

Vir: Podatkovna zbirka "Pregled tiska"; informacijski sistem dr`avnega zbora.
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Tabela {t. 3: Volilno leto 1996 - tretje trimese~je

Obdobje Tema [tevilo ponovitev

02.07.1996-
10.11.1996

VOLITVE-SISTEM 49

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 10

TUJCI, NEPREMI^NINE([panski
kompromis)

1

TAM-MARIBOR 2

@RTVE VOJNE, ITALIJA(Fojbe) 8

JANEZ PAVEL II 1

POSLANCI, PRIVILEGIJI 5

[OLSTVO, RELIGIJA 0

Vir: Podatkovna zbirka "Pregled tiska"; informacijski sistem dr`avnega zbora.

Tema spremembe volilnega sistema je bila aktualna skozi celotno obdobje, ki je pred-

met analize (1.1.1996 – 10.11.1999). Do sprememb na podro~ju volilne zakonodaje in

zahteve po referendumu so se opredeljevale vse politi~ne stranke.

Obdobje od 1.1.1996 do 31.3.1996 je bilo v znamenju socialnih tem (neuspela sanacija

Tama in posledi~en izstop ZLSD iz koalicije) in razprav o spremembah na podro~ju po-

kojninskega zavarovanja. V te razprave so bili vklju~eni vsi politi~ni subjekti, kar velja

tudi za spremembe na podro~ju {olstva oziroma uvedbo predmeta religija in etika. V

tem obdobju zasledimo tudi razpravo o fojbah (odzivi na zahteve Italije po prevredno-

tenju zgodovine).

V obdobju od 1.4.1996 do 1.7. 1996 sta bili izpostavljeni temi "{panski kompromis" in

"obisk Janeza Pavla II v Sloveniji". Do {panskega kompromisa so se opredeljevale vse

politi~ne opcije, kar je privedlo do njegovega sprejema v DZ. Svoja stali{~a do obiska

pape`a so javno izrazile samo nekatere stranke takratne opozicije.

Tik pred volitvami so ponovno o`ivele razprave glede sprememb zakona o poslancih

(ugodnej{i pogoji upokojevanja). Samo {tevilo ~lankov ne ka`e na neko {iroko poli-

ti~no razpravo, je pa pobuda mo~no odmevala v javnosti (poziv Mladine za javno zbira-

nje podpisov).

Iz analize ~lankov izhaja, da neposredno pred volitvami ni prihajalo do vro~ih soo~enj

glede socialne politike, nezaposlenosti, zdravstva itd. Te teme so bile v primerjavi s

tranzicijskimi temami bolj na obrobju.
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2.2 Volilno leto 2000

Tabela {t. 4: Volilno leto 2000 - prvo tromese~je

Obdobje Tema [tevilo ponovitev

1.1.2000 –
31.3.2000

VOLITVE-SISTEM 54

ORO@JE (oro`arska afera) 35

PARLAMENTARNA PREISKAVA
(lastninsko preoblikovanje podjetij – Elan) 23

VATIKAN (vatikanski sporazum) 16

MEJE, REPUBLIKA HRVA[KA 26

PLA^E (funkcionarji, {olstvo, zdravstvo) 18

@RTVE VOJNE (od{kodnine, sprava) 9

Vir: Podatkovna zbirka "Pregled tiska"; informacijski sistem dr`avnega zbora.

Tabela {t. 5: Volilno leto 2000 - drugo tromese~je

Obdobje Tema [tevilo ponovitev

1.4.2000 –
30.6.2000

VOLITVE-SISTEM 41

VLADA RS (kadrovske zamenjave nove
vlade)
VLADA RS (problematika oblikovanja
nove vlade)

12

81

ORO@JE (oro`arska afera) 9

VATIKAN (vatikanski sporazum) 5

@RTVE VOJNE (od{kodnine, sprava) 11

MEJE, REPUBLIKA HRVA[KA 6

PLA^E (predvsem funkcionarji) 6

PARLAMENTARNA PREISKAVA
(lastninsko preoblikovanje podjetij –
Elan) 4

Vir: Podatkovna zbirka "Pregled tiska"; informacijski sistem dr`avnega zbora.
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Tabela {t. 6: Volilno leto 2000 - tretje tromese~je

Obdobje Tema [tevilo ponovitev

1.7.2000 –
13.10.2000

VOLITVE-SISTEM 50

VLADA RS (kadrovske zamenjave nove
vlade) 17

AVNOJ 40

[OLSTVO-OSNOVNO (reforma osnovne
{ole) 18

MEJE, REPUBLIKA HRVA[KA 9

@RTVE VOJNE (od{kodnine, sprava) 8

DENACIONALIZACIJA,
CERKEV-KATOLI[KA 6

PLA^E (predvsem funkcionarji) 12

DRU@INA-NA^RTOVANJE (Zakon o
zdravljenju neplodnosti in postopkih
oploditve z biomedicinsko pomo~jo) 14

PARLAMENTARNA PREISKAVA
(lastninsko preoblikovanje podjetij – Elan) 4

Vir: Podatkovna zbirka "Pregled tiska"; informacijski sistem dr`avnega zbora.

Tema, ki v volilnem letu 2000 izstopa vse leto, je volilni sistem. Gre za soo~anja stali{~

zagovornikov ve~inskega in proporcionalnega sistema, v zadnjih dveh obdobjih tudi za

problematizacijo stali{~ in odnosa do t. i. bene{ke komisije. Tema se je kontinuirano po-

javljala v vseh medijih in je bila zastopana tako s strani koalicije kot opozicije.

Za~etek leta je bil zaznamovan z oro`arsko afero in delom preiskovalne komisije o pri-

vatizaciji in lastninjenju, kjer je bil v sredi{~u pozornosti Elan. Obe temi sta zastopali

opozicija in koalicija, vendar seveda z izrazito nasprotujo~imi si stali{~i. Isto velja za

obravnavo vatikanskega sporazuma, ki je bil na za~etku leta zelo odmevna tema. Spre-

jemanje zakona o maloobmejnem prometu z Republiko Hrva{ko je povzro~ilo zaoo-

strene razprave o meji z ju`no sosedo, o kateri so stali{~a izra`ali tako predstavniki koa-

licije kot opozicije. Tako predstavniki koalicije kot opozicije so se javno opredeljevali
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tudi do sprave in vojnih od{kodnin, v ospredju pa so bile tudi pla~e, predvsem zaposle-

nih v zdravstvu in {olstvu, pa tudi pla~e funkcionarjev.

Drugo tromese~je je prineslo predvolilno temo par excellence, to je menjavo vlade ter

te`ave povezane z oblikovanjem nove vlade, o kateri se je veliko pisalo v vseh na{tetih

medijih in so jo zastopale vse politi~ne opcije, ne glede na to, na kateri strani so bile v

danem trenutku. V neposredni povezavi s prej{njo temo je tudi tema "kadrovske menja-

ve nove vlade", ki jo je v nekoliko ve~ji meri zastopala opozicija, ki je to v tem obdobju

{ele postala. Menjava vlade je zasen~ila ostale teme, kljub temu so bile poleg teme "vo-

lilni sistem" opazne {e nekatere druge teme, predvsem vpra{anje meje z republiko Hr-

va{ko, pla~e funkcionarjev, afera Elan, sprava in problem vojnih od{kodnin ter nadalje-

vanje oro`arske afere in razprav o vatikanskem sporazumu.

V tromese~ju neposredno pred volitvami poleg teme "volilni sistem" izrazito izstopa Av-

noj oziroma avnojski sklepi ter v zvezi s tem problematizacija zgodovine. Tudi za to

temo velja, da se je pojavljala v vseh medijih in so zastopane vse politi~ne opcije. Pou-

darjeni sta tudi temi "kadrovske menjave nove vlade" ter "reforma osnovne {ole", ki sta

ju zastopali tako pozicija kot opozicija. Izrazitih nasprotovanj med koalicijo in opozicijo

je bila dele`na tema "zdravljenje neplodnosti in postopki oploditve z biomedicinsko

pomo~jo", ki so jo ravno tako zastopale tako koalicija kot opozicija, zelo izrazito pa tudi

rimsko-katoli{ka cerkev. Kot predvolilne teme smo poleg zgoraj na{tetih prepoznali

tudi odnos do rimsko-katoli{ke cerkve, oziroma problem vra~anja cerkvenega premo-

`enja, spravo in problem vojnih od{kodnin, pla~e funkcionarjev in temi, ki sta bili naj-

bolj izrazito prisotni na za~etku leta in sta se ohranili vse do volitev, t. j. vpra{anje meje s

Hrva{ko in afera Elan.

Viri
- "Pregled tiska" - podatkovna zbirka v informacijsjkem sistemu dr`avnega zbora.
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GLOBE*

I. UVOD

Globa predstavlja sankcijo za prek{ek in predmet te naloge je ugotovitev, ali so globe iz

naslova kr{itev predpisov lokalnih skupnosti prihodek teh lokalnih skupnosti ali ne.

V prvem delu naloge smo navedli nekaj splo{nih dejstev v zvezi s financiranjem lokal-

nih skupnosti. Sledi kratek prikaz ureditve in problematike v Republiki Sloveniji. Nato

smo prikazali dosegljive podatke za nekatere dr`ave ~lanice Evropske unije. Pri tem

smo se oprli predvsem na podatke s svetovnega spleta, prou~ili pa smo tudi razpolo`lji-

vo strokovno literaturo.

II. SPLO[NO O FINANCIRANJU LOKALNIH SKUPNOSTI

Financiranje lokalnih (regionalnih) skupnosti je aktualna tema doma in v svetu. @e vr-

sto let se prou~ujejo mo`nosti za (po)ve~anje finan~ne avtonomnosti lokalnih oblasti,

kar poudarja tudi Evropska listina lokalne samouprave (Zakon o ratifikaciji Evropske li-

stine lokalne samouprave, Uradni list RS {t. 57/96, mednarodne pogodbe. {t. 15 -

MELLS). Evropska listina lokalne samouprave posve~a financiranju lokalnih oblasti po-

sebno pozornost:

1. "Lokalne oblasti so v okvirih nacionalne gospodarske politike upravi~ene do ustrez-

nih lastnih finan~nih virov, s katerimi v okviru svojih pooblastil prosto razpolagajo.

2. Finan~ni viri lokalnih oblasti morajo biti v sorazmerju z nalogami, ki jih dolo~ata

ustava in zakon.

3. Vsaj del finan~nih virov lokalnih oblasti izvira iz krajevnih davkov in prispevkov,

katerih vi{ino v okviru zakona lahko dolo~ajo same.

4. Finan~ni sistemi, na katerih temeljijo viri, ki so na voljo lokalnim oblastem, naj

bodo dovolj raznovrstni in prilagodljivi, da lahko, kolikor je prakti~no mogo~e, sle-

dijo dejanskemu gibanju stro{kov opravljanja njihovih nalog.

5. Za za{~ito finan~no {ibkej{ih lokalnih skupnosti je treba uvesti postopke za fi-

nan~no izravnavo ali druge ustrezne ukrepe za popravo u~inkov neenake poraz-
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delitve mo`nih finan~nih virov in finan~nega bremena, ki ga nosijo. Taki postopki

ali ukrepi ne smejo zmanj{evati svobode odlo~anja lokalnih oblasti na podro~ju

njihovih nalog.

6. Lokalne oblasti je treba na primeren na~in vpra{ati za mnenje o tem, na kak{en

na~in naj se jim dodelijo prerazporejeni viri.

7. Subvencije oziroma dotacije lokalnim oblastem naj, kolikor je to mogo~e, ne bodo

strogo namenske za financiranje dolo~enih projektov. Zagotavljanje takih sredstev

ne sme posegati v temeljno svobo{~ino lokalnih oblasti, da prosto odlo~ajo v okviru

svoje lastne pristojnosti.

8. Za najemanje posojil za ve~je investicije imajo lokalne oblasti v mejah zakona do-

stop do doma~ega trga kapitala." (9. ~len MELLS).

Zvrstilo se je tudi ve~ mednarodnih konferenc, ki obravnavajo to tematiko.

S problemom financiranja lokalnih skupnosti se sre~ujemo tudi v Sloveniji. Na to opo-

zarja praksa delovanja lokalnih skupnosti, take so ugotovitve ve~ posebnih {tudij na

temo financiranja lokalnih skupnosti in nenazadnje so zgovorni tudi {tevil~ni (stati-

sti~ni) podatki npr. o visokem odstotku ob~in, ki so odvisne od dr`avnega prora~una.

Ob morebitnem ustanavljanju pokrajin kot drugega nivoja lokalne samouprave v Slove-

niji bo dana prilo`nost za prenovo sistema financiranja lokalnih oblasti.

V svetu so poznane razli~ne mo`nosti financiranja lokalnih (regionalnih) skupnosti. Na

splo{no pa lahko osnovne vire financiranja lokalnih skupnosti strnemo v naslednje

kategorije:

• dav~ni prihodki,

• nedav~ni prihodki,

• sredstva iz druge (vi{je) ravni oblasti - dr`ave,

• zadol`evanje.

Med nedav~ne prihodke poleg glob, ki so predmet raziskovanja v nalogi, sodijo tudi

viri kot so: pristojbine, prihodki organov, poslovni prihodki in izkupi~ki od premo`e-

nja. V okvir pristojbin, glob in prihodkov organov sodijo tudi RTV naro~nine, participa-

cije za zdravstvo, {olnine, najemnine, vstopnine ipd. (prim. [midovnik, 1995).

V strokovni literaturi so globe manj pogosto omenjene, saj prihodki lokalnih skupnosti

iz naslova glob praviloma ne predstavljajo visokega zneska v primerjavi z drugimi fi-

nan~nimi viri. Sode~ po razpolo`ljivih podatkih iz primerjalnih ureditev je ureditev po

posameznih dr`avah razli~na, odvisna od ureditve lokalne samouprave oziroma zako-

nodaje v posamezni dr`avi in od predpisov lokalnih skupnosti.
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III. UREDITEV IN PROBLEMATIKA V REPUBLIKI SLOVENIJI

V zakonu o prekr{kih, ki se {e vedno uporablja do uveljavitve novega zakona 1. 1. 2005,

je v 25. ~lenu dolo~eno, da so denarne kazni, pla~ane za prekr{ke, ki so predpisani z

ob~inskim odlokom, prihodek ob~ine, katere predpis je bil kr{en. Ta prihodek se v pri-

merih, ko je postopek o prekr{ku vodil dr`avni organ, zmanj{a za materialne stro{ke, ki

jih ima dr`avni organ z vodenjem postopka. Vi{ino in na~in izra~unavanja materialnih

stro{kov predpi{e Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravo-

sodje in ministra, pristojnega za finance.

V novem zakonu o prekr{kih (ZP-1) je v sedmem odstavku 17. ~lena dolo~eno, da so

globe, pla~ane za prekr{ke, prihodek dr`ave. Globe, pla~ane za prekr{ke, ki so predpi-

sani z odloki samoupravnih lokalnih skupnosti, in pravnomo~no izre~ene z odlo~bami

prekr{kovnih organov samoupravne lokalne skupnosti, so prihodek tiste samoupravne

lokalne skupnosti, katere predpis je bil kr{en.

V predlogu zakona o ob~inskem redarstvu je zapisano, da je globa, pla~ana za z zako-

nom dolo~en prekr{ek, ki jo je izreklo pristojno ob~insko redarstvo, ne glede na do-

lo~bo sedmega odstavka 17. ~lena (ZP-1), prihodek ob~inskega prora~una.

Del stroke zagovarja stali{~e, da ima ZP-1 pomembno napako, saj so stro{ki postopka

po odlo~bi o prekr{ku in materialni stro{ki, ki jih ima ob~insko redarstvo z vodenjem

postopka o prekr{ku, predpisanim z zakonom, ki se kon~a z izdajo pla~ilnega naloga, v

celoti breme lokalnih skupnosti, prihodki od izdanih pla~ilnih nalogov, tudi tistih, ki jih

izdajajo redarji, pa bodo od 1. januarja 2005 v celoti prihodek dr`avnega prora~una. Mi-

nistrstvo za pravosodje naj bi zaradi tega pri usklajevanju predloga zakona o ob~inskem

redarstvu pristalo na re{itev, da bodo ti prihodki, ~e bo zakon sprejet, prihodki ob~in-

skih prora~unov (povzeto po Lavtar, 2004) .

IV. PRIMERJALNI PREGLED PO DR@AVAH

4.1 Estonija

Zakon o izvr{evanju kazenskega zakonika (Penal Code Implementation Act, 2002) do-

lo~a, da so globe, pla~ane za prekr{ke, dolo~ene v kazenskem zakoniku, prihodek dr-

`avnega prora~una. Prihodek lokalnih skupnosti pa so samo globe, predpisane za ne-

katere prekr{ke na podlagi upravnih predpisov (Code of Administrative Offences).

Globe za upravne prekr{ke so lahko prihodek dr`ave ali lokalne skupnosti. Lokalni

skupnosti pripadajo globe, kadar gre za:
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• kr{itev predpisov lokalne skupnosti,

• kr{itev predpisov o parkiranju in uporabo javnih prevoznih sredstev brez vozovnice,

• druge primere, dolo~ene z zakonom.

V Estoniji so te globe pomemben vir prihodkov lokalnih skupnosti.

Na podlagi zakonika o postopku o prekr{kih (Code of Misdemeanour Procedure, 2002)

v postopku o prekr{ku lahko odlo~a sodi{~e (sodni postopek) ali organ v izvensodnem

postopku. Med organe, ki vodijo izvensodni postopek o prekr{ku, spadajo tudi uprave

pode`elskih in mestnih ob~in (rural municipality and city governments).

4.2 Italija

V Italiji ni opredelitve izraza upravne kr{itve, obstajata pa dva glavna kriterija, po kate-

rih je mogo~e razlikovati med upravnim in kazenskim prekr{kom: narava nalo`ene

sankcije (upravna sankcija ali kazenska sankcija) in organ, ki predpi{e sankcijo (uprav-

ni ali sodni organ). Pristojni organi za izvr{evanje upravnih sankcij so organi, odgovorni

za nadzor spo{tovanja dolo~b, katerih kr{itev se kaznuje z upravno sankcijo. Ti organi

niso del sodstva, ampak so v sestavi uprave pristojni za podro~je, na katero se nana{ajo

upravne sankcije (povzeto po Tratar, 2003: 37).

V Italiji nimajo posebnega zakona o prekr{kih, ampak so le-ti urejeni v kazenskem za-

koniku (Codice penale). Glavni kazni za prekr{ke sta zapor in globa (17. ~len kazen-

skega zakonika). V 26. ~lenu zakonika je opredeljena globa, in sicer je to pla~ilo dolo-

~enega denarnega zneska dr`avi.

Temeljna pravila za upravne sankcije so dolo~ena v zakonu {t. 689 z dne 24. novembra

1981 (Legge 24 novembre 1981, n. 689). Zakon dolo~a, da se v primeru kr{itve ob~in-

skih in provincialnih predpisov uporabljajo veljavne dolo~be kraljevega dekreta {t. 383

z dne 3. marca 1934 (Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383). V 110. ~lenu kraljevega de-

kreta je dolo~eno, da znesek globe za kr{itve ob~inskih predpisov in `upanovih odredb

pripada ob~ini. Tretjina zneska globe pa gre v poseben sklad za nagrade agentom in

posameznikom, ki so prispevali k odkritju in ugotavljanju kr{itev. Pravila za dodelitev

teh nagrad so dolo~ena v ob~inskih predpisih.

4.3 [panija

Lokalne oblasti v [paniji se financirajo iz naslednjih virov: zasebni prihodki, lokalni

davki (vi{ino dolo~ajo same lokalne skupnosti v okviru zakonske meje), sredstva vi{je
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enote oblasti, takse, posojila in kazni. V primeru [panije, so kazni posebej omenjene

med na~ini financiranja lokalnih skupnosti:

"Ob~ine imajo velika zakonska pooblastila, da dolo~ajo kazni za prekr{ke. Celotni

znesek dohodka od kazni se mo~no razlikuje glede na velikost in pomembnost posa-

mezne ob~ine. Ob~ine so prav tako pristojne za sprejemanje ob~inskih predpisov (na

podlagi zakona) na podro~jih, ki so v njihovi izklju~ni pristojnosti. Najpomembnej{i

primer je uredba o prometu motornih vozil v mestih. Lokalni policisti lahko kaznujejo

ljudi, ki prekr{ijo ob~inske predpise, {e posebej za prometne in parkirne prekr{ke. Pri-

hodki ob~in iz tega naslova so zelo razli~ni glede na to, koliko velika in urbana je ob~i-

na." (In{titut za primerjalno pravo, 2003: 37-38).

4.4 Druge dr`ave

V okviru Sveta Evrope je bila izdelana serija {tudij po posameznih dr`avah s skupnim

imenom Struktura in delovanje lokalne in regionalne demokracije (Structure and oper-

ation of local and regional democracy), v kateri so med drugim prikazani tudi na~ini fi-

nanciranja lokalnih in regionalnih skupnosti po posameznih dr`avah. Podatki za neka-

tere izmed dr`av so nekoliko starej{i, pa vendar dajejo po na{i oceni zadostno informa-

cijo o tem, ali so sredstva, pridobljena iz naslova glob, prihodek lokalnih/regionalnih

skupnosti, ali ne. Glede na specifi~no problematiko pa ve~inoma ni bilo mogo~e ugo-

toviti, ali so globe, ki ostanejo na lokalnem nivoju, predpisane na tem (lokalnem) nivo-

ju oziroma z drugimi predpisi (tudi zakoni).

Za Ciper je tako izrecno navedeno, da so drugi viri lokalnih prora~unov tudi globe. Po-

dobno velja tudi za Poljsko in Portugalsko. V {tudiji za Gr~ijo pa je izrecno navedeno,

da imajo lokalne skupnosti prihodke iz naslova glob, med drugim tudi za kr{itve pro-

metnega zakonika (Traffic Code).

V. ZAKLJU^EK

Iz naloge je (vsaj glede na dosegljive podatke v obravnavanih dr`avah) razvidno, da se

v primeru, ko so prekr{ki dolo~eni s strani lokalne skupnosti, sredstva iz tega naslova

prete`no stekajo v lokalne prora~une. Primer dr`ave, ki na lokalni ravni obdr`i sredstva

iz glob po zveznem zakonu, pa je Gr~ija (po prometnem zakoniku).

V Estoniji so globe za upravne prekr{ke lahko prihodek dr`ave ali pomemben vir pri-

hodkov lokalnih skupnosti. Lokalni skupnosti pripadajo predvsem v primeru kr{itev

96



predpisov lokalne skupnosti, kr{itev predpisov o parkiranju in v primeru uporabe jav-

nih prevoznih sredstev brez vozovnice.

V Italiji znesek globe za kr{itve ob~inskih predpisov in `upanovih odredb pripada ob~i-

ni, sicer pa nimajo posebnega zakona o prekr{kih, ampak so le-ti urejeni v kazenskem

zakoniku (Codice penale).

V [paniji lokalni policisti lahko kaznujejo ljudi, ki prekr{ijo ob~inske predpise, {e pose-

bej za prometne in parkirne prekr{ke. Denarna sredstva iz tega naslova pripadajo ob~i-

nam v odvisnosti od njihove velikosti in stopnje urbaniziranosti.
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ORGANIZIRANOST NARODNIH MANJ[IN*

I. UVOD

Primerjalni prikaz organiziranosti narodnih manj{in v naslednjih srednje in vzhodnoe-

vropskih dr`avah: Avstriji, ^e{ki republiki, Italiji, Mad`arski, Makedoniji, Poljski, Romu-

niji ter Srbiji in ^rni gori se osredoto~a na status manj{inskih organizacij, njihove orga-

ne, pristojnosti in naloge. Za vsako dr`avo je navedena tudi najpomembnej{a zakono-

daja s podro~ja manj{inskega varstva, predvsem pa zakonodaja, ki se neposredno ali pa

posredno nana{a na status manj{inskih organizacij.

Na za~etku naloge smo na kratko opredelili pojme, kot so manj{ina in manj{inska orga-

nizacija, na kratko pa smo opisali tudi ustavnopravno varstvo manj{in s poudarkom na

pravici do zdru`evanja kot izhaja iz ustav obravnavanih dr`av. Osrednji del naloge pa

predstavlja prikaz organiziranosti pripadnikov narodnih manj{in po posameznih

dr`avah.

II. OPREDELITEV POJMOV

2.1 Pojem "manj{ina"

Poimenovanje manj{in je najve~krat rezultat zgodovinsko politi~nega razvoja, saj so

razli~na okolja za manj{ine izoblikovala razli~ne termine. V Italiji, na primer, govorijo o

jezikovnih manj{inah, pri ~emer se posamezne skupine med seboj tudi na zakonski rav-

ni precej razlikujejo, nekatere imajo z mednarodno pogodbo dolo~en status, status dru-

gih pa je dolo~en le z nacionalno zakonodajo. V Avstriji se manj{ine pojmujejo kot na-

rodne skupine, pri ~emer je manj{inski status Slovencev in Hrvatov dolo~en `e z Avstrij-

sko dr`avno pogodbo, ^ehom, Slovakom, Mad`arom in Romom pa je manj{inski status

dala Avstrija sama. Na Mad`arskem zakon opredeljuje narodne in etni~ne manj{ine. V

veliki ve~ini gre za priznane avtohtone manj{ine, redkeje se posebni manj{inski status

nana{a na ostale manj{inske skupnosti.
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V literaturi ne najdemo ob~e sprejete opredelitve pojma narodne manj{ine, s podobni-

mi te`avami se soo~ajo tudi v mednarodnih organizacijah. Parlamentarna skup{~ina

Sveta Evrope je pripravila posebno priporo~ilo ({t. 1201/1993, z dne 1. februar 1993), v

katerem so zapisali, da se pojem narodne manj{ine nana{a na skupino oseb v dolo~eni

dr`avi, ki :

• `ivijo na ozemlju te dr`ave in so njeni dr`avljani,

• ohranjajo dolgotrajne, ~vrste in trajne vezi s to dr`avo,

• imajo razli~ne etni~ne, kulturne ali jezikovne zna~ilnosti,

• so kljub njihovemu manj{emu {tevilu dovolj reprezentan~ni v primerjavi z ostalim

prebivalstvom dr`ave ali populacijo dolo~enega podro~ja te dr`ave,

• `elijo ohraniti zna~ilnosti, ki predstavljajo njihovo skupinsko identiteto, kar vklju~uje

njihovo kulturo, tradicije, religijo ali jezik (povzeto po Jesih, 2003).

2.2 Manj{inske organizacije

Predpogoj za u~inkovito predstavljanje in participacijo manj{ine je primerna organiza-

cijska struktura manj{ine, ki omogo~a opravljanje lastnih nalog in zastopanje svojih in-

teresov v dr`avi. Svoboda zbiranja in zdru`evanja sta zajam~eni v ve~ini ustav. Za manj-

{ine je pomembno to, da se lahko organizirajo v zdru`enja. Zdru`enja zasledujejo raz-

li~ne cilje, bistveno pa je razlikovanje politi~nih in nepoliti~nih zdru`enj. Povezovanje

pripadnikov manj{in v dru{tva omogo~a oblikovanje mnenj v skupini in osredoto~anje

interesov s ciljem izra`anja predlogov in `elja. (Povzeto po Polzer Srienz, 2000: str. 234)

Manj{inske organizacije lahko pod svojim okriljem zdru`ujejo razli~ne druge organiza-

cije, kot so {portna dru{tva, kulturne organizacije, stanovska dru{tva, itd. Posamezne

organizacije so lahko "blizu" posameznim politi~nim strankam ve~inskega naroda in jih

tudi podpirajo v nastopih na volitvah.

Posamezne narodne manj{ine so glede delovanja lastnih politi~nih strank in sodelova-

nja s politi~nimi strankami ve~inskega naroda izoblikovale vrsto razli~nih oblik. Te so:

• oblikovanje lastnih politi~nih strank,

• sodelovanje manj{inske politi~ne stranke s kako drugo politi~no stranko oziroma nje-

na integracija v stranko ve~inskega naroda,

• uveljavljanje manj{inskih zahtev v okviru obstoje~ih politi~nih strank ve~inskega na-

roda (povzeto po Jesih, 2003).

Okvirna konvencija za za{~ito narodnih manj{in (1995), ki je bila sprejeta v okviru Sveta

Evrope in je eden najpomembnej{ih mednarodnih dokumentov za za{~ito manj{in, v 7.

~lenu dolo~a, da pogodbenice zagotavljajo spo{tovanje pravice katerega koli pripadni-
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ka narodne manj{ine do mirnega zborovanja, svobode zdru`evanja, svobode izra`anja

ter svobode mi{ljenja, vesti in vere.

V 16. ~lenu Instrumenta Srednjeevropske pobude1 za za{~ito pravic manj{in je dolo~e-

no, da dr`ave priznavajo pravico osebam, ki pripadajo narodnim manj{inam, da usta-

navljajo in vzdr`ujejo svoje lastne kulturne in verske ustanove, organizacije in zdru`e-

nja, ki so v skladu z notranjo zakonodajo upravi~ene do zbiranja prostovoljnih fi-

nan~nih in drugih prispevkov kot tudi do javne pomo~i. V 21. ~lenu dokumenta pa je

dolo~eno, da bodo dr`ave dovolile osebam, ki pripadajo narodnim manj{inam, da usta-

navljajo politi~ne stranke.

Pravico do zdru`evanja in/ali ustanavljanja lastnih organizacij ali zdru`enj za za{~ito nji-

hovih interesov oziroma njihove identitete manj{inam od obravnavanih dr`av zagotav-

ljata ustavi ^e{ke republike in Makedonije. ^e{ka republika in Poljska zagotavljata

manj{inam tudi pravico do sodelovanja pri urejanju zadev, ki se ti~ejo narodnih/et-

ni~nih manj{in, vendar v ustavi ni podrobneje pojasnjeno, na kak{en na~in naj bi to so-

delovanje potekalo. Mad`arska se v ustavi zavezuje, da bo zagotovila kolektivno sode-

lovanje manj{in v javnih zadevah. Predstavni{tvo manj{in v predstavni{kem domu naj

bi bilo na Mad`arskem zagotovljeno z zakoni, sama ustava pa manj{inam zagotavlja

tudi pravico do ustanavljanja lastnih samoupravnih teles, tako na lokalni kot na dr`avni

ravni. Predstavnikom manj{in je z ustavo zagotovljen sede` v predstavni{kem domu v

Romuniji.

V Makedoniji je z ustavo predvidena ustanovitev in delovanje posebnega Sveta za me-

detni~ne odnose, katerega ~lani so predstavniki manj{in, njegov predsednik pa je pred-

sednik skup{~ine. Sicer pa imajo manj{ine v vseh dr`avah mo`nost, da ustanavljajo last-

ne politi~ne stranke in da njihovi predstavniki pridejo v predstavni{ki dom po obi~ajni

poti prek volitev, vendar je tak{na mo`nost ve~krat bolj teoreti~na kot dejanska, saj za-

radi majhnega odstotka glasov, ki ga tak{ne stranke dobijo na volitvah, manj{inske poli-

ti~ne stranke zelo te`ko dose`ejo volilni prag (povzeto po Be{ter, 2002: 62,63 ).

III. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

V Republiki Sloveniji imata le italijanska in mad`arska narodna skupnost ustavno in za-

konsko priznan status avtohtone narodne skupnosti. Polo`aj romske skupnosti je dru-
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ga~en, saj ustava dolo~a, da polo`aj in posebne pravice romske skupnosti, ki `ivi v Slo-

veniji, ureja zakon.

Pripadniki manj {tevil~nih verskih in jezikovnih skupin, ki `ivijo v Sloveniji (@idje,

Nemci) ter pripadniki narodov biv{ih jugoslovanskih republik nimajo statusa narodne

manj{ine v smislu posedovanja kolektivnih pravic. Pripadniki teh skupin imajo, v skla-

du z Ustavo RS (61. ~len), zagotovljeno pravico, da svobodno izra`ajo pripadnost k svo-

jemu narodu ali narodni skupnosti, da gojijo in izra`ajo svojo kulturo in uporabljajo svoj

jezik in pisavo. Pripadniki teh skupin so organizirani v dru{tva, ki so aktivna predvsem

na kulturnem in informacijskem podro~ju. Za programe in projekte, ki se izvajajo v ok-

viru teh dru{tev, se namenjajo sredstva tudi iz dr`avnega prora~una. (Svet Evrope, Po-

ro~ilo za Slovenijo)

Ustavno zagotovljena pravica do organizacij in dru{tev je v primeru italijanske in ma-

d`arske narodne skupnosti dopolnjena {e z dolo~bo o ustanovitvi Samoupravnih na-

rodnih skupnosti kot organov manj{inske samouprave. Zakon o samoupravnih narod-

nih skupnostih (Ur. l. RS, {t. 65/94) dolo~a, da na obmo~jih, kjer obe skupnosti avtohto-

no `ivita, njuni predstavniki kot osebe javnega prava ustanovijo samoupravne narodne

skupnosti. Te so ustanovljene na ravni ob~in in se zdru`ujejo v regionalno samouprav-

no narodno skupnost. Njihove naloge so med drugim, da v skladu z zakonom dajejo so-

glasje k zadevam, ki se nana{ajo na varstvo posebnih pravic narodnih skupnosti, o ka-

terih odlo~ajo skupaj z organi samoupravnih lokalnih skupnosti, samostojno odlo~ajo o

vseh vpra{anjih iz svoje pristojnosti, obravnavajo in prou~ujejo vpra{anja, ki zadevajo

polo`aj narodnih skupnosti, sprejemajo stali{~a in dajejo predloge ter pobude pristoj-

nim organom, imajo pravico ustanavljanja organizacij in javnih zavodov in v skladu z

zakonom opravljajo naloge iz dr`avne pristojnosti. Pri svojem delu samoupravne na-

rodne skupnosti sodelujejo s predstavniki narodnih skupnosti, izvoljenimi v organe sa-

moupravnih lokalnih skupnosti in v Dr`avni zbor RS, z organi samoupravnih lokalnih

skupnosti in dr`avnimi organi.

Naloge in pristojnosti samoupravnih narodnih skupnosti, na~in odlo~anja, na~in in ob-

like predstavljanja samoupravne narodne skupnosti, na~in volitev v organe in organizi-

ranost so podrobneje dolo~ene s statuti, s katerimi se dolo~ijo tudi na~in in oblike sode-

lovanja samoupravne narodne skupnosti z organizacijami, dru{tvi, zdru`enji ali drugi-

mi oblikami delovanja, ki jih ustanavljajo pripadniki narodne skupnosti za uresni~eva-

nje svojih posebnih pravic (povzeto po Jesih, 2003).
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IV. PRIMERJALNI PREGLED MANJ[INSKIH ORGANIZACIJ PO
POSAMEZNIH DR@AVAH

4.1 Avstrija

V Avstriji so ratificirali Okvirno konvencijo Sveta Evrope za varstvo narodnih manj{in

leta 1998. Po Zakonu o narodnih skupinah iz leta 1976 je dana naslednja definicija na-

rodnih skupin: "narodne skupine so skupine Avstrijcev, ki prebivajo in `ivijo v delih

zveznega teritorija in njihov materin jezik ni nem{~ina, zato imajo svoje lastne tradicije

in folkloro". Izraz manj{ina izhaja iz dr`avne mirovne pogodbe iz St. Germain-a (1920),

ki je tudi sestavni del ponovnega oblikovanja demokrati~ne republike Avstrije v letu

1955. Po letu 1976, ko je Avstrija sprejela Zakon o narodnih skupinah (Volksgrupenge-

zetz), se v Avstriji uporablja ta izraz, ne pa beseda manj{ina.

Avstrija ima narodne in etni~ne skupine. Na svojem teritoriju ima 6 narodnih skupin, ki

so: Hrvati (30.000- 40.000), Slovenci (20.000 -30.000), Mad`ari (20.000 - 30.000), ^ehi

(15.000 - 20.000), Slovaki (5.000 - 10.000), ki so bili priznani {ele leta 1992, in Romi, ki so

bili priznani kot manj{ina {ele leta 1993. Romi so razdeljeni {e v 5 etni~nih skupnosti

glede na krajevni izvor: Sinti (iz ju`ne Nem~ije in ^e{ke), Bgld Romi (iz Mad`arske), Lo-

vara (iz Mad`arske in Slova{ke), Kaldre{ (iz Srbije) in Arlije (iz Makedonije in Kosova).

Poleg na{tetih narodnih skupin v Avstriji `ivijo {e Judje in tuji delavci, ki pa nimajo pra-

vic avstrijskih narodnih skupin.

Na osnovi Avstrijske dr`avne pogodbe (Staatsvertrag, 1955) imajo Slovenci na Ko-

ro{kem in Hrvati na Gradi{~anskem posebne kulturne pravice, da smejo uporabljati

svoj jezik tudi v administrativne namene ter pravico do dvojezi~nih napisov za kraje in

naselja. Potrebna pa je bila vrsta odlo~itev ustavnega sodi{~a v zvezi s temi napisi. Poleg

tega imajo tudi radijske oddaje in na lokalnih TV postajah tudi dolo~ene oddaje v svojih

jezikih (Hrvati, Slovenci, Mad`ari), ki jih financira avstrijska vlada iz prora~una (Svet

Evrope, Poro~ilo za Avstrijo, 2001).

V Avstriji veljajo:

• Ustava iz leta 1920, ki v 8. in 19. ~lenu dolo~a pravice za manj{ine (Federal Constitu-

tional Act (B-VG), Federal Law Gazette No. 1/1920);

• Zvezni zakon o pravnem polo`aju narodnih skupin (Bundesgesetz vom 7. Juli 1976

über die Rechstellung von Volksgruppen in Österreich (Volksgrupengesetz), ki dolo-

~a podpiranje dru{tev na osnovi letnih na~rtov, ki jih predlo`ijo narodni sosveti za

vsako narodno skupino posebej (dopolnitev zakona 1999 in 2002);

• Uredba avstrijske zvezne vlade o sosvetih narodnih skupin (Verordnung der Bundes

Regierung vom 18. Jänner 1977 über die Volksgruppenbeiräte), ki v prvem in drugem
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~lenu dolo~a sosvete za posamezne narodne skupine in hkrati {tevilo ~lanov. Ta

uredba dolo~a sosvete in njihove ~lane za naslednje narodne skupine: za hrva{ko (24

~lanov), slovensko (16 ~lanov), mad`arsko (8 ~lanov) in ~e{ko narodno skupino (8

~lanov). Iz razlage je razvidno, da so v te sosvete ~lani imenovani, ne voljeni (2. ~len).

Njihov namen je, da na zvezni in tudi de`elni ravni zastopajo kulturne, socialne in

druge interese narodnostne skupnosti, ki jo predstavljajo (povzeto po dokumentaciji

In{tituta za narodnostna vpra{anja, Ljubljana);

• Zahteva po predstavniku etni~nih manj{in v de`elnih glavarstvih (Anspruch ethnisc-

her Minderheiten auf Vertretung in österreichischen Landestagen, 5.oktober 1981);

• leta 1997 pa je bil vlo`en memorandum z naslovom "Za raznolikost v na{i de`eli ("For

a Variety in our Country"), kjer so mad`arska, slovenska in hrva{ka narodna skupina

zahtevale od vlade izdelavo in potrditev strategije za razvoj teh narodnih skupin v Av-

striji (Svet Evrope, Poro~ilo za Avstrijo, 2001).

Ustava in Zakon o narodnih skupinah zagotavljata pravico do peticij, zbiranja in izra`a-

nja mnenj, svobodo do zdru`evanja v asociacijah, dru{tvih ter svobodo tiska, govora in

veroizpovedi. Dru{tva se organizirajo svobodno po Zakonu o dru{tvih (Vereinsgesetz)

iz leta 2002, ki nima posebnih dolo~il za organizacije narodnih skupin.

Hrvati v Avstriji so organizirani v kulturne skupine, in sicer imajo 32 glasbenih skupin,

14 gledali{kih skupin, 12 zborov, 40 lokalnih kulturnih zdru`enj. Nadalje so organizira-

ni v 8 kulturnih dru{tev, katerih cilj je ohranjanje narodne (hrva{ke) identitete. Med nji-

mi so tudi: Narodna visoka {kola Gradi{~anskih Hrvatov, Hrvatski akademski klub in

Znanstveni in{titut Gradi{~anskih Hrvatov. Hrvati v Avstriji so organizirani tudi za

vzpodbujanje regionalnih aktivnosti in v teh okvirih delujeta dve dru{tvi: Kulturna za-

druga in Panonski Institut.

Slovenci v Avstriji so organizirani v Zvezo slovenskih organizacij (ZSO). ZSO je zbirna

in nadstrankarska narodnopoliti~na organizacija Koro{kih Slovencev. Znotraj ZSO je

povezanih 8 organizacij: Strokovno pedago{ko zdru`enje, Slovensko {olsko dru{tvo,

Zveza slovenskih izseljencev, Zveza koro{kih partizanov, Zveza slovenskih `ena, Za-

lo`ba Drava in dve organizaciji, ki imata samo sede` na njihovem naslovu. Poleg tega

deluje {e Slovenska prosvetna zveza, ki je krovna organizacija in vklju~uje 43 lokalnih

kulturnih dru{tev in je tudi vklju~ena v ZSO. (Informacija ZSO iz Celovca)

Kr{~anska kulturna zveza, ki je bila ustanovljena v Celovcu leta 1953 in Katoli{ki dom

prosvete sta tudi krovni organizaciji za organizacije slovenske narodne skupine. Poleg

tega deluje {e vrsta drugih organizacij kot so: Klub slovenskih {tudentov in Slovensko

gospodarsko zdru`enje. V akademskem letu 1999/2000 je bilo v Slovensko glasbeno
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{olo vpisanih 515 u~encev in {e 90 otrok. Leta 1995 je bil ustanovljen Kulturni komuni-

kacijski center v Rozentalu, ki naj bi zdru`eval razli~ne organizacije.

Narodni svet Koro{kih Slovencev (NSKS) je bil organiziran leta 1949 in je poleg ZSO

tudi organizacija Slovencev na Koro{kem, ki ima zaledje s 6200 volivci. Predsednik in

48 ~lanov sveta so demokrati~no in neposredno izvoljeni vsaka 4 leta. Ta svet ima tudi

18 lokalnih odborov in je odgovoren za politi~ne, kulturne in ekonomske interese Slo-

vencev na Koro{kem, predvsem za kandidate na lokalnih in regionalnih volitvah. Svet

izdaja tudi tednik v slovenskem jeziku, ki se imenuje "Na{ tednik".

Iz analize ~lanic FUEN (Zveza evropskih narodnosti), ki je bila izdelana leta 2002, izha-

ja, da Slovenci v Avstriji nimajo dovolj pokritega etni~nega prostora in da niso izpolnje-

ne zahteve po krajevnih in topografskih napisih v sloven{~ini. Zahtevali pa so tudi

predstavnika v de`elni vladi.

Mad`ari v Avstriji so organizirani v ve~ zdru`enjih, kot je Gradi{~ansko-mad`arsko kul-

turno zdru`enje, ki ima za cilj ohranjanje kulture in jezika ter politi~no organiziranje ~la-

nov manj{ine (Burgenländisch-Ungarischer Kulturverein). Prete`no se ukvarjajo s pro-

mocijo plesnih, pevskih, glasbenih skupin, jezikovnih te~ajev za otroke ter izdajanjem

publikacij, kot je tednik v mad`arskem jeziku "Hirhozo". Poleg teh delujeta {e naslednji

zdru`enji: Krovna neodvisna zveza mad`arskih zvez (Dachverband Unabhängiger Un-

garischer Vereine) in Mad`arsko zdru`enje delavcev (ustanovljeno leta 1899). Po usta-

novitvi leta 1980 je Centralno zdru`enje Mad`arov v dru{tvih in organizacijah glavni ak-

ter za kulturo, politiko in ekonomsko dobrobit mad`arske narodne skupine v Avstriji

(Zentralverband ungarischer Vereine und Organisationen).

^ehi v Avstriji imajo skupno 62 organizacij na Dunaju. Nekaj od teh jih je vklju~enih v

krovne organizacije kot so: [olska zveza Komensky, Kulturno dru{tvo ^ehov in Slova-

kov, Katoli{ka mladina, Akademsko dru{tvo profesorjev in kulturnih delavcev, Klub

~e{kih turistov, [portni klub Slovan in ^e{koslova{ka socialna stranka v Avstriji. Glede

financiranja pa so se ta zdru`enja in dru{tva zavezala, da bodo spo{tovala Listo prioritet

s kriteriji, ki jo je sprejela avstrijska zvezna vlada z namenom, da lahko financira organi-

zacije narodnih skupin in druge organizacije na osnovi kriterijev iz te liste. Navadni klu-

bi se financirajo sami.

Romi v Avstriji se organizirajo od leta 1988 dalje. Leta 1991 je bilo ustanovljeno Kulturno

zdru`enje avstrijskih Romov, ki zdru`uje vrsto dru{tev in kulturnih organizacij. Poleg

tega obstaja {e Zdru`enje Romov iz Gradi{~anskega, ki je krovna organizacija za Rome

iz tega podro~ja.
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4.2 ^e{ka republika

Za{~ita pravic narodnih manj{in je zagotovljena v ustavi ter Listini o temeljnih pravicah

in svobo{~inah, ki je sestavni del ~e{ke ustavne ureditve. Posamezna podro~ja v zvezi z

narodnimi manj{inami so urejena s posebnimi zakoni. Pravice posameznikov, ki pripa-

dajo narodnim manj{inam, pa so zagotovljene tudi z bilateralnimi sporazumi med

^e{ko republiko in sosednjimi dr`avami, predvsem Zvezno republiko Nem~ijo, Poljsko

in Slova{ko.

Zakon {t. 273 o pravicah pripadnikov narodnih manj{in v 2. ~lenu dolo~a, da je narodna

manj{ina skupina dr`avljanov ^e{ke republike, ki `ivi na obmo~ju sedanje ^e{ke re-

publike in se razlikuje od drugih dr`avljanov po etni~nem izvoru, jeziku, kulturi in tra-

diciji. Predstavljajo manj{ino in obenem `elijo, da se jih obravnava kot narodno manj{i-

no, `elijo ohraniti in razvijati svojo identiteto, jezik in kulturo ter obenem za{~ititi intere-

se svoje skupnosti, ki so se izoblikovali v teku zgodovine. Na podlagi tak{ne opredeli-

tve se pojem manj{ine nana{a na nem{ko, mad`arsko, poljsko, romsko, slova{ko in

ukrajinsko narodno manj{ino. Predstavniki teh manj{in so, poleg predstavnikov mini-

strstev, ~lani Sveta za narodne manj{ine pri Vladi ^e{ke republike. V dolo~eni meri pa

se pojem manj{ine nana{a tudi na manj {tevilne skupine kot so Bolgari, Ruteni, Rusi,

@idje, Hrvati in Grki. Dejstvo, da narodna manj{ina nima predstavnika v Svetu za narod-

ne manj{ine, ne pomeni, da je ni mogo~e smatrati za narodno manj{ino (Svet Evrope,

Poro~ilo za ^e{ko republiko).

Veljavna zakonodaja omogo~a pripadnikom narodnih manj{in svobodno ustanavljanje

njihovih organizacij, ki so po statusu civilna dru{tva, delujo~a kot nevladne oziroma ne-

profitne manj{inske organizacije. Listina o temeljnih pravicah in svobo{~inah v 25. ~le-

nu dolo~a pravico pripadnikov narodnih in etni~nih manj{in do zdru`evanja v manj{in-

ske organizacije. Zakon o pravicah pripadnikov narodnih manj{in, t. i. manj{inski za-

kon, v 5. ~lenu dolo~a, da se lahko pripadniki narodnih manj{in zdru`ujejo v dru{tva

(associations) ter v politi~ne stranke in politi~na gibanja, pod pogoji, ki so dolo~eni s

posebnimi predpisi.

Pravna podlaga za ustanovitev manj{inskih organizacij je Zakon {t. 83/1990 o dru{tvih

dr`avljanov (Act no. 83/1990 Coll., on association of citizens) ter Zakon {t. 277/1997 o

ustanovah in dobrodelnih skladih (Act no. 277/1997 Coll. on foundations and benevo-

lent funds); za ustanovitev politi~nih strank in gibanj pa Zakon {t. 424/1991 o zdru`eva-

nju v politi~ne stranke in politi~na gibanja (Act no. 424/1991 Coll. on political parties

and political movements). (Report on the Situation of National Minorities in Czech Re-

public in 2001)
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Dru{tva morajo imeti nepridobiten namen, ne smejo imeti gospodarskih, voja{kih in

verskih ciljev. ^lani dru{tva so lahko fizi~ne in pravne osebe, prav tako so lahko ~lani

dru{tva tujci. Za ustanovitev dru{tva so potrebne najmanj tri fizi~ne osebe, ki ustanovijo

pripravljalni (ustanovitveni) odbor, ki registrira dru{tvo pri oddelku za civilne zadeve

na ministrstvu za notranje zadeve. Nameni dru{tva so, po Zakonu o dru{tvih dr`avlja-

nov (1990), opredeljeni v negativni smeri, in sicer dru{tva ne smejo biti ustanovljena za

ukinitev in omejevanje osebnih, politi~nih ali drugih pravic dr`avljanov na podlagi nji-

hove narodnosti, spola, rase, socialnega porekla, politi~nega ali verskega prepri~anja;

za razpihovanje nestrpnosti zaradi zgoraj navedenih razlogov ali za dejanja kr{itve in

nespo{tovanja ustave in zakonov.

Glavni in najpomembnej{i organ dru{tva je skup{~ina, ki jo sestavljajo ~lani dru{tva.

Skup{~ina izvoli organ, ki predstavlja dru{tvo in deluje v njegovem imenu. Tak{en or-

gan lahko sestavljajo predsednik dru{tva in izvr{ilni odbor. Odgovornost predstav-

ni{kega organa se presoja na podlagi civilnega zakonika. Dru{tva so za svoje delovanje

odgovorna ministrstvu za notranje zadeve. V primeru nepravilnosti in kr{itve predpisov

v dru{tvu, ministrstvo pisno opozori dru{tvo o nepravilnostih. ^e-le te niso odpravlje-

ne, ima ministrstvo pravico razpustiti dru{tvo.

Glavni cilji dru{tev, v katerih se zdru`ujejo pripadniki narodnih manj{in, so ohranjanje

in raz{irjanje kulturne dedi{~ine in jezika, kulturna dejavnost, {portna dejavnost, izdaja-

nje manj{inskih ~asopisov oziroma revij, ipd.

Predstavniki manj{inskih organizacij vzdr`ujejo stike s tujino brez omejitev, to velja

tako za stike z dr`avo, naseljeno s prebivalci iste narodnosti oziroma etni~ne pripadno-

sti, kot tudi z drugimi dr`avami. Posamezna narodna manj{ina sodeluje s podobnimi

manj{inskimi organizacijami v Evropi in v svetu. Organizacije narodnih manj{in sodelu-

jejo tudi pri skupnih projektih v ^e{ki republiki in v tujini, sodelujejo pri izdajanju pub-

likacij, organiziranju kulturnih prireditev, ipd.

Civilna dru{tva pripadnikov narodnih manj{in imajo tako individualno kot kolektivno

~lanstvo, kar pomeni, da zdru`ujejo pripadnike narodnih manj{in in tudi pripadnike

ve~inskega naroda. Poleg tega obstajajo tudi zveze in organizacije, ki zdru`ujejo ~lane

ve~ narodnih manj{in (na primer Zveza manj{inskih organizacij - Association of Natio-

nal Minority Organisations).

Ministrstvo za notranje zadeve je do 31. marca 2002 registriralo 385 dru{tev, ki so delo-

vala kot manj{inska dru{tva, in sicer: 291 romskih, 43 nem{kih, 22 poljskih, 14 slo-

va{kih, 4 ukrajinska, 3 rutenska, 2 mad`arski, 3 bolgarska, 1 gr{ko, 1 rusko in 1 hrva{ko.

(Report on the Situation of National Minorities in Czech Republic in 2001)

Pripadniki narodnih manj{in pa se ne zdru`ujejo le v dru{tvih, temve~ lahko, na podlagi

ustrezne zakonodaje, ustanavljajo tudi politi~ne stranke po na~elu narodne pripadno-
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sti. Ker je ~lanstvo v teh strankah omejeno, je njihova aktivnost na nivoju dr`avne politi-

ke precej majhna. Manj{inske politi~ne stranke so uspe{nej{e na podro~ju lokalne poli-

tike. Tako ima na primer na obmo~ju, kjer `ivi veliko pripadnikov poljske narodne

manj{ine, poljsko politi~no gibanje "Coexistencia" precej predstavnikov v ob~inskih

svetih. V okviru politi~nega gibanja Romska civilna iniciativa ^e{ke republike (Roma

Civil Initiative of the Czech Republic) se je za sede`e v ~e{kem parlamentu na volitvah

leta 2002 potegovalo 38 kandidatov tega romskega politi~nega gibanja.

Pripadniki narodnih manj{in lahko brez omejitev ustanavljajo tudi svoje privatne izo-

bra`evalne ustanove ter kulturne institucije (muzeji, gledali{~a, knji`nice, glasbene,

dramske in folklorne skupine, zalo`be).

Vlada je leta 2002 sprejela uredbo, ki dolo~a pogoje in na~ine zagotavljanja sredstev iz

dr`avnega prora~una za aktivnosti pripadnikov narodnih skupnosti in podporo za

vklju~evanje romske skupnosti. Vlada namenja sredstva za naslednje aktivnosti narod-

nih manj{in: ohranjanje in razvijanje kulture, tradicije in jezika narodne manj{ine; izo-

bra`evanje; vklju~evanje romske skupnosti. Na podlagi uredbe se sredstva namenjajo

pravnim osebam (npr. dru{tvom).

Manj{inske organizacije sodelujejo tudi z zasebnimi organizacijami tako na ^e{kem kot

na mednarodni ravni. Ena tak{nih organizacij je tudi Zveza evropskih narodnosti (Fede-

ral Union of European Nationalities), v kateri so {e posebej aktivni predstavniki nem{ke

in poljske narodne manj{ine na ^e{kem. ^lanica te zveze je tudi Zveza Nemcev na

^e{kem, Moravskem in [leziji, pro{njo za ~lanstvo pa je podala tudi slova{ka skupnost

na ^e{kem.

4.3 Italija

Ustava Republike Italije v 6. ~lenu dolo~a, da so jezikovne manj{ine v Italiji za{~itene s

posebnimi predpisi.

V italijanskem pravnem sistemu se pojem "manj{ina" nana{a izklju~no na jezikovno ozi-

roma lingvisti~no manj{ino na podlagi 6. ~lena ustave. Bistvo 6. ~lena ustave je v tem, da

sku{a vsako jezikovno manj{ino, pojmovano kot kulturno in zgodovinsko skupi-

no/enoto, za{~ititi pred asimilacijo, ki bi lahko ogrozila njene osnovne zna~ilnosti. Us-

tava ne varuje posameznih ~lanov dolo~ene manj{ine, ampak varuje jezikovno manj{i-

no v celoti kot del kulturne in zgodovinske skupnosti. Vse ostale zna~ilnosti, ki lahko

ozna~ujejo manj{ino, kot na primer etni~na pripadnost, vera, rasa, itd., so opredeljene v

drugih ~lenih ustave, ki v bistvu zagotavljajo enakost pred zakonom ne glede na spol,

raso, jezik, vero, politi~no prepri~anje, osebne okoli{~ine in dru`beni polo`aj ter zago-
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tavljajo temeljne svobo{~ine: pravico do zbiranja, pravico do zdru`evanja, itd. (Svet

Evrope, Poro~ilo za Italijo).

Okvirno konvencijo Sveta Evrope za za{~ito narodnih manj{in je Italija ratificirala z za-

konom {t. 302, z dne 28.8.1997 in je za~ela veljati 3. marca 1998.

Krovni zakon s podro~ja za{~ite jezikovnih manj{in je Zakon {t. 482, z dne 15.12.1999 o

za{~iti zgodovinskih jezikovnih manj{in (Legge 15 dicembre 1999, n. 482, "Norme in

materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"). Zakon v 2. ~lenu dolo~a, da ita-

lijanska dr`ava, na podlagi 6. ~lena ustave ter splo{nih na~el evropskih in mednarodnih

institucij, varuje jezik in kulturo albanskega, katalonskega, nem{kega, gr{kega, sloven-

skega in hrva{kega prebivalstva ter prebivalcev, ki govorijo francoski, franko-provan-

salski, furlanski, ladinski, okcitanski in sardinski jezik.

Za{~ita jezikovnih manj{in sicer ni v izklju~ni pristojnosti centralne oblasti, temve~ so

bili sprejeti tudi {tevilni de`elni zakoni na nivoju de`el, na obmo~ju katerih `ivijo jezi-

kovne manj{ine.

Leta 2001 je Italija sprejela Zakon o za{~iti slovenske jezikovne manj{ine v Furlaniji - Ju-

lijski krajini (Legge 23 febbraio 2001, n. 38, "Norme per la tutela della minoranza lingui-

stica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia").

Pravica pripadnikov jezikovnih manj{in do svobodnega zdru`evanja (right of free asso-

ciation), ki jo opredeljuje 7. ~len Okvirne konvencije Sveta Evrope za za{~ito narodnih

manj{in, je zagotovljena `e v italijanski ustavi. Osemnajsti ~len ustave zagotavlja dr`av-

ljanom pravico do svobodnega ustanavljanja dru{tev za namene, ki niso prepovedani s

kazenskopravnimi dolo~bami. Prepovedano pa je ustanavljanje tajnih dru{tev in dru-

{tev, ki zasledujejo - pa ~eprav samo posredno - politi~ne cilje prek organizacij voja{ke-

ga zna~aja.

Zakon {t. 482/99 o za{~iti zgodovinskih jezikovnih manj{in in Zakon {t. 38/01 o za{~iti

slovenske jezikovne manj{ine v Furlaniji - Julijski krajini statusa manj{inskih organizacij

ne opredeljujeta posebej. V 16. ~lenu Zakona o za{~iti slovenske jezikovne manj{ine je

dolo~eno, da de`ela Furlanija - Julijska krajina skrbi za podporo kulturnih, umetni{kih,

{portnih, rekreacijskih, znanstvenih, izobra`evalnih, informativnih in zalo`ni{kih aktiv-

nosti ter pobud, ki jih izvajajo in{titucije in zdru`enja manj{ine. V ta namen se de`ela

posvetuje z in{titucijami in zdru`enji slovenske manj{ine. Za zgoraj navedene namene

dr`ava vsako leto nameni posebne prispevke, ki se stekajo v posebni sklad v prora~unu

de`ele Furlanije - Julijske krajine.

V praksi so vse jezikovne manj{ine, tudi tiste najmanj{e in najmanj {tevil~ne, ustanovile

dru{tva, katerih cilj je za{~ita in raz{irjanje njihove kulturne dedi{~ine ter vzpostavitev

odnosov s podobnimi dru{tvi v dr`avah, kjer je v uporabi jezik dolo~ene jezikovne

manj{ine. Vezi med razli~nimi jezikovnimi skupnostmi so precej stalne in se ohranjajo
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prek njihovih predstavni{kih organizacij oziroma dru{tev. Ta dru{tva so v stiku z organi

oblasti (na dr`avni in de`elni ravni), z ob~inami, s podobnimi organizacijami v tujini in

z mednarodnimi organi (Svet Evrope, Poro~ilo za Italijo).

Manj{inske organizacije so ve~inoma organizirane kot dru{tva (associazione). Pravica

do zdru`evanja je opredeljena v Ustavi Republike Italije, Civilnem zakoniku (Codice Ci-

vile) in Zakonu {t. 266 o prostovoljnih organizacijah, z dne 11.8.1991. Zakonodaja ne

opredeljuje pojma dru{tva (associazione). V praksi je dru{tvo vsaka organizacija, v ka-

teri je zdru`eno ve~ ljudi, ki delujejo v splo{no korist in ne za pridobivanje dobi~ka. Mi-

nimalno {tevilo ustanoviteljev dru{tva ni predpisano. V Italiji poznajo tri vrste dru{tev,

in sicer: priznana dru{tva, nepriznana dru{tva in odbore (comitato). Glede dr`avljans-

tva pri ~lanstvu ni posebnih omejitev. Pravne osebe so samo priznana dru{tva, in sicer

na podlagi odloka pristojnega dr`avnega organa o priznanju. Pogoj za pridobitev tega

statusa je, da ima dru{tvo dovolj premo`enja, s katerim lahko dosega s statutom dolo~e-

ne cilje. Pravico podeljevanja pravne osebnosti ima lahko predsednik ministrskega sve-

ta, predsednik posamezne de`ele ali prefekt, odvisno od tega, kolik{en je teritorialni

obseg delovanja posameznega dru{tva (Povzeto po nalogi Raziskovalnega sektorja {t.

5/2004).

Iz nekaterih primerov statutov dru{tev, ki so jih ustanovile jezikovne manj{ine v Italiji,

izhaja, da so cilji dru{tev predvsem raz{irjanje in ohranjanje njihove kulturne dedi{~ine

in jezika. Dru{tva ne delujejo s pridobitnim namenom. Statuti opredeljujejo ~lanstvo,

organe dru{tva (predsedstvo, skup{~ina, upravni svet, notranja revizija, komisije, itd.)

in premo`enje dru{tva. Za vse, ~esar statut ne ureja, se uporablja veljavna zakonodaja

republike Italije, predvsem dolo~be Civilnega zakonika (Codice Civile).

Iz spletnega portala Slovencev v Italiji izhaja, da je slovenska jezikovna manj{ina v Italiji

organizirana v: zdru`enja, zveze, dru{tva, kro`ke, interesna zdru`enja, ustanove in pro-

fesionalna zdru`enja. Na podro~ju mladinske dejavnosti pa se organizira {e v kolonije,

poletne centre in skavtska zdru`enja.

4.4 Mad`arska

Mad`arska ustava v 68. ~lenu dolo~a, da so narodne in etni~ne manj{ine, ki prebivajo

na Mad`arskem, udele`ene pri ljudski oblasti in so del dr`ave. Manj{inam zagotavlja

kolektivno udele`bo v javnem `ivljenju, ustanavljanje organov manj{inske samouprave

na lokalni in dr`avni ravni, gojenje lastne kulture, uporabo maternega jezika, vzgojo v

maternem jeziku in pravico do uporabe imen v maternem jeziku. Na podlagi 32/B. ~le-

na ustave je bil ustanovljen parlamentarni poobla{~enec za pravice narodnih in et-

ni~nih manj{in, imenovan tudi "manj{inski ombudsman", ki preiskuje vse vrste zlorab
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na podro~ju manj{inskih pravic in spro`i ustrezne postopke za njihovo odpravo (Svet

Evrope, Poro~ilo za Mad`arsko, 1999).

Politi~na participacija manj{in je opredeljena v nekaterih bilateralnih sporazumih med

posameznimi dr`avami, ki urejajo status in za{~ito narodnih manj{in. Tak sporazum sta

na primer podpisali `e leta 1992 Slovenija in Mad`arska (Jesih, 2003).

V letu 1993 je bil na Mad`arskem sprejet zakon o pravicah narodnih in etni~nih manj{in

oziroma "zakon o manj{inah" (Act LXXVII of 1993 on the Rights of National and Ethnic

Minorities (oziroma "The Minorities Act"). Zakon je manj{inam med drugim zagotovil

individualne in kolektivne manj{inske pravice, pravico do avtonomije in pravico do us-

tanavljanja samoupravnih teles (Svet Evrope, Poro~ilo za Mad`arsko, 1999).

Zakon opredeljuje narodne in etni~ne manj{ine, ki jih je trinajst. Najve~ji dele` manj{in-

skega prebivalstva pripada Romom, sledijo pa Nemci, Slovaki in Hrvatje. Obstaja tudi

slovenska manj{ina. Nekatere manj{ine so razpr{ene po dr`avi, druge (kot npr. Sloven-

ci) pa prebivajo na strnjenih obmo~jih.

V zakonu je med drugim dolo~eno, da udele`ba pripadnikov manj{in v javnem `ivlje-

nju ne sme biti omejena. Skladno z ustavnimi dolo~bami lahko ustanavljajo zdru`enja,

stranke in druge organizacije za izra`anje in uresni~evanje posebnih interesov. Poleg

manj{inskih samouprav na lokalni in dr`avni ravni lahko ustanavljajo tudi organizacije

civilne dru`be. Manj{ine in njihove organizacije lahko ustanavljajo in vzdr`ujejo {iroke

ter neposredne mednarodne stike. V 20. ~lenu zakona pa je tudi dolo~eno, da imajo

manj{ine pravico do zastopanosti v parlamentu, kar dolo~a poseben zakon. Poslanci, ki

so pripadniki manj{in, lahko v skladu s prvim odstavkom 52. ~lena zakona v parlamen-

tu uporabljajo svoj jezik.

Vsaka manj{ina lahko ustanovi tri oblike samouprav: manj{insko lokalno upravo (mi-

nority local (tudi municipal) government, v nekaterih virih se pojavlja {e izraz settle-

ment-level minority self-government), lokalno manj{insko samoupravo (minority

self-government), ki je lahko izvoljena neposredno ali posredno, in dr`avno manj{in-

sko samoupravo (national minority self-government). Za manj{insko lokalno upravo se

lahko razglasi tista lokalna uprava, kjer je bilo ve~ kot polovica predstavnikov izvolje-

nih kot kandidatov ene od manj{in. Manj{inske lokalne uprave morajo po dolo~bah za-

kona zagotoviti ustrezne pravice tako mad`arski populaciji, ki je na tem obmo~ju v

manj{ini, kot tudi vsem drugim manj{inam. ^e pa je bilo vsaj 30 odstotkov predstavni-

kov lokalne uprave izvoljenih iz vrst ene manj{ine, se ta uprava {teje kot posredno obli-

kovana lokalna manj{inska samouprava. Sicer so volitve v lokalne manj{inske samou-

prave neposredne. [tevilo ~lanov lokalnih manj{inskih samouprav dolo~a zakon; v na-

seljih z manj kot 1300 prebivalci so najmanj trije ~lani, v naseljih z ve~ kot 1300 prebival-

ci, vklju~no z budimpe{tanskimi okro`ji, jih je najmanj pet, v celotnem glavnem mestu
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pa jih je najmanj devet. Dr`avna manj{inska samouprava, ki lahko {teje od 13 do 53 ~la-

nov, je izvoljena prek elektorjev iz vrst predstavnikov manj{in na lokalni ravni.

Sredstva za pokrivanje stro{kov delovanja lokalnih in dr`avnih manj{inskih samouprav

se zagotavljajo iz prora~una. Skladno z zakonom je manj{inska samouprava pravna

oseba in ima kot taka lahko, poleg dr`avnih sredstev, tudi druge prihodke. Tako lahko

dobiva sredstva od dr`ave mati~nega naroda in s poslovnimi dejavnostmi (Svet Evrope,

Poro~ilo za Mad`arsko, 1999 in 2004).

Manj{inske lokalne uprave in lokalne manj{inske samouprave lahko vzpostavijo stik z

razli~nimi javnimi organizacijami in ustanovami ter jim zastavljajo vpra{anja, dajejo

predloge, spro`ijo dolo~ene ukrepe in protestirajo zoper kr{itve pravic manj{in. Pred-

stojniki javnih organizacij ali ustanov morajo v roku 30 dni podati ustrezen odgovor.

Lokalne manj{inske samouprave morajo v okviru pravil lokalnih uprav dolo~iti: premo-

`enje, ki jim ga je dol`na lokalna uprava prepustiti za njihovo delovanje; prora~un; za-

klju~no bilanco stanja in uporabo virov s strani lokalnih vlad ter seznam zgodovinskih

spomenikov skupaj z ukrepi njihove za{~ite. Poleg tega mora vsaka lokalna manj{inska

samouprava dolo~iti svojo organizacijsko strukturo in sistem delovanja, ime in ozna~bo

manj{inske samouprave, medalje in odlikovanja s kriteriji za njihovo podelitev ter

manj{inske praznike. Lokalna manj{inska samouprava lahko ustanovi in upravlja usta-

nove ali zavode, predvsem s podro~ja lokalnega osnovnega izobra`evanja, tiskanih in

elektronskih medijev, negovanja tradicij in izobra`evanja odraslih. V okviru omejitev in

razpolo`ljivih sredstev ima pravico, da ustanovi in upravlja podjetje ali drugo poslovno

organizacijo, zbira ponudbe in razpisuje {tipendije.

Dr`avne manj{inske samouprave neodvisno odlo~ajo o {tevilnih zadevah, sicer podob-

no kot samouprave na lokalnem nivoju, vendar pa za celo dr`avo. Med drugim spreje-

majo odlo~itve v zvezi z uporabo radijskih in televizijskih kanalov, izdajanjem tiskanih

publikacij, ustanavljanjem svojih institucij, vzdr`evanjem gledali{~ in drugih kulturnih

ustanov, v zvezi s {olstvom itd. Dajejo tudi mnenja v zakonodajnem postopku, zahteva-

jo informacije od oblastnih organov in jim podajajo razli~ne predloge ter sodelujejo z

oblastnimi organi na podro~ju {olstva.

Lokalne in dr`avne samouprave so torej predstavni{ka telesa manj{in, ki delujejo v part-

nerstvu z lokalnimi in dr`avnimi oblastmi. Pomembno je zlasti, da se odlo~itve na raz-

li~nih nivojih lahko sprejemajo samo ob soglasju manj{in. Lokalne manj{inske samou-

prave imajo pravico dajanja soglasja na podro~ju lokalnega javnega {olstva, lokalnih

medijev, ohranjanja dedi{~ine, kulture in uporabe jezika ter v podobnih zadevah. Za-

kon o manj{inah jim omogo~a ustanavljanje in upravljanje lastne mre`e {ol, izobra`e-

valnih, kulturnih in znanstvenih ustanov. Manj{inska lokalna uprava ali lokalna manj-

{inska samouprava tudi lahko od drugega organa prevzameta izobra`evalno ustanovo,
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vendar samo v primeru, ~e sta sposobni zagotoviti obstoje~i nivo kvalitete izobra`eva-

nja. Do takih prevzemov je dejansko tudi `e pri{lo. Soglasje manj{inske samouprave je

potrebno tudi za imenovanje {olskega ravnatelja v {olah, kjer se izobra`ujejo u~enci,

pripadniki manj{in. V na~elu pa manj{inskim samoupravam niso podeljene oblastne

funkcije, osnova je v kulturni avtonomiji.

V zakonu o pravici do zdru`evanja iz leta 1989 je dolo~eno, da je pravica do zdru`eva-

nja temeljna svobo{~ina, ki jo Mad`arska zagotavlja vsakomur. Manj{inske organizacije

civilne dru`be (predvsem dru{tva) predstavljajo osnovo za delovanje regionalnih avto-

nomnih struktur, imajo pa tudi posvetovalno funkcijo. Med drugim lahko sodelujejo na

dr`avnih razpisih za podro~je manj{inske kulture, izobra`evanja, znanosti itd, in to pod

enakimi pogoji kot organi manj{inske lokalne samouprave. Organizacije civilne

dru`be, ki zastopajo interese manj{in, lahko tudi brez javnih razpisov ustvarjajo manj-

{inske radijske in televizijske programe, ~e na dolo~enem obmo~ju ni zadovoljivo po-

skrbljeno za informiranje manj{inskega prebivalstva v njegovem jeziku.

Na mad`arskem obstaja relativno veliko {tevilo razli~nih manj{inskih organizacij civilne

dru`be, zdru`enj oziroma dru{tev, klubov in skupin. Obstajajo tri kategorije organiza-

cij, pomembnih v smislu okvirne konvencije Sveta Evrope: organizacije, ki se ukvarjajo

z za{~ito manj{inskih pravic, neprofitne organizacije, ki so specializirane za negovanje

tradicij narodnih manj{in in manj{inske kulture, ter organizacije, povezane z verskim

`ivljenjem, ki ne delujejo v okviru cerkve, temve~ kot sklad ali dru{tvo. Zakonodaja

predvideva zagotovitev sredstev za manj{inske organizacije civilne dru`be, in sicer do-

delitev teh sredstev predlaga pristojni parlamentarni odbor. V zadnjem ~asu je ta sreds-

tva prejelo pribli`no 250 manj{inskih organizacij civilne dru`be. Osrednja slovenska or-

ganizacija se imenuje Zveza Slovencev na Mad`arskem.

V okviru vlade obstajajo nekateri uradi, organi in skladi za podro~je manj{inske proble-

matike; njihovo delo poteka ob sodelovanju predstavnikov manj{in, v nekaterih prime-

rih tudi prek ~lanstva v teh uradih, organih oziroma skladih.

Obstajajo dolo~ene pomanjkljivosti v zvezi z manj{insko zastopanostjo v parlamentu.

Pravni sistem omogo~a, da so politi~ne stranke organizirane na manj{inski osnovi. Pred

parlamentarnimi volitvami leta 1998 so manj{ine ustanovile stranko z imenom Manj{in-

ski forum, vendar pa ji ni uspelo priti v parlament. Predstavniki manj{in, ki so dejansko

sedeli v parlamentu, tja niso pri{li zaradi svoje pripadnosti manj{inam (Svet Evrope, Po-

ro~ilo za Mad`arsko, 1999).
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4.5 Makedonija

V ustavi iz leta 2001 je zapisano, da so za prihodnost dr`ave odgovorni dr`avljani Re-

publike Makedonije: Makedonci ter dr`avljani, ki `ivijo na teritoriju Makedonije in pri-

padajo albanskemu, tur{kemu, vla{kemu, srbskemu, romskemu, bo{nja{kemu narodu

ali drugim skupnostim.

Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 1994 `ivi v Makedoniji 66% Makedoncev, 22,9%

Albancev, 2,4% Romov, 2% Srbov in 2% Turkov ter nekaj deset tiso~ pripadnikov

bo{nja{ke, vla{ke ter drugih skupnosti. V Makedoniji se govori o pravicah narodnih

skupnosti. (Povzeto po spletnih straneh Alternative Information Network)

Ustava v 48. ~lenu zagotavlja pravice narodnim skupnostim, in sicer:

• pravica do izra`anja in razvoja lastne identitete, atributov skupnosti ter uporabe sim-

bolov skupnosti,

• za{~ita etni~ne, kulturne, jezikovne in verske identitete skupnosti,

• pravica do ustanavljanja kulturnih, znanstvenih in izobra`evalnih ustanov ter drugih

organizacij za izra`anje in razvoj lastne narodne identitete,

• pravica do osnovno{olskega in srednje{olskega {olanja v lastnem jeziku.

Te pravice so zagotovljene v tistih enotah lokalne skupnosti, kjer `ivi najmanj 20% pri-

padnikov ene narodne skupnosti. Na primer: jezik, ki ga govori najmanj 20% populacije

v lokalni skupnosti, je avtomati~no tudi uradni jezik, poleg makedonskega jezika.

Makedonska zakonodaja omogo~a vsem dr`avljanom pravico do svobodnega zboro-

vanja, zdru`evanja, izra`anja, mi{ljenja in veroizpovedi. Bolj natan~no so te pravice do-

lo~ene v 19. ~lenu ustave.

V okviru makedonskega parlamenta (Sobranie) deluje posebna Komisija za politi~ni si-

stem in odnose med skupnostmi. Komisijo sestavlja predsednik komisije, osem ~lanov

iz poslanskih vrst in trije ~lani iz znanstveno-strokovnih vrst. Komisija obravnava vpra-

{anja s podro~ja za{~ite etni~ne, kulturne, jezikovne in verske identitete skupnosti. Prav

tako komisija obravnava vpra{anja lokalne samouprave, pravice do zdru`evanja v civil-

ne ali politi~ne organizacije ter druga vpra{anja s podro~ja politi~nega sistema in odno-

sa med skupnostmi.

Makedonski parlament v mandatnem obdobju 2002-2006 sestavljajo tudi poslanci iz

politi~nih strank Albancev, Bo{njakov, Romov, Srbov in Turkov (spletne strani

Sobranie).

Na podro~ju kulture delujejo {tevilna dru{tva narodnih skupnosti. Na primer: folklorno

dru{tvo Emin Duraku, Dru{tvo albanskih pisateljev, centri skupnosti (Community cen-
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ters) itd. Kulturno `ivljenje Turkov in Albancev predstavlja tudi Narodno gledali{~e s

tur{kim in albanskim ansamblom (povzeto iz Poro~ila Sveta Evrope).

Republika Makedonija je leta 1997 ratificirala Okvirno konvencijo Sveta Evrope za vars-

tvo narodnih manj{in. Potekajo tudi pogajanja s sosednjimi dr`avami zaradi sklepanja

bilateralnih sporazumov o za{~iti manj{in.

4.6 Poljska

V poljski ustavi je za manj{ine {e posebej pomemben 35. ~len. V njem je dolo~eno, da je

poljskim dr`avljanom, pripadnikom narodnih in etni~nih manj{in, zagotovljena svobo-

da ohranjanja in razvijanja jezika, obi~ajev in tradicij ter lastne kulture. Manj{ine lahko

ustanavljajo izobra`evalne in kulturne ustanove, ustanove za za{~ito verske identitete,

pa tudi sodelujejo pri re{evanju vpra{anj, povezanih z njihovo kulturno identiteto. Polj-

ska zakonodaja zagotavlja nujne pogoje za sodelovanje vseh dr`avljanov te dr`ave v

javnem, kulturnem, dru`benem in gospodarskem `ivljenju.

Tudi zakon o politi~nih strankah iz leta 1997 zagotavlja pravico ~lanstva v politi~nih

strankah vsem polnoletnim dr`avljanom Poljske. Pripadniki manj{in lahko skupaj s pri-

padniki ve~inskega prebivalstva sodelujejo pri sprejemanju odlo~itev v teh skupnostih

- bodisi neposredno (volitve in referendumi) ali pa posredno prek ob~inskih, okro`nih

in vojvodskih oblasti. Pripadniki manj{ine kot taki so lahko tudi ~lani organov lokalne

samouprave. Na dosedanjih volitvah v organe lokalne samouprave so nekatere manj{i-

ne vlo`ile lastne volilne liste, drugi pripadniki manj{ine pa so kandidirali na drugih li-

stah ali kot samostojni kandidati. Tudi zakon o volitvah v oba parlamentarna domova iz

leta 2001 zagotavlja prednostno obravnavanje predstavnikov manj{in, ki sedijo v obeh

domovih parlamenta. Pri tem igra pomembno vlogo tudi pristojna organizacija narodne

manj{ine, ki poda posebno izjavo o tem, da so ~lani volilnih odborov dejansko ~lani

manj{inske organizacije. Gre za spregled petodstotnega volilnega praga za predstavni-

ke manj{in (Svet Evrope, Poro~ilo za Poljsko, 2002).

Del pripadnikov manj{in `ivi v skupnostih, druge manj{ine pa so razpr{ene po dr`avi.

Najve~ je Nemcev, sledijo pa Ukrajinci in Belorusi. Na Poljskem deluje precej{nje {tevi-

lo manj{inskih organizacij. Politi~no organizirane in s strani ministrstva za kulturo tudi

financirane so romska, ukrajinska, beloruska in litvanska manj{ina. Organizacije civilne

dru`be pa imajo tudi {e nekatere druge manj{ine. Politi~ne stranke imata nem{ka (2) in

beloruska manj{ina, od katerih ima nem{ka »Socialnokulturna zveza« v skladu z zako-

nodajo zagotovljena dva sede`a v sejmu. Na lokalni ravni imajo beloruska, litvanska,

nem{ka in ukrajinska manj{ina zaradi {tevila svojih pripadnikov, ki so ponekod celo v
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ve~ini, predstavnike v organih lokalne samouprave (Svet Evrope, Poro~ilo za Poljsko,

2002 in Jesih, 2003).

Poljska dr`ava posve~a manj{inam precej{njo pozornost. V okviru parlamentarne ko-

misije za narodne in etni~ne manj{ine, ki se med drugim sre~uje in posvetuje z manj{in-

skimi skupnostmi prek njihovih predstavnikov ter sodeluje pri izdelavi ustrezne zako-

nodaje, je bil izdelan osnutek zakona o narodnih in etni~nih manj{inah, ki pa po na{ih

informacijah {e ni bil sprejet. Tudi neodvisni komisar za za{~ito dr`avljanskih pravic

(kot nekak{en ombudsman) vzdr`uje stike s dru`benimi in kulturnimi organizacijami

narodnih in etni~nih manj{in. V okviru vlade pa delujejo nekatere organizacijske enote,

pristojne za manj{insko problematiko.

Med bilateralnimi sporazumi s sosednjimi dr`avami, ki se posredno ali neposredno na-

na{ajo tudi na delovanje manj{inskih organizacij, naj kot primer omenimo pogodbo

med Poljsko in Belorusijo o dobrih sosedskih odnosih in prijateljskem sodelovanju iz

leta 1992. V pogodbi je dolo~eno, da vsaka pogodbena stranka priznava pripadnikom

manj{ine druge pogodbene stranke na svojem ozemlju pravico, da posami~no ali sku-

paj z drugimi pripadniki manj{ine svobodno ohranjajo, razvijajo in izra`ajo svojo et-

ni~no, kulturno, jezikovno in versko identiteto, brez diskriminacije in v pogojih popol-

ne enakopravnosti pred zakonom. [e posebej imajo pripadniki manj{ine pravico, da

sami ali skupaj z drugimi pripadniki manj{ine ustanavljajo in upravljajo lastne izobra`e-

valne, kulturne in druge ustanove, organizacije in zdru`enja, ki se lahko financirajo iz

prostovoljnih prispevkov, pa tudi iz drugih virov, vklju~no z javnimi skladi (v skladu z

nacionalnim pravom), da imajo dostop do javnih ob~il ter da sodelujejo pri dejavnostih

mednarodnih nevladnih organizacij.

Poljska zakonodaja omogo~a vsem dr`avljanom, tudi pripadnikom manj{in, pravico do

svobodnega zborovanja, zdru`evanja, izra`anja, mi{ljenja in veroizopovedi. Svoboda

zdru`evanja je opredeljena v 58. ~lenu ustave, v katerem je dolo~eno, da lahko samo

sodi{~e prepove registracijo ali delovanje posameznega dru{tva. Po dolo~bah Zakona

o dru{tvih (Law on Associations) iz leta 1998 imajo pripadniki manj{in, tako kot tudi vsi

drugi poljski dr`avljani, polno pravico do zdru`evanja. Dru{tva pa imajo pravico izra`a-

ti svoja stali{~a v javnih zadevah. V desetih letih od uveljavitve tega zakona je bilo v tej

dr`avi registriranih 143 manj{inskih dru{tev. Dru{tva so ustanovile prav vse narodne in

etni~ne manj{ine.

Manj{inske organizacije lahko vlagajo prito`be dr`avnemu svetu za radijsko in televizij-

sko oddajanje v zvezi z izvajanjem radijskih in televizijskih programov ter vlagajo

pro{nje za pridobitev statusa radijske ali televizijske postaje, ki je opro{~ena pla~ila pri-

stojbin za podeljevanje ali spreminjanje licenc.
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Registrirane organizacije narodnih manj{in imajo pravico, da na predpisan na~in zapro-

sijo ministrstvo za kulturo za dodelitev potrebnih sredstev za ohranjanje in podporo

kulture narodnih manj{in med {olskimi otroci. Sicer pa je manj{inam v skladu z Okvirno

konvencijo Sveta Evrope priznana pravica do ustanavljanja in upravljanja lastnih zaseb-

nih zavodov za izobra`evanje in usposabljanje. Po 70. ~lenu poljske ustave imajo star{i

pravico, da za svoje otroke, poleg javnih, izberejo tudi druge {ole. Dr`avljani in ustano-

ve imajo pravico do ustanavljanja osnovnih in srednjih {ol, pa tudi visoko{olskih usta-

nov in ustanov za izobra`evalni razvoj. Posebej je ta pravica, ki se nana{a tudi na manj-

{inske predstavnike, razdelana v Zakonu o sistemu izobra`evanja iz leta 1991. Pred-

stavniki manj{in lahko tudi ustanovijo in vodijo nejavne dopolnilne ustanove za uspo-

sabljanje u~iteljev, {e posebej z organiziranjem te~ajev za usposabljanje u~iteljev

manj{inskih jezikov. Dejansko pa so {ole, v katerih se pou~uje jezik manj{in ali pa v njih

poteka pouk v manj{inskem jeziku, prete`no javne {ole, ki jih upravljajo organi lokalne

samouprave. Do leta 2002 so samo predstavniki Judovske skupnosti ustanovili zasebno

izobra`evalno ustanovo (Svet Evrope, Poro~ilo za Poljsko, 2002).

4.7 Romunija

Romunija je bila prva dr`ava, ki je leta 1995 ratificirala Okvirno konvencijo Sveta Evro-

pe za varstvo narodnih manj{in. Okvirna konvencija je za~ela veljati leta 1998. Romun-

ski parlament je sprejel vladni program o razvoju manj{in 1998-2000 s sklepom parla-

menta 15. aprila 1998. Iz sklepa o ratifikaciji konvencije izhaja, da v tej dr`avi prebivajo

pripadniki 18 narodnih in etni~nih manj{in, kar pomeni pribli`no milijon prebivalcev,

to pa predstavlja 2-3% celotne populacije. Del pripadnikov manj{in `ivi v strnjenih

skupnostih, tako so narodne manj{ine ve~insko prebivalstvo kar v 38 pokrajinah.

Zakon o volitvah dolo~a, da imajo vse narodne manj{ine pravico vsaj do enega pred-

stavnika v parlamentu (v spodnjem in zgornjem domu).

V ustavi iz leta 1923 je nacionalna stranka Mad`arov dosegla, da so problem manj{in

uredili z Ligo narodov (League of Nations, 1928). Dovoljena je bila uporaba jezika manj-

{ine na de`elnih sodi{~ih ter regionalni in lokalni javni upravi. Tudi v ustavi iz leta 1965

so bile dane pravice organiziranja v kulturne skupine in kulturna dru{tva, vendar se

niso v celoti izvajale. Po letu 1991 je bila sprejeta nova ustava, ki v 4. ~lenu dolo~a, da so

vsi dr`avljani enaki, ne glede na raso, nacionalnost, etni~ni izvor in politi~no pripad-

nost. V 6., 10., 11., 20., 32., 37., 59. in 127. ~lenu pa dolo~a narodnim manj{inam pravico

do: identitete, izobra`evanja v lastnem jeziku, do predstavnika v parlamentu in v lokal-

ni samoupravi ter uporabo lastnega jezika na sodi{~u in v lokalnih skupnostih. To velja

za podro~ja, kjer je vsaj 20% ali pa ve~ina prebivalstva manj{ina. V letu 2000 je pri{lo v
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parlament kar 39 poslancev iz mad`arske narodne manj{ine. Tudi ostalih 17 narodnih

manj{in ima vsaj enega predstavnika v nacionalnem parlamentu (Svet Evrope, Poro~ilo

za Romunijo 1999 in 2001).

V okviru romunske vlade deluje Oddelek za varovanje narodnih manj{in (Government

Decree No.17, 1997 on the Creation, organisation and functioning of the Department

for the protection of national minorities). Ta oddelek je bil prvotno podrejen ministr-

skemu predsedniku vlade. Oddelek predlaga ustrezno zakonodajo, programe in finan-

ciranje programov ter se sre~uje in posvetuje z manj{inskimi skupnostmi prek njihovih

predstavnikov. V njegovem okviru je organizirana tudi nacionalna pisarna za Rome.

Oddelek skrbi za postavitev nacionalnega sveta narodnih manj{in, ki je posvetovalno

telo. Kot svetovalci temu oddelku so imenovani tudi predstavniki iz vseh 17 ministrstev

romunske vlade. (Decree No.459/1998 on establishment, organization and functioning

of the Inter-ministerial Committee for National Minorities).

Po letu 2000 je bil ta oddelek podrejen ministrstvu za informiranje (CEDIME-SE, 2001,

45).

Pripadniki narodnih manj{in se organizirajo v dru{tva po Zakonu o dru{tvih (Law on

Associations) iz leta 1989. Pripadniki manj{in imajo, tako kot tudi vsi drugi romunski dr-

`avljani, polno pravico do zdru`evanja. Podrobnosti so dolo~ene v posameznih statu-

tih (informacija Florin Lupescu, Romunija)

Vlada je leta 1998 izdala dekret, s katerim je 18. december razglasila za dan narodnih

manj{in Romunije (povzeto po spletni strani MINELRES za Romunijo).

Mad`ari so naj{tevil~nej{a in najbolj organizirana manj{ina v Romuniji. Imajo pravico

do izobra`evanja v lastnem jeziku, od osnovne {ole do fakultete (Zakon o {olstvu, 1995

in Uredba o {olanju manj{in, 1995). Imajo dva nacionalna in sedem regionalnih dnev-

nih ~asopisov. Dr`avni radio ima dnevno oddaje v mad`arskem jeziku. Dr`avna televi-

zija ima na prvem in drugem kanalu tudi oddaje v mad`arskem jeziku.

Organizacije, ki so jih ustanovili Mad`ari, so: kulturne institucije, ki so po obliki dru{tva

in fundacije (160), izobra`evalne institucije in dru{tva (73), institucije in dru{tva za

zdravstvo (26), institucije in dru{tva za socialne slu`be (82), institucije in dru{tva za

varstvo okolja (19), strokovna dru{tva (10), institucije in dru{tva za socialno-ekonomski

razvoj (24), institucije in dru{tva za medetni~ni dialog (4), institucije in dru{tva za po-

dro~je obrambe (1), institucije in dru{tva za podro~je civilne dru`be (2), institucije in

dru{tva za mednarodno sodelovanje (3), institucije in dru{tva za religije (6), institucije

in dru{tva za mladinske organizacije (6), institucije in dru{tva za politi~no participacijo

(4), radijske postaje (17), TV postaje (14), ~asopisi (61), revije (17), zalo`be (51) in inter-

netne strani (22). Ker so organizacije za mad`arsko narodno manj{ino precej razvejane,

so jih razvrstili v 20 razli~nih skupin.
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Romi v Romuniji, ki jih je med 1,8 - 2,5 milijona, vendar se jih je opredelilo za pripadnike

narodne manj{ine le okrog 410.000, so razseljeni po vsej dr`avi. Izobra`evanje v

rom{~ini poteka od leta 1990 dalje v vrtcih, v osnovni {oli in v nekaj srednjih {olah. V

letu 2000 je bilo v Romuniji le 136 romskih {tudentov. Imajo vrsto plesnih in glasbenih

skupin in dru{tev (kulturnih in izobra`evalnih). Na dr`avni RTV poteka nekajurni pro-

gram v rom{~ini, internetna stran za romsko narodno manj{ino pa je samo v romun{~i-

ni. Imajo samo nekaj ~asopisov, ker so mno`i~no nepismeni. Veliko dejavnosti za Rome

financira Open society fundacija. Dr`ava je sprejela posebno strategijo za izbolj{anje

stanja Romov v Romuniji. Strategija, ki je skupno delo vlade in Romov, je narejena za 10

let in ima razdelan na~rt ukrepov (CEDIME-SE, Romi v Romuniji, 2001 in Svet Evrope,

Poro~ilo za Romunijo 2001).

4.8 Srbija in ^rna gora

Ustava Republike Srbije vsebuje tudi dolo~be o pravicah pripadnikov drugih narodov

oziroma narodnih manj{in. Prav tako Ustava Republike ^rne gore vsebuje dolo~be o

pravicah pripadnikov narodnih in etni~nih skupin oziroma narodnih manj{in (Svet

Evrope, Poro~ilo za Srbijo in ^rno goro).

Popis prebivalstva v letu 2002, ki je bil izveden v centralni Srbiji in avtonomni pokrajini

Vojvodini potrjuje, da na tem teritoriju prebivajo pripadniki {tevilnih narodnih in et-

ni~nih manj{in. Podatki iz popisa ka`ejo, da je poleg ve~inskih Srbov (82,62%), najve~

Mad`arov (293.299 oz. 3,91%), sledijo Bo{njaki (136.087 oz. 1,82%), Romi (108.193 oz.

1,44%), Hrvati (70.602 oz. 0,94), Albanci (61.647 oz. 0,82%) ter drugi. Slovencev je

5.104.

V ^rni gori je bil zadnji popis prebivalstva narejen leta 1991. Po teh podatkih je takrat v

^rni gori `ivelo 61,8% ^rnogorcev, 14,5% Muslimanov2, 9,3% Srbov, 6,5% Albancev ter

1% Hrvatov (spletne strani Ministarstvo za ljudska i manjinska prava).

Normativna ureditev podro~ja narodnih manj{in je precej komplicirana, ker obstajajo

najmanj trije nivoji zakonodaje, in sicer:

• Dr`avna skupnost Srbija in ^rna gora;

• predpisi Republike Srbije in Republike ^rne gore;

• predpisi Avtonomne pokrajine Vojvodine, ki je del Srbije.

Nova ustava dr`avne skupnosti (Ustavna povelja dr`avne zajednice Srbija i Crna Gora)

iz leta 2003 v 9. ~lenu dolo~a, da dr`avi ~lanici, Srbija in ^rna gora, urejata, varujeta in
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skrbita za manj{inske pravice in svobo{~ine vsaka na svojem teritoriju. Sestavni del

nove ustave je tudi Listina o ~lovekovih in manj{inskih pravicah in civilnih svobo{~inah

(Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i gra|anskim slobodama). Listina v 47. ~lenu

zagotavlja osnovne pravice pripadnikom narodnih manj{in, in sicer:

• individualne in kolektivne pravice v procesu odlo~anja o vpra{anjih s podro~ja njiho-

ve kulture, izobra`evanja, informiranja in uporabe jezika ter pisave in

• pravico do ustanavljanja narodnih svetov - oblik samouprave na podro~ju kulture,

izobra`evanja, informiranja, uradne uporabe jezika in pisave (povzeto po spletnih

straneh Savet ministara dr`avne zajednice Srbija i Crna Gora).

Zakon o varovanju pravic in svobo{~in narodnih manj{in (Zakon o za{titi prava i slobo-

da nacionalnih manjina) iz leta 2002 v 19. ~lenu omogo~a ustanavljanje narodnih svetov

narodnih manj{in (nacionalni saveti nacionalnih manjina), ki skrbijo za uresni~evanje

pravic, pomembnih za ohranjanje narodne identitete. Narodni svet predstavlja narodno

manj{ino na podro~ju kulture, uporabe jezika v uradnih postopkih, izobra`evanja in in-

formiranja v jeziku narodne manj{ine ter se vklju~uje v proces odlo~anja ali odlo~a ter

ustanavlja ustanove na teh podro~jih. Na omenjenih podro~jih se morajo organi dr`ave,

teritorialne avtonomije ali lokalne samouprave posvetovati z narodnimi sveti. Predvi-

deno je tudi, da se del pooblastil s podro~ja jezika, izobra`evanja, informiranja in kultu-

re lahko prenese na narodne svete, dr`ava pa zagotavlja njihovo financiranje. Zakon

dolo~a financiranje narodnih svetov iz dr`avnega prora~una in donacij (spletne strani

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava).

Po novem se financiranje programov in projektov na podro~ju kulture opravlja prek na-

rodnih svetov, ki odlo~ajo, kateri programi so prioritetni. Napovedan je tudi prenos raz-

li~nih ustanoviteljskih pravic, o katerih ne odlo~ajo ve~ v avtonomni pokrajini, ampak o

njih odlo~ajo v narodnem svetu. Na primer Avtonomna pokrajina Vojvodina, ki je usta-

noviteljica 7 manj{inskih medijskih hi{, bi prenesla svoja pooblastila in ustanoviteljske

pravice na narodne svete, dr`ava pa bi jih morala {e vedno financirati. O tem vpra{anju

poteka {iroka razprava, saj je napovedana privatizacija medijskih hi{ v letu 2005.

Problemi so tudi drugje, na primer vpra{anje financiranja narodnih svetov. Narodni sve-

ti so ustanovljeni po zakonodaji prej{nje zvezne dr`ave (ZR Jugoslavije), pripadajo pa

dr`avam ~lanicam zveze (Srbiji ali ^rni gori), ki bi morale skrbeti vsaka za svete na svo-

jem teritoriju, denar za njihovo delovanje pa je v preteklem obdobju zagotovila edino

Avtonomna pokrajina Vojvodina iz svojega prora~una3 (spletna stran Danas).
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Narodni svet ima najmanj 15 ter najve~ 35 ~lanov, odvisno od skupnega {tevila pripad-

nikov narodne manj{ine. ^lani so izbrani za dobo {tirih let. Volilna pravila so zapisana v

Pravilniku o organizaciji in delu skup{~ine elektorjev za izbor narodnih svetov narod-

nih manj{in. Pravilnik tudi predpisuje pravila njihovega dela, dokler se ne oblikuje sta-

tut sveta.

V okviru Sveta ministrov dr`avne skupnosti Srbija in ^rna gora deluje Ministrstvo za ~lo-

vekove in manj{inske pravice. Ministrstvo ima posebno organizacijsko enoto - Oddelek

za narodne svete. Po evidencah tega oddelka so bili do junija 2004 izvoljeni narodni

sveti mad`arske, romunske, hrva{ke, slova{ke, ukrajinske, romske, rusinske, bolgarske

ter t.i. bunjeva~ke narodne skupnosti. ^eprav Zakon o varovanju pravic in svobo{~in

narodnih manj{in v 20. ~lenu predvideva ustanavljanje sklada, ki bi podpiral dru`beni,

ekonomski, kulturni ter splo{ni razvoj narodnih manj{in, ga ministrstvo {e ni oblikova-

lo, ker proces ustanavljanja narodnih svetov {e ni dokon~an. Zakon predvideva tudi us-

tanavljanje Zveznega sveta za narodne manj{ine, katerega ~lani bi bili predstavniki na-

rodnih svetov (spletne strani Ministarstvo za ljudska i manjinska prava).

V ^rni gori obstaja tudi Republi{ki svet za za{~ito pravic pripadnikov narodnih in et-

ni~nih skupin. V Avtonomni pokrajini Vojvodini deluje Pokrajinski sekretariat za upra-

vo, predpise in narodne manj{ine. Z delom problematike pravic in polo`aja manj{ine

na jugu Srbije se ukvarja Koordinacijsko telo za jug Srbije. V Republiki Srbiji v okviru

Narodne skup{~ine deluje poseben Odbor za mednacionalne odnose (Odbor za med-

junacionalne odnose).

V pripravi je sprememba volilne zakonodaje v Republiki Srbiji. Njen cilj je, da se olaj{a

udele`ba manj{in v predstavni{kih organih dr`ave, ker so obstoje~i zakoni s predvide-

nim cenzusom nad 5% nesprejemljivi za stranke pripadnikov narodnih manj{in. Na pri-

mer, na podro~ju dr`avne zveze delujeta dve politi~ni stranki Hrvatov, aktivnih je ve~

strank Mad`arov iz Vojvodine, Albanci so v Republiki Srbiji organizirani v dve politi~ni

stranki. V postopku pa je tudi registriranje tretje njihove stranke, ki jo ustanavljajo biv{i

pripadniki t.i. Oslobodila~ke vojske Pre{eva, Bujanovca in Medved`e. Najvplivnej{e

politi~ne stranke Albancev v ^rni gori so: Demokratska unija Albancev, Demokratska

zveza Albancev in t.i. Stranka demokratskog prosperiteta.

V Zakonu o volitvah poslancev Republike ^rne gore so predpisani dolo~eni ukrepi v

postopkih kandidiranja in v postopku razdelitve mandatov. Ti ukrepi omogo~ajo la`ji

izbor albanskih predstavnikov v ~rnogorski parlament oziroma omogo~ajo u~inkovitej-

{o enakopravnost pri izboru narodnih predstavnikov.
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Dr`avna skupnost Srbija in ^rne gora4 je leta 2001 ratificirala Okvirno konvencijo Sveta

Evrope za varstvo narodnih manj{in. Potekajo tudi pogajanja s sosednimi dr`avami za-

radi sklepanja bilateralnih sporazumov o za{~iti manj{in. Najve~ so dosegli v pogajanjih

z Mad`arsko, Romunijo in Hrva{ko (Svet Evrope, Poro~ilo za Srbijo in ^rno goro).

V. ZAKLJU^EK

Iz primerjalnega pregleda zgoraj opisanih dr`av je razvidno, da so posebni organi manj-

{inske samouprave (podobno kot v Sloveniji) prisotni na Mad`arskem ter v Srbiji in ^rni

gori. Vpliv in mo~ teh organov se ka`e predvsem v tem, da se morajo organi oblasti,

preden sprejmejo odlo~itev, ki vpliva tudi na pravice narodnih manj{in, s temi organi

posvetovati, v dolo~enih primerih pa je potrebno tudi njihovo soglasje. O dolo~enih za-

devah pa manj{inske samouprave odlo~ajo samostojno.

V vseh opisanih dr`avah je pripadnikom narodnih manj{in zagotovljena pravica, da us-

tanavljajo svoje organizacije, ki so po statusni obliki dru{tva ali fundacije. Podlago za

delovanje teh organizacij najdemo v nacionalni zakonodaji, predvsem v zakonih o

dru{tvih, ponekod pa kar v splo{nih civilnih zakonikih. Sodelovanje v manj{inskih

dru{tvih omogo~a pripadnikom narodnih manj{in predvsem ohranjanje in raz{irjanje

njihove identitete, jezika, kulture in tradicije.

Prav tako je v vseh dr`avah dana pripadnikom narodnih manj{in mo`nost, da ustanav-

ljajo svoje politi~ne stranke. Manj{inske politi~ne stranke so v praksi uspe{nej{e na lo-

kalnem nivoju, na dr`avnih volitvah pa, zaradi majhnega odstotka glasov, najve~krat ne

dose`ejo praga za vstop v parlament.

V prikazanih dr`avah imajo manj{ine le v Romuniji, kjer to dolo~a `e ustava, zagotov-

ljen sede` v predstavni{kem domu.

V Avstriji so bili sprejeti posebni zakoni in uredbe, ki narodnim skupinam omogo~ajo

pravice, ki jim pripadajo po Okvirni konvenciji in mednarodnih pogodbah. Ve~inoma

so pripadniki narodnih skupin organizirani v dru{tvih in zvezah ter se ravnajo po Zako-

nu o dru{tvih.

V ^e{ki republiki se predstavniki narodnih manj{in svobodno zdru`ujejo v dru{tva, ki

se ustanavljajo tako kot druga dru{tva, na podlagi Zakona o dru{tvih. Manj{inska

dru{tva so dejavna predvsem na podro~ju ohranjanja identitete manj{ine in kulture. Pri

Vladi ^e{ke Republike deluje tudi Svet za narodne manj{ine, katerega ~lani so pred-
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stavniki {tevil~nej{ih narodnih manj{in. Na ^e{kem obstajajo tudi politicne stranke, us-

tanovljene po na~celu narodne pripadnosti.

V Italiji se jezikovne manj{ine zdru`ujejo predvsem v dru{tva, katerih namen je ohranja-

nje kulture in jezika.

Na podlagi dolo~il zakona o pravicah narodnih in etni~nih manj{in imajo na Mad`ar-

skem razvejan sistem manj{inske samouprave na lokalni in dr`avni ravni. Poleg manj-

{inskih samouprav razli~ne interese narodnih in etni~nih manj{in zastopajo {tevilne or-

ganizacije civilne dru`be. Manj{inam so zagotovljene {iroke mo`nosti in pravice, med

drugim pa lahko dajejo tudi razli~na soglasja.

Poljska {e nima zakona o narodnih in etni~nih manj{inah, ~eprav je ta `e dlje ~asa v pri-

pravi. Kljub temu pa imajo manj{ine {iroke mo`nosti za svoje zastopstvo v razli~nih or-

ganih lokalne oblasti, pa tudi v parlamentu. V dr`avi deluje precej{nje {tevilo registrira-

nih manj{inskih dru{tev, ki so jih ustanovile prav vse narodne in etni~ne manj{ine in ki

imajo pravico izra`ati svoja stali{~a v javnih zadevah.

Romunska zakonodaja omogo~a vsem dr`avljanom, tudi pripadnikom manj{in, pravi-

co do svobodnega zborovanja, zdru`evanja, izra`anja, mi{ljenja in veroizpovedi. Bolj

natan~no so te pravice dolo~ene v ustavi, za njihovo izvr{evanje skrbi poseben oddelek

vlade za manj{ine, ki pripravlja zakonodajo in spremlja stanje. Pripadniki manj{in se or-

ganizirajo v dru{tva in fundacije in imajo svoje statute, v katerih urejajo organizacijske

podrobnosti. Po Zakonu o volitvah mora imeti vsaka manj{ina vsaj enega predstavnika

v parlamentu na ravni dr`ave in tudi na lokalni ravni.

Naloga narodnih svetov v Srbiji in ^rni gori je, da predstavljajo interese manj{in. Vklju-

~eni so v proces odlo~anja o vpra{anjih na podro~ju kulture, uporabe jezika v uradnih

postopkih ter na podro~ju izobra`evanja in informiranja narodnih manj{in v njihovem

jeziku. Narodni sveti so ustanovljeni na osnovi posebnih normativnih aktov, ki dolo~a-

jo njihovo organizacijo in delo.

V Makedoniji so narodne skupnosti organizirane v razli~ne kulturne organizacije oziro-

ma dru{tva ter v razli~ne politi~ne stranke. Nismo pa zasledili posebnih organov, ki bi

bili odgovorni samo za manj{ine v Makedoniji.
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PODELJEVANJE KONCESIJ V VETERINARSTVU*

I. UVOD

Naro~nik je `elel, da mu pripravimo primerjalni pregled za vsaj tri dr`ave ~lanice EU

glede sistema podeljevanja koncesij v veterinarstvu za podro~je t.i."male" in "velike"

prakse, direktive EU s podro~ja medsebojnega priznavanja strokovnih kvalifikacij in

podatke o krajevni pristojnosti veterinarjev, ~e je v posamezni dr`avi dolo~ena. Na-

ro~nik je navedel, da v Republiki Sloveniji ~aka veterinar, ki sicer izpolnjuje vse teh-

ni~ne in kadrovske pogoje na podelitev koncesije, deset let, ter da je krajevna pristoj-

nost v Sloveniji dolo~ena.

Pridobivanje gradiva za nalogo je bilo zelo ote`eno, saj pri temeljitem pregledu razpo-

lo`ljivih podatkovnih zbirk in na podlagi razgovorov s pristojnimi dr`avnimi institucija-

mi v Republiki Sloveniji in nekaterimi v tujini nismo mogli najti (razen Slovenije) nobe-

ne dr`ave ~lanice EU, kjer bi bilo podro~je prena{anja pooblastil izvajanja javnih veteri-

narskih nalog na zasebne veterinarje urejeno z institutom koncesije.

V nalogi je najprej na kratko predstavljena ureditev v Republiki Sloveniji, potem pa na

nivoju Evropske unije. Osrednji del predstavlja primerjalni pregled po naslednjih dr`a-

vah: Avstrija, Estonija, Finska, Nem~ija in Zdru`eno kraljestvo, vklju~ena pa je tudi

[vica.

II. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

Zakon o veterinarstvu v VII. poglavju (66. do 69. ~len) dolo~a ureditev koncesij na po-

dro~ju veterinarstva. Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS) dodeli koncesije

za opravljanje javne veterinarske slu`be nosilcem na podlagi javnih razpisov, ki se obja-

vijo v Uradnem listu RS. Javni razpis vsebuje predvsem: opredelitev predmeta koncesi-

je; navedbo o za~etku in trajanju koncesije; pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesio-

nar; obvezne sestavine prijave; merila za izbiro; navedbo roka za izdajo odlo~be o izbiri

za izdajo koncesije ter druge morebitne strokovne in tehni~ne pogoje. Postopek oce-

njevanja vlog izvaja komisija, ki jo imenuje generalni direktor VURS. VURS odlo~i o izbi-
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ri koncesionarja z odlo~bo v upravnem postopku. V odlo~bi morajo biti poleg izbrane

organizacije navedeni tudi veterinarji, ki bodo dodeljeno veterinarsko dejavnost izvaja-

li. O izbiri koncesionarja za opravljanje osemenjevanja odlo~a VURS v soglasju z mini-

strstvom, pristojnim za `ivinorejo1. Na podlagi odlo~be o izbiri VURS sklene z nosilcem

koncesije pogodbo v pisni obliki, v kateri dolo~i:

• dejavnosti javne veterinarske slu`be, ki jo opravlja nosilec koncesije;

• veterinarje, ki bodo opravljali posamezne dejavnosti iz pogodbe;

• obmo~je, na katerem mora nosilec koncesije opravljati dejavnost javne veterinarske

slu`be, ~e gre za diagnosti~ne in druge preiskave, veterinarsko spri~evalo za `ivali in

veterinarsko spri~evalo ali potrdilo za proizvode;

• na~in in pogoje za opravljanje s pogodbo dolo~ene dejavnosti;

• pravice, obveznosti in odgovornosti nosilca koncesije in veterinarjev;

• delovni ~as in poslovni ~as oziroma na~in zagotavljanja neprekinjenega zdravstvene-

ga varstva `ivali;

• pri~etek in ~as trajanja koncesije;

• vir financiranja opravljanja javne slu`be;

• nadzor nad opravljanjem javne slu`be;

• prenehanje koncesije nosilcu koncesije oziroma veterinarju;

• rok za odpoved koncesije.

V 68. ~lenu je dolo~eno, kdaj koncesija preneha, in sicer je to v primeru odvzema kon-

cesije in prenehanja pogodbe. ^len 69 pa dolo~a odgovornost za izvajanje koncesije.

Koncesija za izvajanje dejavnosti javne veterinarske slu`be je podrobneje urejena v 4.

do 8. ~lenu Uredbe o mre`i javne veterinarske slu`be.

III. ZAKONODAJA EU

Podro~je koncesij v veterinarstvu ni urejeno na nivoju EU, ampak v zakonodaji posa-

meznih dr`av ~lanic. Na nivoju EU so v povezavi s pravico do ustanavljanja podjetij in

svobode nudenja storitev predpisani le minimalni standardi za uskladitev strokovne us-

posobljenosti veterinarjev, ki so predpisani v dveh direktivah:

1. direktiva 78/1026/EEC o usklajevanju dolo~b zakonov in drugih predpisov o dejav-

nosti veterinarjev in
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2. direktiva 78/1027/EEC o vzajemnem priznavanju diplom, spri~eval in drugih doka-

zil o formalnih kvalifikacijah o veterinarski medicini, vklju~no z ukrepi za olaj{anje

u~inkovitega uresni~evanja pravice do ustanavljanja in prostega opravljanja

storitev.

V prilogi direktive 78/1026/EEC je za vse dr`ave v originalnem jeziku navedena (1) na-

ziv kvalifikacije, (2) telo, ki jo dodeljuje in (3) morebitno potrdilo, ki spremlja kvalifika-

cijo.2

V prilogi direktive 78/1027/EEC je predpisan minimalni {tudijski program za veterinar-

je, in sicer po osnovnih predmetih ter {tirih skupinah posebnih predmetov.

IV. PRIMERJALNI PREGLED PO DR@AVAH

4.1 Avstrija

V Avstriji je prete`na ve~ina veterinarjev zaposlenih v zasebnem sektorju. Po podatkih

Zveze evropskih veterinarjev (FVE) je bilo v letu 1999 od aktivnih veterinarjev pribli`no

83% zasebnikov. Po avstrijskem zakonu o veterinarjih (Tierärztegesetz) so predmet za-

kona predvsem splo{ne obveznosti veterinarjev, pogoji za odpiranje ordinacij in zaseb-

nih bolni{nic za `ivali ter ureditev delovanja veterinarske zbornice. V zakonu ni poseb-

nih dolo~b o koncesiji oziroma drugi obliki prena{anja nalog javne veterinarske slu`be

na zasebne veterinarje.

Na razgovoru, ki smo ga opravili na Veterinarski upravi Republike Slovenije, je bil nave-

den podatek, da obstaja v Avstriji sistem letnih razpisov za opravljanje dolo~enih veteri-

narskih nalog, pri ~emer naj bi bilo izvajanje teh nalog teritorialno omejeno. Dovoljenje

za izvajanje nalog se lahko v primeru storjenih nepravilnosti tudi odvzame.

Podrobnej{i pregled avstrijske zakonodaje je pokazal, da obstajajo nekateri predpisi, v

katerih je dolo~eno, da zasebni veterinarji opravljajo dolo~ene s strani dr`ave predpisa-

ne veterinarske naloge. Tako je v zakonu o zdravju `ivali (Tiergesunheitsgesetz) dolo-

~eno, da de`elni glavar dolo~i veterinarje v svobodnem poklicu (freiberufliche

Tierärzte) za opravljanje dolo~enih javnih veterinarskih nalog po tem zakonu, kadar teh

nalog ne zmorejo opraviti uradni veterinarji (Amtstierärzte). Predvsem se za opravljanje
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takih nalog dolo~ijo veterinarji, ki imajo sede` v dolo~enem upravno - politi~nem

okro`ju. Podobno je v zakonu o ku`nih boleznih `ivali (Tierseuchengesetz) dolo~ena

mo`nost anga`iranja veterinarjev v svobodnem poklicu za izvajanje ukrepov (cepljenj)

v primeru izbruha `ivalskih epidemij.

4.2 Estonija

Predpis, ki ureja organizacijo veterinarske dejavnosti, je Zakon o organizaciji veterinar-

ske dejavnosti (Veterinary Activities Organisation Act), ki je stopil v veljavo 1. januarja

2000 (spremembe v letu 2002).

Veterinarska dejavnost obsega veterinarski nadzor in veterinarsko prakso. Veterinar je

oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo s podro~ja veterinarske medicine, veterinarski

tehnik pa je oseba, ki ima srednje{olsko poklicno izobrazbo s podro~ja veterinarske

medicine.

Tretje poglavje zakona z naslovom "Authorised Veterinarian, Procedure for Authorisa-

tion and Rights and Obligations of Authorised Veterinarian" govori o poobla{~enem ve-

terinarju, o postopku za pridobitev pooblastila oziroma dovoljenja za opravljanje stori-

tev ter o pravicah in obveznostih poobla{~enega veterinarja.

Poobla{~eni veterinar je veterinar, ki ima dovoljenje (licence) za opravljanje veterinar-

ske dejavnosti in mu je, v skladu s tem zakonom, podeljeno pooblastilo za opravljanje

veterinarskega nadzora. Pravica opravljati delo poobla{~enega veterinarja se podeli na

podlagi javnega nate~aja. Za objavo javnega nate~aja v Uradnih razglasih (Ametlikud

Teadaanded) je pristojen vodja lokalne pisarne Urada za veterino in prehrano (Veteri-

nary and Food Board).3 Oglas vsebuje informacije glede izpolnjevanja pogojev udele-

`encev nate~aja, katero dokumentacijo je potrebno prilo`iti, rok, v katerem je potrebno

prilo`iti dokumentacijo, podro~je delovanja poobla{~enega veterinarja ter obmo~je, na

katerem bo poobla{~eni veterinar opravljal svojo dejavnost. Kandidat mora potrebno

dokumentacijo predlo`iti v 30 dneh od objave javnega nate~aja.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat so:

• imeti mora veljavno dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti,

• imeti mora potrebne izku{nje in opremo za izvajanje nalog, ki izhajajo iz pooblastila,

• imeti mora sposobnost nepristranskega delovanja.

V zakonu je opisan tudi postopek, na podlagi katerega se kandidatu podeli status poob-

la{~enega veterinarja. O posameznih prijavah odlo~a poseben odbor, ki ga sestavljajo
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predstavniki Urada za veterino in prehrano, lokalnih pisarn Urada in registrirane profe-

sionalne organizacije. Ko odbor oceni prispele prijave, jih v obliki pisne obrazlo`itve

posreduje vodji lokalne pisarne Urada za veterino in prehrano. Vodja lokalne pisarne

na podlagi mnenja odbora podeli pravico posameznemu veterinarju, da deluje kot

poobla{~eni veterinar ter dolo~i obmo~je, na katerem bo poobla{~eni veterinar delo-

val. Prepis akta o podelitvi oziroma zavrnitvi pravice po{lje kandidatu v roku treh dni

od prejema mnenja Urada za veterino in prehrano. Podro~je delovanja poobla{~enega

veterinarja se dolo~i s pogodbo med lokalno pisarno Urada za veterino in prehrano ter

veterinarjem, ki je bil uspe{en na javnem nate~aju. Pravica veterinarja, da opravlja de-

javnost kot poobla{~eni veterinar, je ~asovno omejena, in sicer za obdobje petih let. V

zakonu so na{teti tudi razlogi, na podlagi katerih lahko preneha pooblastilo.

V nadaljevanju zakona so navedene pravice poobla{~enega veterinarja, ki izhajajo iz

pooblastila, in sicer:

• dostop do predmetov nadzora ter informacij in dokumentacije, ki jo potrebuje za

nadzor,

• izdaja zdravstvenih potrdil za `ivali ter priprava veterinarskih poro~il,

• uporaba opreme za nadzor in storitve laboratorijev,

• ustavitev trgovanja z `ivalmi, ki ne dosegajo veterinarskih zahtev, pa{e tak{nih `ivali

ter prehod `ivali iz ene v drugo ~redo oziroma v `ivilsko predelovalno industrijo.

• ustavitev trgovanja z `ivalskimi proizvodi, ki ne dosegajo higienskih standardov in

uporabe teh proizvodov za prehrano ljudi.

V nadaljevanju zakona so {e podrobno opisane obveznosti poobla{~enega veterinarja.

Poobla{~eni veterinar opravlja pla~ljive veterinarske storitve ter storitve, ki se financira-

jo iz dr`avnega prora~una, ki izhajajo iz pooblastila. Poobla{~eni veterinarji imajo pra-

vico do pla~ila za storitve veterinarskega nadzora, ne zara~unavajo pa storitev, ki se fi-

nancirajo iz prora~una. Vi{ino pla~ila ter postopek obra~una pla~il dolo~i minister za

kmetijstvo.

V 4. poglavju govori zakon o veterinarski praksi. Le-ta obsega storitve s podro~ja zdrav-

ljenja, preventive in diagnoze bolezni vklju~no z laboratorijskimi raziskavami.

Z veterinarsko prakso se lahko ukvarja veterinar, ki ima dovoljenje za opravljanje vete-

rinarskih storitev (veterinar in veterinarski laboratorij). Dovoljenja izdaja veterinarjem

in veterinarskim laboratorijem direktor Urada za veterino in prehrano. Dovoljenje se

izda za obdobje do petih let, veterinar pa lahko zaprosi za podalj{anje dovoljenja tri me-

sece pred prenehanjem sedanjega dovoljenja. Veterinar z dovoljenjem lahko opravlja

prakso kot posameznik ali v podjetju, ki se ukvarja z veterinarsko prakso.
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4.3 Finska

V tej dr`avi po podatkih Finske veterinarske zbornice deluje pribli`no 1450 veterinar-

jev, pri ~emer jih je v javnem sektorju zaposlenih okoli 600. Od tega je malo manj kot

400 ob~inskih veterinarjev in lokalnih veterinarskih uradnikov. Na Finskem ob~inski

veterinarji tradicionalno zdravijo tako male kot velike `ivali, vedno bolj pa izvr{ujejo

tudi vladne naloge, kot sta skrb za higieno prehrane in za{~ita `ivali. Pribli`no 200 vete-

rinarjev zaposluje tudi dr`ava (nacionalna agencija, univerze in pristojno ministrstvo).

Zasebnih veterinarjev je manj kot ob~inskih (samo okoli 270) in se po podatkih veteri-

narske zbornice skoraj izklju~no ukvarjajo z doma~imi `ivali in konji, manj{e {tevilo pa

jih pokriva tudi delovne `ivali. O kakem podeljevanju koncesij oziroma prena{anju na-

log javne veterinarske slu`be na zasebne veterinarje nismo zasledili nobenih podatkov.

4.4 Nem~ija

V Nem~iji ne poznajo sistema javnih razpisov in koncesij za izvajanje nalog javne veteri-

narske slu`be, pa~ pa regionalni uradi pooblastijo veterinarje z lastno ordinacijo za iz-

vedbo, na primer, masovnega cepljenja v primeru ku`nih bolezni. To se zgodi v prime-

ru, ~e takih nalog ne morejo v celoti izvesti veterinarji, ki jih zaposluje oziroma druga~e

anga`ira dr`ava (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinarji). Pristojni veterinarski urad

sam presodi, katere veterinarje bo anga`iral. Vsekakor pa lahko posamezni veterinarji

pristojnemu uradu sporo~ijo svoj interes za prevzem izvajanja teh nalog.

Pravno podlago za opisano ureditev predstavlja zvezni zakon o ku`nih boleznih `ivali

(Bundestierseuchengesetz). V 2. ~lenu tega zakona je dolo~eno, da se v primeru, ko

uradni veterinarji ne morejo izvesti vseh nalog v zvezi s preventivo pred ku`nimi bolez-

nimi, te naloge lahko prenesejo na druge veterinarje z opravljenim strokovnim izpitom.

Ti morajo v okviru pooblastila izvajati vsa uradna opravila, ki jih sicer zakon dolo~a za

uradne veterinarje. V zakonu je tudi posebej dolo~eno, kak{na pooblastila imajo pri iz-

vajanju poverjenih nalog ti veterinarji. Podrobnej{e predpise za izvr{evanje zakona

sprejmejo zvezne de`ele.

4.5 [vedska

Na [vedskem ni javnih razpisov in koncesij za izvajanje nalog javne veterinarske

slu`be. [vedski centralni urad za kmetijstvo lahko pooblasti zasebne veterinarje za iz-

vajanje, na primer, masovnih cepljenj v primeru ku`nih bolezni `ivali, in sicer v prime-

ru, ko te naloge ne morejo opraviti uradni (dr`avni) veterinarji. Pristojni veterinarski
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urad, podobno kot v Nem~iji, sam presodi, kateri zasebni veterinarji bodo pri tem anga-

`irani. Pravno podlago za opisano ureditev predstavlja 5. ~len uredbe, ki ureja podro~je

nalezljivih bolezni pri `ivalih (Epizootiförordning, 1999: 659).

4.6 [vica

Iz dokumenta "Ocena {vicarske veterinarske slu`be" (Evaluation of Swiss Veterinary

Service) iz leta 2004, ki jo je pripravila [vicarska zvezna veterinarska slu`ba (Swiss Fed-

eral Veterinary Office), izhaja, da pribli`no 650 veterinarjev (od skupno pribli`no 2500

veterinarjev v letu 2003) dela polovi~en delovni ~as (part-time) za dr`avno veterinarsko

slu`bo. Ve~ina teh veterinarjev ima zasebno prakso, poleg tega pa opravljajo

(part-time) dejavnost nadzora mesa ali nadzor nad izvozom. Zvezna veterinarska

slu`ba je sklenila pogodbe s 70 obmejnimi veterinarji (ekvivalent s pribli`no 10 veteri-

narji zaposlenimi za poln delovni ~as) ter pribli`no 100 veterinarji v izvoznih

ustanovah.

Pribli`no 620 zasebnih veterinarjev ima pooblastilo veterinarskih oblasti za izvajanje

uradnih veterinarskih nalog. Pogoj za pridobitev pooblastila je, da ima oseba univerzi-

tetno izobrazbo veterinarske smeri ter dovoljenje pristojnih organov za izvajanje veteri-

narske dejavnosti.

4.7 Zdru`eno kraljestvo

Podro~je veterinarstva ureja Veterinary Surgeons Act, iz leta 1966, ki ureja polo`aj vete-

rinarjev in podeljevanja licenc za njihovo delo. Podro~ja koncesij zakon ne omenja.

V zvezi s koncesijami v veterinarstvu velja omeniti pilotski projekt javnih razpisov za lo-

kalne veterinarske slu`be, ki so ga v letu 2000 uvedli v delu Zdru`enega kraljestva in ga

{e isto leto tudi pred~asno zaklju~ili. Takratno ministrstvo za kmetijstvo, ribi{tvo in hra-

no4 je namre~ `elelo raziskati mo`nost konkuriranja na razpisih, da bi se izbolj{ala ka-

kovost izvajanja nadzora na kmetijah. Veliko rutinskega nadzornega dela na kmetijah

namre~ opravijo zasebni veterinarji - in{pektorji v imenu ministrstva, in prejemajo za

svoje delo pla~ilo v skladu s posebno lestvico pla~il. Projekt je bil pred~asno zaklju~en,

med razlogi za tako odlo~itev pa je ministrstvo navedlo, da prispele ponudbe, ki so jih

prejeli na podlagi javnega razpisa, v ni~emer niso kazale na mo`nost izbolj{anja obsto-

je~ega sistema zagotavljanja delovanja lokalnih veterinarskih slu`b.
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V. ZAKLJU^EK

Iz pregleda ureditev navedenih dr`av izhaja, da se na podro~ju veterine javna poobla-

stila od dr`avnih organov na zasebne veterinarje ne prena{ajo s koncesijami, kot to ve-

lja za slovensko ureditev. Ta prenos se opravlja s podobnimi instituti, ki so na primer:

letni razpisi, (teritorialno omejeno) pooblastilo poobla{~enemu veterinarju, pooblasti-

lo veterinarjem z lastno ordinacijo in izvajanje javnih pooblastil v okviru dela delovnega

~asa (part-time) zasebnega veterinarja.
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- Ministrstvo za okolje, hrano in pode`elske zadeve Zdru`enega kraljestva, spletna stran: http://de-

fra.gov.uk, (zajeto 6. 9. 2004).
- Odgovor korespondenta Bundestaga v okviru ECPRD Dr. Hanspetra Blatta, ki je podatke za odgovor

dobil na nem{kem ministrstvu za varstvo potro{nikov, prehrano in kmetijstvo.
- Odgovor pristojnega {vedskega ministrstva, z dne 10. 9. 2004.
- Razgovor na Veterinarski upravi Republike Slovenije (VURS) dne 1. 9. 2004.
- Spletna stran Urada Evropskih skupnosti za uradne publikacije (Office for Official Publications of the

European Communities).
- Uredba o mre`i javne veterinarske slu`be: Ur. l. RS, {t. 34/98.
- Veterinary Activities Organisation Act, Estonia: http://www.legaltext.ee/text/en/X30062K5.htm, (zajeto

1. 9. 2004).
- Zakon o ku`nih boleznih `ivali (Tierseuchengesetz), spletna stran nem{kega pravnega informacijskega

sistema Juris: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/viehseuchg/index.html, (zajeto 6. 9. 2004).
- Zakon o veterinarstvu: Uradni list RS, {t. 33/2001.
- Zveza evropskih veterinarjev (FVE), podatki za Avstrijo, spletna stran: http://www.fve.org/index.html,

(zajeto 3. 9. 2004).

133



ORGANIZIRANJE REJCEV IN KONJSKE STAVE V EU*

I. UVOD

Primerjava nacionalnih ureditev na podro~ju organizacij rejcev konj in stav na konjskih

dirkah v izbranih dr`avah ~lanicah EU je predstavljala precej{en izziv, saj se je pri iska-

nju tovrstnih podatkov izkazalo, da gre za precej obse`ni temi. Naro~nik je izrecno `elel

prikaz ureditev na Finskem, v Franciji, Italiji na [vedskem, naknadno pa {e podrobneje

ureditev na Irskem.

Intenzivno iskanje na medmre`ju nam je npr. na podro~ju konjereje v Evropi odkrilo

mnogovrstnost konjskih pasem, katerih vzreja poteka za razli~ne namene in ne samo za

podro~je konjskih dirk. Obilica konjskih pasem, ki so rezultat tradicije oz. razli~nih ob-

lik selekcije v evropskih dr`avah, pa se seveda odra`a v velikem {tevilu zdru`enj rejcev.

Ta se med drugim ukvarjajo tudi z vzrejo konj za razli~ne oblike konjskega {porta. Zato

smo v pregledu posku{ali strniti obse`no podro~je konjereje predvsem na primeru

krovnih organizacij rejcev konj v posameznih dr`avah. Stave na konjskih dirkah pa pri-

kazujemo z opisom pristojnih organizacij ali teles, ki v izbranih dr`avah regulirajo to

podro~je.

Na{ pregled za~enjamo s splo{no predstavitvijo osnovnih oblik konjskih dirk ter stav na

konjskih dirkah, ki so prisotne v dr`avah ~lanicah EU, pa tudi drugod po svetu. Nadalju-

jemo z orisom zakonodaje na nivoju EU, ki regulira tako podro~je konjskih dirk kot tudi

podro~je konjereje v dr`avah ~lanicah. V posebnih poglavjih sta nato v zgo{~eni obliki

predstavljeni Mednarodna zveza organizacij s podro~ja konjskih dirk, ki zdru`uje {tevil-

ne ~lanice in dejavno vpliva tako na podro~je konjskih pasem kot tudi na samo organi-

ziranje konjskih dirk, ter Evropska kasa{ka organizacija. Glavni del pregleda pa je na-

menjen orisom konjereje in stav na konjskih dirkah v `elenih dr`avah ~lanicah EU.

II. SPLO[NO O VRSTAH KONJSKIH DIRK IN GLAVNIH OBLIKAH
KONJSKIH STAV

Dirke s konji so hitrostno tekmovanje med dvema ali ve~ konji, ki se jih bodisi jezdi ali

pa se z njimi vozi po posebni progi. So eden od najstarej{ih poznanih {portov in so {e
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vedno popularne v ve~ini dr`av. Konjske dirke so dobro organiziran in tudi zelo ko-

mercialen {port, delimo pa jih na tri osnovne vrste:

• t.i. tekmovanje na dirkah brez zaprek (flat racing), kjer gre v bistvu za galopske dirke.

Jezdec (jockey) je na konju;

• dirke konjskih zapreg (harness racing), obi~ajno so to kasa{ke dirke, kjer dirka konj v

drncu in vle~e dvokolesno zaprego, v kateri je voznik;

• konjske dirke preko ovir (steeplechase). Tudi tu je jezdec na konju (delno povzeto po

Encarta).

Vodilne dr`ave na svetu po {tevilu organiziranih konjskih dirk so: (po vrsti)1: ZDA

53.503, Japonska 22.274, Avstralija 21.125, Argentina 7222, ^ile 6369, Kanada 5592, Bra-

zilija 5317, Italija 5242, Velika Britanija 4572 in Francija 4366.

Konjske stave so zelo pomemben sestavni del konjskih dirk. V razli~nih zgodovinskih

obdobjih so se na konjskih dirkah razvile {tiri glavne oblike stav:

• preproste stave med posamezniki;

• stave, kjer se vlo`ki skupine igralcev zdru`ijo in pripadajo zmagovalcu;

• stave z zapisi (bookmaking), kjer organizator ponudi za vsakega konja stavno (dobit-

no) razmerje in udele`enci stavijo proti napovedi organizatorja;

• stave med udele`enci (totalizatorske stave), ta oblika se je razvila v Franciji okoli leta

1860 (zato je originalni izraz za ta na~in stav francoski - pari-mutuel), kjer se stavno

(dobitno) razmerje izra~unava avtomatsko v odvisnosti od razmerja med celotnimi

vpla~animi stavami in stavami, vpla~animi na dolo~enega konja.

Precej druga~en je seznam desetih dr`av, kjer se najve~ stavi na konjskih dirkah. To so

bile v letu 2003 (po vrsti v mld. $): Japonska (30,6) ZDA (15,2), Velika Britanija (12,6),

Hong Kong (9,1)2, Avstralija (7,1), Francija (7), Koreja (5,9), Italija (2,5), Irska (1,9) in

[vedska (1,2) (glej Scigames).

III. OBLIKE KONJSKIH STAV V EU

V EU so konjske stave del loterije (iger na sre~o) in so urejene z nacionalnimi zakonoda-

jami. Sodi{~e ES je namre~ sprejelo sodbo na podro~ju loterije in je razsodilo, da EU za-

konodaja dovoljuje dr`avam ~lanicam, da pod dolo~enimi pogoji to podro~je uredijo s
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svojo zakonodajo. Stave na konjskih dirkah so dovoljene v vseh dr`avah ~lanicah EU3

(sporo~ilo za javnost Evropske komisije).

Stave imajo dve obliki:

• zapisi (bookmaking), kjer nosi organizator finan~no tveganje glede stav in izida

dirke;

• t.i. totalizatorske stave, kjer se vlo`ki zdru`ujejo in se izpla~ila pla~ajo v dolo~enem

odstotku prejetega denarja; pri tem sistemu organizator ne nosi finan~nega tveganja.

Druga oblika stav je bolj pogosta in je edini sistem, ki je dovoljen v Franciji. Prva oblika

je dovoljena v Belgiji, Zdru`enem kraljestvu, Nem~iji, na Irskem in v Italiji (sporo~ilo za

javnost Evropske komisije).

V sodobnem ~asu so na podro~ju stav na konjskih dirkah {e vedno - zaradi njihove na-

rave, saj so oblika iger na sre~o (loterije) - mo`na kazniva dejanja, kot so prevare ali

oderu{tvo. Ta dejavnost vsebuje tudi dolo~eno tveganje povzro~itve dru`benih in eko-

nomskih te`av posameznikom. Zato jo sodobna dr`ava tudi posebej skrbno ureja.

IV. ZAKONODAJA S PODRO^JA KONJSKIH DIRK NA NIVOJU EU

Zakonodaja na nivoju EU se na konjski {port nana{a predvsem v delu, ki je osnovan na

svobodni trgovini in izogibanju omejevanja konkurence, prav tako pa je v novej{em

obdobju dan poudarek tudi za{~iti potro{nikov. Posebej za konjski {port so na ravni EU

pomembni trije pravni akti (glej spletno stran EU, Animal Health and Welfare):

• Direktiva Evropskega sveta 90/428/EEC z dne 26 6. 1990 o trgovini s konji, namenje-

nimi za tekmovanje, in dolo~itvi pogojev za njihovo udele`bo na tekmovanjih. Bistvo

te direktive je, da se konj ne sme diskriminirati glede tega, kje so registrirani (v dr`avi,

ki prireja tekmovanje ali v drugi dr`avi ~lanici EU). Izjema so tekmovanja dolo~enih

pasem konj in dolo~ena regionalna tekmovanja. V tej direktivi je - z vidika zagotavlja-

nja enake konkuren~nosti - dolo~eno, da se lahko najve~ 20% denarja, pridobljenega

od konjskih stav, nameni za zavarovanje, razvoj in izbolj{avo vzreje konjev. Splo{ni

kriteriji razdelitve sredstev morajo biti sporo~eni Evropski komisiji in drugim dr`a-

vam ~lanicam EU znotraj stalnega odbora za zootehniko.4
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• Podro~je tekmovanja konj ureja tudi odlo~itev (decision) Evropske komisije

92/216/EEC z dne 26.3.1992 o zbiranju podatkov, ki se nana{ajo na tekmovanje konj,

katere vsebina je predvsem dolo~itev koordinacijskih organov, ki so odgovorni za

zbiranje podatkov o tekmovalnih konjih. Lista teh organov mora biti objavljena.5

• S podro~ja vzreje konj obstaja tudi odlo~itev Evropske komisije 96/79/EC, ki dolo~a

vsebino zootehni~nega potrdila o semenu (spermi), jaj~ecih in embriih registriranih

konj.

V. ZAKONODAJA S PODRO^JA KONJEREJE NA NIVOJU EU

Podro~je konjereje v Evropi zaznamuje {irok spekter pasem, saj jih je bilo po podatkih

iz leta 2001 prek 100. Cilji vzreje posamezne pasme so natan~no dolo~eni in obi~ajno

vezani na to~no definiran trg. Vsaka ve~ja sprememba ciljev vzreje bi lahko pripeljala

do izgube specifi~nega trga. Tako se morajo npr. cilji vzreje jahalnih konj prilagajati

spreminjajo~im se pogojem v {portu, druga~e bi lahko rejci oz. njihove organizacije iz-

gubile del trga (glej Haring, 2001).

V sedanjem ~asu obstaja v Evropi mno{tvo zdru`enj rejcev konj, kar vodi k pove~ane-

mu rivalstvu med njimi, pa tudi k zve~anju stro{kov, katerih posledica v prihodnosti bo

pre`ivetje le ve~jih tovrstnih zdru`enj, ki bodo nudila svojim ~lanom storitve na najvi{ji

ravni. Podpora zdru`enjem s strani dr`ave ostaja nizka (glej Haring, 2001).

Konjereja sodi v okvir kmetijskega podro~ja. Direktive EU urejajo tudi druga podro~ja

kot so: `ive `ivali, njihov semenski material, jaj~eca ter zarodki, podro~je zootehnike in

podro~je tekmovalnega {porta (glej Haring, 2001).

Ko govorimo o vzreji konj velja vsekakor omeniti naslednje pravne vire EU (glej spletno

stran EU, Animal Health and Welfare), ki zadevajo to podro~je, in sicer:

• Direktiva Sveta 90/427/EEC z dne 26. junija 1990 o zootehni~nih in rodoslovnih (ge-

nealo{kih) pogojih za trgovino s konji, semenskim materialom, zarodki itd. med dr`a-

vami ~lanicami EU. Direktiva med drugim v svojem 2. ~lenu natan~no definira rodov-

no knjigo konj (stud book). Ta predstavlja register kartoteko, arhiv itd., ki ga vodi or-

ganizacija oz. zdru`enje, ki je uradno priznano s strani dr`ave in v katero se ob vpisu

konj zabele`ijo njihovi predniki. V 4. ~lenu direktiva govori tudi o uradno priznanih

organizacijah rejcev ter principih njihovega delovanja, kriterijih pri vpisu konj v ro-

dovno knjigo itd.. V 5. ~lenu pa je dolo~eno, da se seznam uradno priznanih organi-

zacij in zdru`enj, ki hranijo ali uvajajo rodovno knjigo konj, posreduje Evropski komi-
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siji in dr`avam, ki sestavljajo Odbor za zootehniko (Standing Committee on

Zootechnics).

• Odlo~itev Evropske komisije 92/353/EEC z dne 11. junija 1992 o kriterijih za prizna-

nje organizacij in zdru`enj, ki hranijo oz. uvajajo rodovno knjigo konj. Odlo~itev med

drugim v 1. ~lenu dolo~a, da mora organizacija ali zdru`enje, ki `eli biti uradno priz-

nano, podati pro{njo pred pristojnim organom dr`ave ~lanice, kjer se nahaja njihov

sede`. V skladu z 2. ~lenom se lahko vloga oz. pro{nja za priznanje novi organizaciji

zavrne, ~e v dr`avi ~lanici `e obstoji ena ali ve~ organizacij, ki pokrivajo identi~ne pa-

sme konj. V 3. ~lenu pa je dolo~eno, da dr`ave ~lanice o odobritvi ali zavrnitvi vloge

obvestijo Evropsko komisijo (Commission).

• Odlo~itev Evropske komisije 92/354/EEC z dne 11. junija 1992 o pravilih, ki zagotav-

ljajo koordinacijo in sodelovanje med organizacijami in zdru`enji, ki hranijo rodovno

knjigo konj. V 1. ~lenu dolo~a, da mora organizacija ali zdru`enje, ki vodi rodovne

knjige o poreklu pasme, zagotoviti sodelovanje z organizacijami ali zdru`enji, ki vodi-

jo rodovne knjige identi~ne pasme.

• Odlo~itev Evropske komisije 93/623/EEC z dne 20. oktobra 1993 o uvedbi spremnih

identifikacijskih dokumentov (potnih listov) za konje.

• ~itev Evropske komisije 96/78/EC z dne 10. januarja 1996 o kriterijih za vpis in regi-

stracijo konj v centralni del rodovne knjige zaradi vzreje. V 1. ~lenu so dolo~eni na-

tan~ni pogoji za vpis pasme v rodovne knjige, npr. glede porekla oz. prednikov `ivali.

V 3. ~lenu pa je dolo~eno, da pristojne organizacije ali zdru`enja lahko odlo~ijo, da se

posamezna `ival, ki ne izpolnjuje pogojev predpisanih v 1. ~lenu, lahko vknji`i v do-

datek (supplementary section) k rodovni knjigi - zopet pod dolo~enimi pogoji.

VI. MEDNARODNA ZVEZA ORGANIZACIJ S PODRO^JA
KONJSKIH DIRK

Leta 1961 so se organizacije s podro~ja konjskih dirk v ZDA, na Irskem, v Veliki Britaniji

in v Franciji odlo~ile koordinirati svoje dejavnosti glede varovanja neokrnjenosti konj-

skih pasem ter organiziranja tekmovanj, kjer se s selekcijo najbolj{ih konjev izbolj{uje

sama vzreja.

Omenjena prizadevanja so dobila bolj formalno obliko z ustanovitvijo Mednarodne

zveze organizacij s podro~ja konjskih dirk (International Federation of Horseracing Au-

thorities) leta 1973 zaradi uresni~evanja ciljev na podro~ju konjereje, pa tudi konjskih

dirk.
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Glavni cilji zveze, ki zdru`uje prek 60 ~lanov (med njimi je tudi ve~ina obravnavanih dr-

`av), so:

• koordinacija in harmonizacija pravil, ki v dr`avah ~lanicah urejajo podro~je konjereje

in dirk;

• zagotavljanje kvalitete in nepristranosti na tekmovanjih, tako v interesu rejcev konj,

kot tudi ob~instva;

• skrb za organizacijo na dirkali{~ih predvsem glede varnosti konj, jaha~ev pa tudi ob-

~instva;

• posodabljanje organizacijskih vidikov konjskega dirkanja. (glej International Federa-

tion of Horseracing Authorities).

Zveza organizira tudi vsakoletno mednarodno konferenco, ki uvaja spremembe oz.

oceni vsebino mednarodnega sporazuma o vzreji konj, dirkah in stavah (International

Agreement on Breeding, Racing and Wagering), ki je bil sprejet leta 1974.

Zveza objavlja tudi statisti~na poro~ila s podro~ja konjereje, dirk in stav v dr`avah ~lani-

cah. Sestavljajo jo skup{~ina (general assembly), ki predstavlja osrednje telo zveze; iz-

vr{ni odbor (executive council) in sekretariat (secretariat). V ~lanstvo zveze so lahko s

strani poobla{~enih teles za konjske dirke (racing authotities) imenovana tako regio-

nalna kot tudi nacionalna zdru`enja dr`av ~lanic zveze. ^lanice ne smejo biti v~lanjene

v nobeno drugo organizacijo, katere cilji so v nasprotju s cilji zveze. Generalna skup{~i-

na lahko glasuje o izklju~itvi ~lanice z dvotretjinsko ve~ino vseh prisotnih pri glasova-

nju (glej International Fedration of Horseracing Authorities).

Mednarodni sporazum o vzreji konj, dirkah in stavah je bil pripravljen kot napotek

uradnim organizacijam na podro~ju vzreje in konjskih dirk pri pripravi lastnih pravil na

tem podro~ju, ki so usmerjena v za{~ito neokrnjenosti oz. popolnosti dirkalnih konj.

Razdeljen je na ve~ poglavij, v kontekstu na{ega pregleda pa sta najbolj zanimiva prvo

in drugo poglavje, saj govorita o pravilih v zvezi z konjskimi dirkami ter rodovnimi knji-

gami konj.

Natan~no so dolo~eni pogoji glede kontrole identitete konj (izvozni certifikati, potne li-

stine), glede uporabe prepovedanih substanc in z njimi povezanih sankcij, odgovor-

nostjo trenerjev, reklamiranjem sponzorjev na dirkah itd. Tudi sam vpis v rodovno knji-

go je pogojen s celo vrsto zahtev glede porekla konj (glej International Fedration of

Horseracing Authorities).
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VII. EVROPSKA DIRKA[KA (KASA[KA) ORGANIZACIJA

Kasa{ke organizacije iz 13 evropskih dr`av (vse obravnavane, razen Irske) so ~lanice

Evropske kasa{ke organizacije - The European Trotting Union (E.T.U.).

Glavni cilj organizacije je promocija kasa{kih dirk in reja kasa{kih konj v Evropi ter pro-

mocije njihove integritete in presti`a v svetu. Organizacija skrbi za sodelovanje med ~la-

nicami, harmonizira pravila kasa{kih dirk, dolo~a koledar dirk in pogoje za transfer na-

grad in druge finan~ne ukrepe povezane s konjskimi stavami, skrbi za izmenjavo infor-

macij, za rodovne knjige kasa{kih konj (stud books) dr`av ~lanic, izvedbo nekaterih ve-

terinarskih ukrepov, kot tudi za boj proti dopingu, dolo~anje pogojev za izvoz in uvoz

dirkalnih konj, njihovo "nacionalnost" in identifikacijo. Objavlja tudi statistiko na

evropskem nivoju (povzeto po statutu E.T.U.).

Na spletni strani te organizacije je objavljen tudi Mednarodni sporazum o kasa{kih dir-

kah (International Agreement on Trotting Races), ki vsebuje 9 poglavij: predgovor,

vzreja, zdravje, pravila dirk, ukrepi proti dopingu, posamezniki, upravljanje, oprema.

ter pogoji za ~lanstvo.

VIII.NACIONALNE UREDITVE S PODRO^JA VZREJE IN STAV NA
KONJSKIH DIRKAH

8.1 Finska

8.1.1 Vzreja dirkalnih konj - splo{no

Po podatkih krovne nacionalne vzrejne in dirkalne konjske organizacije Suomen Hip-

pos je na Finskem 57.200 konj, tretjina je standardnih kasa{kih konj (standardbred trot-

ter), tretjina je avtohtonih finskih konj (Finnhorses)6, ki se tudi vzgajajo za kasa{ke dir-

ke. Preostala tretjina so jahalni konji in poniji, med temi je {e zlasti priljubljena pasma

{etlandski poni. Vzreja jahalnih (nedirkalnih) konj je redka in te vrste konj predvsem

uva`ajo. V za~etku devetdesetih let je bilo {tevilo dirkalnih konj v dr`avi ve~je, zaradi

gospodarske depresije, ki se je za~ela leta 1993, pa se je njihovo letno na novo vzrejeno
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{tevilo prepolovilo. Polo`aj se je v zadnjih letih, po izbolj{anem ekonomskem stanju v

dr`avi in zaradi pridobljenih subvencij iz EU za te namene, ponovno popravil.

Po navedbah Rawstornove iz mustilalske univerze se ve~ina konj skoti na zasebnih

kmetijah, polovica od njih tudi `ivi na eni od skupaj 8000 kmetij, kjer imajo konje. Last-

ni{tvo 7 do 8 konjev pomeni lahko `e eno delovno mesto; tako da je v konjereji zapo-

sleno 4500 ljudi s polnim delovnim ~asom in 9000 z delnim delovnim ~asom, ve~ina

njih dela v konjskih hlevih (konju{nicah).

8.1.2. Vzreja konj - pravna podlaga

Podzakonski predpis (pravila) o vzreji toplokrvnih jahalnih konj, ponijev, islandskih

konj in fjordskih konj7 je pripravila krovna nacionalna vzrejna in dirka{ka organizacija

Suomen Hippos in je v veljavi od 1 januarja 2003; 24.oktobra 2004 pa je k pravilom dalo

soglasje tudi Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. Pravila imajo sedem poglavij:

uvod, reja in cilji reje, registracija, posami~no ocenjevanje (evalvacija), ocenjevanje

mladi~ev, posebni predpisi in priloge.

Krovna organizacija Suomen Hippos, ki je avtorizirana tudi s strani EU, vzdr`uje rodov-

ne knjige in registre za doma~e in uvo`ene konje. Doma~i konji se morajo registrirati v

letu, ko se skotijo (rojeni oktobra ali kasneje v letu se lahko registrirajo v naslednjem

letu), uvo`eni pa v dveh mesecih od dneva uvoza. V primeru zamude je dajatev regi-

stracije konja vi{ja.

Organizacija Finski konji ima okoli 130 ~lanic in upravlja celotno podro~je vzreje (vzgo-

je) konj in tekmovanja kasa{kih konj. Izdaja tudi strokovne knjige in letne statisti~ne

podatke. Od leta 1974 je ~lanica Evropske dirka{ke (kasa{ke) organizacije - The Euro-

pean Trotting Union (E.T.U.).

Konji so ocenjevani na prireditvah, ki jih organizira ali prizna Suomen Hippos. V `e

omenjenih pravilih so opisane pristojnosti Suomen Hippos v zvezi z vodenjem regi-

strov in njihovimi poobla{~enci, ki klasificirajo konje za njihovo registracijo. Ta organi-

zacija lahko zavrne registracijo imen konj, ki bi `alila javno moralo ali ustvarjala zmedo

zaradi `e registriranega enakega imena ali za{~itenega rejskega imena. Lastnik konja

mora to organizacijo takoj obvestiti o morebitnem stalnem transferu konja v tujino in v

primeru, da konj pogine. Nov lastnik mora lastni{tvo prijaviti v 14 dneh po nakupu ko-

nja. Ta organizacija izdaja tudi potne liste za konje in njihove dvojnike v primeru, da se

originalni dokument izgubi ali uni~i.
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Na podro~ju ohranjanja finskega konja in promocije njihove uporabe kot jahalnih konj

je aktivna tudi organizacija Suomenratsut. Ta organizacija je bila ustanovljena leta 1973,

ko se je {tevilo finskih konj zelo zmanj{alo. Trenutno ima preko 1500 ~lanov, ~lan je lah-

ko vsakdo, ki ga zanimajo finski konji kot jahalni konji.

8.1.3 Stave na konjskih dirkah

Na Finskem so razvite kasa{ke konjske dirke. Mednarodno gledano je Finska po podat-

kih organizacije Suomen Hippos med prvimi {estimi evropskimi dr`avami v kasa{kih

konjskih dirkah.

Na Finskem je 43 konjskih dirkalnih stez, kjer se organizira 590 kasa{kih dirk (trotting

races), vsako leto 364 dni na leto (vsak dan, razen za bo`i~). Tekmuje okoli 8000 konj in

tri tiso~ voznikov, obstaja pa 150 poklicnih in preko 7000 amaterskih trenerjev. Najbolj

znana dirka je kasa{ko prvenstvo finskih konj (Kuninkuusravit) v Lahtiju, ki obstaja od

leta 1924, ki ima preko 50.000 gledalcev. V celotnem letu kasa{ke dirke obi{~e preko

800.000 gledalcev (ve~ od {portnih prireditev le {e hokej).

Razvito je tudi podro~je konjskih stav, kjer je ustvarjeno preko 200 milijonov evrov pro-

meta. Polo`aj se je torej popravil v primerjavi z devetdesetimi leti prej{njega stoletja, ko

je bila dobi~konosnost na podro~ju konjskih dirk nezadostna, ker so se nagradni skladi

zmanj{ali za ve~ kot 20% (povzeto po Rawstornovi).

Na Finskem za razliko od mnogih evropskih dr`av ne obstajajo dirke tako imenovanih

polnokrvnih (thoroughbred) konj (galopske dirke).

Na Finskem so igre na sre~o in loterija nelegalne, ~e se jih izvaja zasebno. Samo dr`ava

lahko izdaja dovoljenje (licenco) za prirejanje iger na sre~o, ki pa je veljavno samo za

dolo~eno obliko teh iger. Trenutno imajo dovoljenje tri organizacije:

• Oy Veikkaus Ab je nacionalna loterijska organizacija, ki je v celoti v lasti dr`ave;

• Finoto Oy je h~erinska dru`ba organizacije Suomen Hippos, v njeni pristojnosti je

tudi organiziranje konjskih stav ter

• Rahaautomaattiyhdistya, ki je zdru`enje s podro~ja igralnih avtomatov.

S podro~jem konjskih stav se poleg organizacije Finoto Oy ukvarja tudi nacionalna lote-

rijska organizacija Oy Veikkaus Ab. Obstaja namre~ ve~ vrst konjskih stav (na posamez-

ni dirki, na ve~ dirkah), pa tudi nacionalni skladi s podro~ja konjskih stav. Dejavnost or-

ganiziranja konjskih stav je dobro podprta s sodobno tehnologijo, obstaja preko 400

prodajnih mest, mo`no pa je staviti tudi preko interneta.

Fintoto Oy je neprofitna delni{ka dru`ba s podro~ja poslovanja s stavami, ki je za~ela z

delom leta 2001. Njen namen je sponzorirati konjske dirke in tudi vzrejo konj na Fin-
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skem prek u~inkovitega izvajanja in tr`enja konjskih stav. Fintoto Oy izdaja tudi revijo

Hevosurheilu (Konjski {port).

8.1.4 Zakon o loteriji

Pravna podlago za ureditev podro~ja stav na konjskih dirkah je Zakon o loteriji iz leta

2001 (1047/2001)8, ki je stopil v veljavo s 1.1.2002 in definira konjske stave kot loterijo.

V zvezi s konjskimi stavami definira dve kategoriji: vlo`ki (pools) in totalizatorske stave.

"Vlo`ki (pools) so loterija, pri kateri imajo igralci mo`nost, da dobijo del dobitka, ki je

akumuliran od udele`encev in se obra~una na podlagi ugibanja o rezultatu {portnega

tekmovanja ali kasa{ke dirke ali `rebanju {tevilk ali simbolov." (3. to~ka 3. ~lena

zakona)

"Totalizatorske9 stave so loterija v kateri imajo igralci mo`nost prejeti del dobitkov,

akumuliranih od prispevkov udele`encev skladno z zmno`kom vlo`ka posameznega

igralca in verjetnosti, ki ka`e verjetnost dolo~enega izida na osnovi ugibanja o rezul-

tatu konjske dirke." (7. to~ka 3. ~lena zakona)

Zakon dolo~a, da "loterijo lahko izvaja registrirano zdru`enje, neodvisna fundacija

ali druga organizacija, ki ima dobrodelen ali druga~en neprofiten namen in je regi-

strirana na Finskem." (5. ~len zakona) Loterijo lahko izvaja samo organizacija, ki ima

dovoljenje vlade. To dovoljenje se lahko izda za najve~ 5 let.10 Dovoljenje se lahko izda

lo~eno, za razli~ne oblike loterije, potrebno pa je zato, da se pravno zavaruje udele`en-

ce in prepre~i zlorabe ter nezakonite aktivnosti ter zmanj{a socialne probleme, ki jih us-

tvarjajo igre na sre~o.

V zakonu (13.~len) so predpisani podrobni pogoji, ki jih mora izpolniti pravna oseba -

organizator loterije - in se nana{ajo na njegove lastnike, nalo`be organizatorja v druga

podjetja; na razli~ne prepovedi: oblikovanja posebnih skladov in ra~unovodskih re-

zerv, sprememb kapitala, izdajanja jamstev, investicij (razen v dejavnost organiziranja

loterije) ter razdelitve dobi~ka organizatorja med njegove lastnike in zaposlene.

V samem dovoljenju za organiziranje iger na sre~o mora biti dolo~en tudi dele` vlo`kov

iz stav, ki se pla~a dobitnikom, ter dele`, ki pripada organizatorju stav in dr`avi.
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Iztr`ki od konjskih stav iz naslova totalizatorskih stav so namenjeni za promocijo vzreje

konj in konjske {porte (17. ~len zakona). O razdelitvi teh sredstev odlo~a Ministrstvo za

kmetijstvo in gozdarstvo.

Dobi~ki, amortizacija in obresti na posojila, dana od zadr`anih dobi~kov organizatorjev

iger na sre~o so vir dr`avnega prora~una (18. ~len). Vlada lahko pusti nerazdeljeno naj-

ve~ 20% teh sredstev, ki pa se morajo razdeliti v petih letih.

Na nacionalnem nivoju nadzoruje dejavnost loterije in ohranjanje dokumentacije mini-

strstvo za notranje zadeve (42.~len), ki lahko izdaja stali{~a in navodila glede izvajanja

dejavnosti in nadzora. To ministrstvo imenuje uradne nadzornike, ki so javni uslu`ben-

ci (43. ~len).

8.1.5 Kazenski zakonik

V ~lenu 16.a finskega kazenskega zakonika (39/1889), ki je bil vklju~en v zakonik leta

2001, so predvidene kazni za nekatere prestopke na podlagi loterijskega zakona, to so

globe oziroma zaporna kazen do {estih mesecev.

8.2 Francija11

8.2.1 Vzreja dirkalnih konj - splo{no

V Franciji je pol milijona konj, 650 tiso~ jezdecev, 12.200 rejcev konj in 27.000 treniranih

konj, konjski sektor v celoti pa podpira 58.000 delovnih mest.

Raznovrstnost konj v Franciji je velika. Obstaja osem pasem francoskega ~istokrvnega

konja, nekateri med njimi so dirkalni galopski ali kasa{ki konji, devet pasem, ki izvirajo

iz severne Francije, sedem tujih vrst jezdnih konjev, obstaja pa tudi 12 pasem ponijev.

Nacionalne kobilarne (Les Haras nationaux), ki so bile po letu 1999 reformirane z na-

menom ustvarjanja vladno nadzorovane javne ustanove pod pristojnostjo Ministrstva

za kmetijstvo, so odgovorne za promocijo in razvoj vzreje konj v partnerstvu z drugimi

javnimi in zasebnimi institucijami. Nacionalne kobilarne so javno podjetje (institucija),

ki svoje znanje daje na voljo rejcem konj in njihovim uporabnikom v vseh regijah. Izpol-

njujejo tudi potrebe vzrejnih zdru`enj12 na podro~ju genetskih izbolj{av s pomo~jo jav-

ne standardizacije. Delujejo na {tirih podro~jih: {port, zabava, dirke in tovorni konji. V
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Franciji obstaja 23 nacionalnih kobilarn, ki so v razli~nih obmo~jih dr`ave (glej Label

France).

Aktivnosti Nacionalnih kobilarn so zlasti naslednje:

• definicija in implementacija vzrejne politike konjev;

• za{~ita konjev, za{~ita pasem in njihovo izbolj{evanje;

• identifikacija konjev in vzdr`evanje osrednjega registra registriranih konjev;

• registracija in nadzor konjev;

• zbiranje in obdelava ekonomskih in finan~nih podatkov o trgih, trgovini in poklicih s

podro~ja konj in podatkov o drugih equidae (to so predvsem osli);

• razvoj in promocija proizvodov in tudi promocija {portnih tehnik in praks;

• in uporaba glavnih raziskovalno-razvojnih trendov, kot tudi programov, ki jih razvija-

jo skupaj z ministrstvi in drugimi javnimi institucijami;

• lokalno partnerstvo.

Nacionalne kobilarne imajo upravni odbor (nadzorni svet), v katerem je 24 ~lanov, ki

so imenovani za 3 letno obdobje, od tega je 11 predstavnikov dr`ave (imenovanih s

strani {estih ministrstev); 9 ~lanov je t.i. kvalificiranih oseb (2 iz dirka{ke industrije, 4

~lani iz vrst uporabnikov {portnega in zabavnega jahanja, 2 iz sektorja tovornih konjev

in vzgoje oslov ter en strokovnjak), 4 ~lani so predstavniki zaposlenih.

8.2.2 Organizacije in stave na konjskih dirkah

Pari Mutuel Urbain (PMU)

V Franciji je po podatkih PMU 255 hipodromov in letno 17.200 konjskih dirk, od tega jih

6.239 podpira PMU. PMU je vode~i "pari mutuel" operater v Evropi in tretji na svetu.

PMU zagotavlja promocijo in podporo celotnemu francoskemu konjskemu sektorju.

Ima mre`o ve~ kot 8000 prodajnih mest, z mo`nim dostopom tudi prek telefona, inte-

raktivnega TV in interneta. V PMU je 14.000 zaposlenih. Celotni prihodki so v letu 2003

zna{ali 7021 milijonov €, od ~esar je {lo za dobitke 5049 milijonov (71,9%), za davke

1033 milijonov (14,7%), manj{i del teh (89,7 milijonov) pa je dr`ava vrnila v Nacionalni

sklad za dirke in vzrejo konj. Stro{kov je bilo za 452 milijonov, neto prihodki (dobi~ek)

pa so zna{ali 452 milijonov €.

Osrednje zdru`enje s podro~ja konjskih dirk PMU je bilo ustanovljeno v letu 1930, od

leta 1985 je gospodarsko interesno zdru`enje, ki ga sestavlja 68 dirkalnih zdru`enj. Med

njimi sta tudi dve "dru`bi materi ", ki imata 87% glasovalnih pravic v PMU in sta odgo-

vorni za vodenje konjskih dirk v dveh disciplinah in sicer:
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• organizacija France Galop (Francoski galop) pokriva galopske dirke in dirke preko

ovir;

• Société du Cheval Français (Dru`ba francoski konji) pa je zadol`ena za podro~je ka-

sa{kih dirk.

PMU ima ve~ organov. Generalno skup{~ino sestavljajo delegati iz 68 dirka{kih zdru-

`enj, ki konstituirajo PMU. Generalna skup{~ina sprejema (zavra~a) za~asni prora~un

PMU in odlo~a o teh sredstvih.

Na {tiri leta izvolijo predsednika, ki generalni skup{~ini predlaga v imenovanje pod-

predsednika. Obe imenovanji morata potrditi ministrstvo za kmetijstvo in ministrstvo za

prora~un.

Generalna skup{~ina imenuje 10 ~lanov upravnega odbora (nadzornega sveta - Board

of Directors), v katerem so predsednik, podpredsednik, {tirje predstavniki dr`ave in

{tirje predstavniki ~lanic PMU. Upravni odbor ima pooblastila, ki so povezana s celotno

finan~no strategijo PMU ter ekonomskimi in tehnolo{kimi re{itvami. Vsak ~lan ima en

glas, pri ~emer je v primeru enakega {tevila glasov odlo~ilen glas predsednika upravne-

ga odbora.

Uprava PMU (Management Board) skrbi za teko~e posle PMU in jo sestavljajo vodje raz-

li~nih oddelkov.

France Galop

France Galop je organizacija, ki spodbuja rejo konj, predvsem pa organizira konjske ga-

lopske dirke in dirke preko ovir. Ustanovljena je bila 3. maja 1995 z zdru`itvijo treh or-

ganizacij. Njeno poslanstvo je razvoj konjskih galopskih dirk v Franciji.

Statusno je France Galop zdru`enje (associacion), ustanovljeno na podlagi zakona o

zdru`enjih iz 1. julija leta 1901. Organizacija je pod nadzorom ministrstva za kmetijstvo,

ministrstva za finance in ministrstva za notranje zadeve.

France Galop upravlja {est hipodromov in na nacionalnem nivoju spodbuja vzrejo. Iz-

bolj{uje konje namenjene galopu, spodbuja trening in organizira presti`ne letne konj-

ske dirke. Zagotavlja pravilno organizacijo in izvedbo stav na stezah. Pripravlja osnutke

tekmovalnega kodeksa, varuje dirke, daje soglasje k programu in dnevnemu redu konj-

skih dirk ter upravlja 6 dirkalnih stez.

^lani organizacije so lastniki konj, rejci konj, trenerji, jaha~i, predsedniki regionalnih

zvez, pridru`eni ~lani, ki so to po svoji funkciji in pristojnosti, ter ~astni ~lani.
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Société du Cheval Français SECF

Société du Cheval Français SECF (Francosko zdru`enje rejcev konj) je bilo ustanovljeno

leta 1864. Je neprofitna institucija, ki deluje na podlagi zakona o zdru`enjih iz leta 1901

Dolo~a pravila kasa{kih dirk v Franciji in je pod nadzorom Ministrstva za kmetijstvo.

^lani SECF so lastniki konj, trenerji in rejci.

Poslanstvo SECF se na{a na tri podro~ja:

• eti~no poslanstvo, (ohranja eti~nost in varuje poklicne dirka~e ter udele`ence stav

pred nepravilnostmi, ki bi se lahko zgodile pred konjsko dirko ali po njej);

• {portno poslanstvo (priredi veliko {tevilo prireditev na razli~nih stezah) in

• ekonomsko poslanstvo (od konjskega {porta `ivi veliko posameznikov).

SECF ima dva organa in sicer odbor (skup{~ino), ki ima 50 ~lanov in upravni (nadzorni)

odbor (Board of Directors), ki ima 20 ~lanov.

8.2.3 Pravna ureditev konjskih stav

V Franciji so igre na sre~o prepovedane, razen v primerih, ki jih dolo~a Zakon o loteri-

ji.13 (organizirajo jih lahko neprofitne organizacije oziroma igralnice v termalnih in ob-

morskih letovi{~ih). Na~elna prepoved velja tudi za stave na konjskih dirkah (Zakon

{tevilka 51-681 iz 24. maja 1951) razen, kadar jih organizira PMU, to je konjsko dirka{ko

zdru`enje, ki ima dovoljenje za sprejemanje stav izven dirkalnih stez (ministrski dekret

iz 13. septembra 1985) (povzeto po Ninno).

V Franciji so konjske dirke urejene z zakonom iz 2. junija 1891. Na podlagi tega zakona,

lahko samo dirka{ka zdru`enja, ki so neprofitne organizacije s soglasjem Ministrstva za

kmetijstvo, lahko organizirajo konjske dirke. Ta zdru`enja imajo dovoljenje, da spreje-

majo stave in urejajo konjske dirke, tako da zagotavljajo njihovo regularnost. Po tem za-

konu so dovoljene samo t.i. "pari-mutuel" stave. Pri tem tipu stav igralci stavijo eden

proti drugemu v skladu z na~elom skupnega sklada. Zmagovalci si delijo dele` celotne

vsote denarja stavljenega na dolo~eni dirki, po odbitku denarja, ki pripada organizator-

ju in dr`avi. PMU tako nima nobenega interesa za dolo~en rezultat konjske dirke.

Pod nadzorom dr`ave in nacionalne dirka{ke federacije je poslanstvo dveh krovnih or-

ganizacij (zdru`enj) France Galop in Société du Cheval Français, da organizirata in

koordinirata aktivnosti, povezane z dirkami konj v Franciji.

Med drugimi aktivnostmi sta obe krovni organizaciji odgovorni tudi za osnovno po-

slanstvo, povezano z vzrejo, urjenjem konj, organizacijo dirk in tudi za urejanje tega po-
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dro~ja. Opravljata in sodelujeta pri opravljanju vrste obi~ajnih storitev, ki vklju~ujejo:

zbiranje in obdelavo podatkov na podro~ju konjskih dirk na progah in izven njih, teh-

ni~no podporo, video nadzor, delegate in sodnike, veterinarje, profesionalne trenerje

in tudi za organizacijo pokojninske sheme znotraj PMU.

8.3 Irska

8.3.1 Vzreja konj

Irska velja v svetovnem merilu za eno od vodilnih dr`av na podro~ju konjereje. Vloga

konj in razli~ne oblike z njimi povezanih tekmovanj so mo~no zasidrane v irski dru`bi.

Irska dosega izjemno visok nivo pri vzreji konjskih pasem, ki mu botrujejo klimatski,

geografski in drugi pogoji. Konji slovijo po svoji pro`nosti ter doseganju uspehov na

mednarodnih tekmovanjih. Podro~je konjereje je v {ir{em smislu mo~ razdeliti na vzre-

jo polnokrvnih konj za t.i. "thoroughbred" sektor oz. podro~je dirkalnega {porta, ter

t.i."non-thoroughbred" sektor oz. podro~je {portnih konj. Rodoslovje oz. rodovno knji-

go polnokrvnih (dirkalnih konj) vodi zasebna dru`ba Weatherbys Ireland. Tradicional-

no sta oba sektorja vodena lo~eno in financirana iz razli~nih sredstev (glej EU Equus,

2001).

Na podlagi poizvedbe pri Ministrstvu za kmetijstvo in prehrano Republike Irske o ak-

tualnih pravnih podlagah za rejo konj smo izvedeli, da ministrstvo podeljuje organizaci-

jam rejcev konj dovoljenja za vodenje rodoslovja oz. rodovnih knjig konj na podlagi

uredbe o rodovnih knjigah in tekmovanju konj iz leta 2004 "European Communities

Equine Stud - book and Competition Regulations 2004 S.I. 399". V omenjenem doku-

mentu so natan~no dolo~eni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati posamezniki oz. organi-

zacije rejcev za pridobitev dovoljenja za vodenje rodovnih knjig konj, pa tudi pogoji v

zvezi z identifikacijo konjev in z njo povezanimi dokumenti, trgovanjem z zarodki, pra-

vila v zvezi z nediskriminacijo pri tekmovanjih konj ipd. (glej European Communities

Equine Stud - book and Competition Regulations, 2004).

8.3.2 Thoroughbred Foal Levy Regulations

Leta 2000 je Irish Horseracing Authority (IHA) takratna nacionalna organizacija za po-

dro~je konjskih dirk, v skladu z zakonom o konjskih dirkah iz leta 1994 izdala uredbo o

davku na `rebi~ke polnokrvnih (dirkalnih) konj. Uredba dolo~a, da mora lastnik vsake-

ga `rebi~ka ob vpisu oz. registraciji v skupno rodovno knjigo konj (General Stud Book)

pri uradu organizacije Weatherbys Ireland pla~ati dolo~en znesek v korist IHA. Skupna
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rodovna knjiga konj za Veliko Britanijo in Irsko obstaja od leta 1791, ima pa t.i. "an-

gle{ko" in "irsko" podru`nico za vpis oz. registracijo konj. Celoten projekt je namenjen

tehni~ni podpori rejcev konj. Znesek naj bi predvidoma pla~ali vsi rejci, katerih `rebi~ki

so bili rojeni in registrirani na Irskem in uporabljajo namenske objekte in opremo na Ir-

skem ne glede na to, ali imajo rejci svoj sede` v dr`avi ali izven nje.

Tako zbrana sredstva so se razdelila za dejavnosti razli~nih organizacij s podro~ja vzreje

konj, kot so npr. Irski konjeni{ki center (The Irish Equine Centre), Irska zveza rejcev

polnokrvnih (dirkalnih) konj (Irish Thoroughbred Breeders Association - ITBA) itd.

Slednja ima vlogo predstavni{kega telesa rejcev konj na Irskem. Gre za neprofitno orga-

nizacijo, katere cilji so razvijanje vzreje ~istokrvnih konj in splo{na skrb za polnokrvne

(dirkalne) konje (glej Ireland - Thoroughbred Foal Levy Regulations, 2003).

8.3.3 Splo{no o organiziranju konjskih dirk

Podro~je konjskega dirkalnega {porta (racing industry) na Irskem vklju~uje t.i. "flat rac-

ing" oz. dirke brez ovir, ter t.i. "National Hunt" oz. tekmovanje v skokih. Poleg tega pa se

odvijajo {e razli~ne lokalne tekmovalne prireditve. Konjske dirke spadajo pod nadzor

dveh organizacij, in sicer od leta 2001 dalje Horse Racing Ireland, ter Irish Turf Club oz.

Irski klub za konjski dirkalni {port. Po podatkih za leto 2001 je sektor dirkalnih konj za-

posloval kar 25.000 ljudi. Na Irskem je 27 dirkali{~ za konjske dirke, od katerih jih je ve-

~ina v zasebni lasti. Glavne prireditve so odvijajo v Galwayu, Listowelu in Punchestow-

nu, kjer se zbirajo mno`ice navdu{encev nad konjskimi dirkami (glej EU Equus, 2001).

Irish Turf Club je odgovoren za pripravo in izvajanje pravil dirkanja ter za celostno po-

dobo storitev ponujenih na tekmovanjih. Organizacija je donedavna opravljala tudi na-

loge s podro~ja prijav, na~rtovanja in priprave koledarja dirk, hranila vlo`eni denar za

stave in nagrade itd.. Zdaj te naloge opravlja nova organizacija Horse Racing Ireland v

skladu z novim zakonom iz leta 2001 (Horse and Greyhound Racing Act) (glej EU

Equus, 2001).

8.3.4 Irish Horse Board

Na podro~ju {portnih konj (sport horse sector) ima pomembno vlogo Irish Horse

Board, organizacija rejcev konj, ustanovljena leta 1994, ki vodi rodovno knjigo {portnih

konj (Irish Sport Horse Studbook) ter vle~nih konj (Irish Draught Horse studbook), de-

javna pa je tudi pri samem razvoju {portnih konj ter njihovi promociji in tr`enju. V nje-

nem predsedstvu je 13 ~lanov, od katerih jih 3 imenuje Minister za kmetijstvo, prehrano

ter razvoj pode`elja. Irish Horse Board se financira na osnovi ~lanarin, zneskov poveza-

nih z registracijo konj, del sredstev pa zagotavlja tudi pristojno ministrstvo. Predhodno
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se je organizacija financirala tudi s pomo~jo sredstev v okviru posebnega akcijskega

programa (Operational Programme for Agriculture, Rural development and Forestry),

ki je potekal med leti 1995 - 1999. Novi nacionalni razvojni program za obdobje 2000 -

2006 pa bo namenil prek 21milijonov € za izbolj{avo, tako infrastrukture kot tudi samih

konjskih vrst (glej EU Equus, 2001).

8.3.5 The Equestrian Federation of Ireland

Na podro~ju konjskega {porta je dejavnih {e mnogo razli~nih organizacij. Irska konje-

ni{ka federacija (The Equestrian Federation of Ireland - EFI) predstavlja krovno organi-

zacijo za kar 14 organizacij, ki delujejo pri organiziranju dejavnosti s podro~ja {portnih

in rekreativnih prireditev (leisure activites). Take so npr. Show Jumping Association of

Ireland, Carriage Driving Ireland, Irish Long Distance Riding Association itd. Po podat-

kih za leto 2001 je bilo v okviru sektorja {portnih konj zaposlenih pribli`no 15.000 ljudi.

EFI prejema pomo~ s strani Irish Sports Council in jo razdeli med svoje ~lanske organi-

zacije v podporo konjeni{kemu {portu na Irskem (glej EU Equus, 2001).

8.3.6 Podrobnej{a predstavitev konjskih dirk in stav na Irskem

Dolga zgodovina in bogata tradicija konjskega {porta na Irskem sta botrovali celi vrsti

zakonov, ki so urejali in {e urejajo to podro~je. Med njimi velja omeniti npr.:

• Zakon o stavah (Betting Act) iz leta 1931;

• Zakon o podro~ju konjskih dirk na Irskem (Irish Horseracing Industry Act) iz leta

1994;

• Zakon o dirkah konj in hrtov iz leta 1999 (Horse and Greyhound Racing (Betting

Charges and Levies Act);

• Zakon o dirkah konj in hrtov (Horse and Greyhound Racing Act) iz leta 2001.

Slednji zakon je po dostopnih podatkih zadnji v vrsti zakonov, ki so v preteklosti urejali

omenjeno podro~je in s svojimi dolo~bami prina{a najbolj temeljite spremembe glede

konjskih dirk na Irskem od leta 1945 dalje (glej Horse Racing Ireland, 2001).

Zakon o dirkah konj in hrtov (2001)

Zakon med drugim ureja tudi stave na konjskih dirkah oz. prina{a {tevilne spremembe

na tem podro~ju, kot je npr. ukinitev obstoje~ih taks, ki so jih na iztr`ek od stav (turno-

ver charge) izven dirkali{~ pla~evali organizatorji stav z licenco (off-course bookmak-
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ers). Omenjeno takso je v vi{ini 0,3 odstotka oz. ne ve~ kot 2,5 odstotka dolo~al Zakon

o dirkah konj in hrtov iz leta 1999.

Zakon o dirkah konj in hrtov iz leta 1999 dolo~a tudi takso na iztr`ek, ki jo pla~ujejo

poobla{~eni organizatorji (authorised bookmakers) od stav na dirkali{~ih in je {e v ve-

ljavi (glej Horse and Greyhound Racing Betting Charges and Levies Act, 1999).

Razlika med organizatorji stav z licenco (licensed bookmakers) in poobla{~enimi orga-

nizatorji stav (authorized bookmakers) je natan~no dolo~ena v Zakonu o podro~ju

konjskih dirk na Irskem iz leta 1994, ki je med prve uvr{~al osebe z za~asno licenco (na

podlagi {e starej{ega Zakona o stavah iz leta 1931), med druge pa osebe, ki so imetniki

dovoljenja (course betting permit) za opravljanje svoje dejavnosti (glej Irish Horserac-

ing Industry Act, 1994).

Novi zakon iz leta 2001 ukinja tudi t.i. "flat rate" takse, ki so jih morali pla~evati organi-

zatorji stav za registrirana stavna mesta izven dirkali{~ (off - course betting shops) v zne-

sku od 500 do 2.000 funtov, odvisno od njihovega iztr`ka (glej Horse Racing Ireland,

2001).

Zakon odpravlja tudi nekatere druge omejitve, npr. glede stav prek totalizatorja, ki so

bile dovoljene samo na dirkali{~ih in so bile v veljavi z Zakonom o totalizatorju (Totali-

sator Act) iz leta 1929, ter uvaja tudi sprostitev na podro~ju dodatnih storitev (ponudba

prigrizkov, napitkov, dnevnega ~asopisja), ki so zdaj dostopne v prostorih namenjenih

organiziranju stav. Zakon o stavah iz leta 1931 (Betting Act) je namre~ v omenjenih pro-

storih dovoljeval izklju~no le svetovanje oz. organiziranje stav na dirkah (bookmaking).

Prav tako so odpravljene omejitve, ki jih je glede stav prek poklicnih organizatorjev iz-

ven dr`ave vseboval Zakon o stavah (Betting Act) iz leta 1931 (glej Horse Racing Ire-

land, 2001).

Ustanovitev Sklada za dirke konjev in hrtov

Z novim zakonom je bil leta 2001 ustanovljen Sklad za dirke konjev in hrtov (Horse and

Greyhound Racing Fund), ki predstavlja eno od pomembnih novosti na podro~ju konj-

skih dirk. Zakon natan~no opredeljuje vlogo omenjenega sklada, ki ga nadzoruje in z

njim upravlja Minister za kmetijstvo, prehrano in razvoj pode`elja (Glej Horse And

Greyhound Racing Act, 2001).

V zakonu je zapisano, da minister v sklad dodeli znesek na podlagi sredstev, ki jih zago-

tovi parlament (Oireachtas), ter dolo~itve pristojnega dav~nega organa (Revenue Com-

missioners). Znesek je ekvivalenten davku na stave izven dirkali{~ (excise duty on

off-course betting). Skupni znesek, ki se vpla~uje v fond naj ne bi presegal 200 mio fun-

tov (glej Horse And Greyhound Racing Act, 2001).
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Iz tega zneska minister letno namenja 80 odstotkov sredstev organizaciji Horse Racing

Ireland oz za konjske dirke, 20 odstotkov sredstev pa telesu pristojnemu za dirke hrtov.

Sredstva, ki jih omenjeni telesi lahko porabita za opravljanje svojih dejavnosti, niso ob-

dav~ena in se izpla~ujejo v obrokih, katerih {tevilo in vi{ino dolo~i minister v skladu z

oceno o finan~nih potrebah obeh teles. Obe sta dol`ni pripraviti in ministru predlo`iti

ustrezne poslovne, finan~ne in razvojne na~rte (glej Horse And Greyhound Racing Act,

2001).

Ustanovitev Horse Racing Ireland (HRI)

Ustanovitev Horse Racing Ireland v skladu z Zakonom o dirkah konj in hrtov (Horse

and Greyhound Racing Act) iz leta 2001 predstavlja pomemben napredek v dolgotraj-

nem procesu prestrukturiranja pravnih okvirov, ki regulirajo konjske dirke (glej Strate-

gic Plan, 2003 - 2007). Zakon ume{~a organizacijo Horse Racing Ireland kot nacionalno

avtoriteto za konjske dirke na Irskem. Ta vklju~uje tudi dolo~ene funkcije, ki jih je prej

opravljal Irski klub za konjske dirke (Irish Turf Club) npr. vlogo prijavnega urada (regis-

try office), pripravo in na~rtovanje koledarja dirk (race fixture), hrambo denarja za na-

grade (stakeholding) itd.. Predsedstvo HRI pa glede na strukturo ~lanstva zastopa

klju~ne segmente znotraj konjskega {porta. Med njenimi funkcijami velja v kontekstu

stav vsekakor omeniti razporejanje sredstev, namenjenih za nagrade (prize money),

upravljanje s totalizatorjem oz. napravo za registriranje vpla~il na dirkah ter nadzor nad

delovanjem poobla{~enih organizatorjev stav (authorized bookmakers) (glej Strategic

Plan, 2003 - 2007).

Predsedstvo HRI (board) sestavlja le 12 ~lanov, kar omogo~a ve~jo u~inkovitost pri

delu. Predsednika imenuje vlada, ostale ~lane pa imenujejo iz vrst predstavnikov lastni-

kov dirkali{~, rejcev konj, trenerjev, poklicnih organizatorjev stav na dirkah (bookmak-

ers) idr., ki zastopajo razli~ne interese oz. organizacije povezane s konjskim {portom.

Horse Racing Ireland - -HRI je oblikovala tudi poseben forum, ki bo vklju~eval pred-

stavnike klubov obiskovalcev ter podpornikov konjskih dirk ter druge organizacije oz.

interesne skupine, ki delujejo na podro~ju konjskih dirk in jih zadevajo odlo~itve HRI

(glej Horse Racing Ireland, 2001).

Minister za kmetijstvo, prehrano in razvoj pode`elja lahko v omenjeni forum imenuje

dva ~lana. HRI pa je dol`na upo{tevati mnenja, ki jih poda omenjeni forum (glej Horse

And Greyhound Racing Act, 2001).

V skladu z dolo~bami Zakona o podro~ju konjskih dirk na Irskem (Irish Horseracing

Idustry Act) iz leta 1994 mora Horse Racing Ireland (HRI) posebej pooblastiti (authori-

ze) vsa dirkali{~a, ki lahko nato pristopijo k organizaciji tekmovalnih prireditev. Orga-
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nizacija HRI se financira s pomo~jo direktnih subvencij s strani vlade (direct grants) ter

sredstev zbranih iz naslova stav bodisi prek totalizatorja, bodisi prek organizatorjev stav

(glej Strategic Plan, 2003 - 2007).

Notranji ustroj Horse Racing Ireland - HRI

Horse Racing Ireland - HRI vklju~uje tri poglavitne h~erinske oz. subsidiarne dru`be, in

sicer:

• HRI Racecourses Ltd, ki je zadol`ena za pokrivanje podro~ja dirkali{~ in ima obenem

v lasti (holding company) tudi posamezna dirkali{~a na Irskem kot so npr. Leopard-

stown, Navan itd. Ob tem velja omeniti, da strate{ki na~rt razvoja HRI za obdobje

2003 - 2007 namenja sektorju dirkali{~ osrednjo vlogo;

• Irish Thoroughbred Marketing Ltd, ki je pristojna za razvoj irskih polnokrvnih konj

(thoroughbred horses);

• Tote Ireland Ltd, ki upravlja s totalizatorjem na vseh dirkali{~ih na Irskem (glej Strate-

gic Plan, 2003 - 2007).

Strate{ki na~rt HRI za obdobje 2003 -200714

Strate{ki na~rt razvoja podro~ja polnokrvnih konj, ki ga je pripravila HRI, predstavlja

pomemben in dokaj obse`en dokument, kjer so zapisana izhodi{~a oz. cilji razvoja tako

na podro~ju konjereje kot tudi na podro~ju konjskega {porta in z njim povezanih iger

na sre~o, zato smo iz njega izbrali nekaj klju~nih poudarkov.

Na Irskem so razmere v konjskem {portu specifi~ne, saj je podro~je stav na konje rela-

tivno majhno, ~e ga postavimo ob bok podro~ju konjereje oz. konjskih dirk, ki je eden

od najve~jih v svetu. HRI je zato zaprosila vlado, da zagotovi oz. ohrani ustrezno vi{ino

sredstev, ki se zbirajo v fondu za dirke konj in hrtov, ter predlagala spremembo glede

minimuma skupnega zneska vpla~anega v fond, ki naj bi dosegal 350 mio €.

Po pri~akovanjih naj bi se omenjeni fond v prihodnosti v celoti financiral s pomo~jo

davkov na iztr`ek od stav na konje izven dirkali{~ (duty on off-course turnover), kar naj

bi zagotavljalo tudi kontinuiteto pri financiranju.

V zadnjih letih se vse bolj uveljavlja nova oblika stav na dirkah v okviru t.i. "betting exc-

hanges" sheme, ki predstavlja resno konkurenco `e uveljavljenim oblikam stav na ko-

nje, od katere pa HRI zaenkrat ne dobiva ustreznega finan~nega povra~ila (fair return).

Organizatorji stav trenutno pla~ujejo takso na iztr`ek od stav (charge of turnover) na

dirkali{~ih v vi{ini 0,3 odstotka. Zve~anje stro{kov pa je HRI napeljalo k temu, da je v
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svojem na~rtu predlagala zvi{anje omenjene takse na 1,3 odstotka za leto 2004. HRI bo

v prihodnosti namenila 50 odstotkov sredstev za denarne nagrade, s ~emer se bo na eni

strani pove~al fond denarnih nagrad, na drugi strani pa se bo zmanj{al dele`, ki ga v

fond prispevajo rejci konj.

HRI bo v prihodnje dodelila tudi znatno podporo dirkali{~em na osnovi njihovega stra-

te{kega pomena za samo podro~je konjeni{kega {porta. Dosedanja fiksna stopnja tak-

{ne dotacije ni dala zadovoljivih rezultatov, zato bo njena stopnja v bodo~e spremenlji-

va, podeljena pa bo za odobrene ve~je projekte. HRI namerava v ta namen razporediti

sredstva v vi{ini 60 mio €.

Tote Ireland Limited je, kot smo `e omenili, h~erinska dru`ba v okviru HRI in ima licen-

co za upravljanje s totalizatorjem na dirkali{~ih v skladu z Zakonom o totalizatorju (To-

talisator Act) iz leta 1929. Dru`ba svoje usluge trenutno zagotavlja na 25 dirkali{~ih na

Irskem, izvzeti sta le 2 dirkali{~i na Severnem Irskem. Tote Ireland Ltd. poleg storitev

vezanih na vpla~evanje stav na samih dirkali{~ih, nudi tudi mo`nost t.i. tele-betting sto-

ritev, v bodo~nosti pa naj bi nudil svoje usluge tudi v stavnicah izven dirkali{~ (off-cour-

se bookmakers shops).

V letu 2002 je celoten iztr`ek od stav prek totalizatorja (tote turnover) zna{al 38,8 mio €.

Precej obravnave je bila dele`na vi{ina pristojbine (retention rate), ki jo od zneska vpla-

~anih stav (win pool) zadr`i totalizator oz. dru`ba Tote Ireland Ltd. Ta stopnja je bila leta

2003 poskusno zmanj{ana z 20 na 10 odstotkov glede t.i. " win and place" stav na totali-

zatorju. Pri~akuje se, da bo omenjena pristojbina v prihodnosti trajno zmanj{ana.

Dru`ba Tote Ireland Ltd. je leta 2003 vpeljala posebno finan~no spodbudo za dirkali{~a

(incentive scheme), po kateri naj bi ta prejemala sredstva povezana z njihovim letnim

iztr`kom od stav na totalizatorju. Dirkali{~a naj bi prejela oz. dobila nazaj sredstva v vi{i-

ni najmanj enega odstotka od dolo~enega iztr`ka na totalizatorju.

Ekonomski pomen in viri financiranja konjskih dirk 15

Ekonomski u~inek oz. pomen podro~ja konjskih dirk za bruto doma~i proizvod (BDP)

je znaten saj je skupen znesek iz naslova stav izven dirkali{~ (off course betting) po po-

datkih za leto 2002 zna{al 1,6 milijarde €, skupen znesek iz stav na dirkali{~ih (on-cour-

se betting) pa 208 mio €. Glavni vir prihodkov za ve~ino dirkali{~ pa predstavlja izkupi-

~ek od vstopnine (gate receipt) in sredstva od prodaje televizijskih pravic. Mnoga dirka-

li{~a v novej{em ~asu i{~ejo tudi dodatne oz. druga~ne mo`nosti za pove~anje

prihodkov.
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Dirkali{~a ne pokrivajo celotnih stro{kov same organizacije dirk, saj so npr. sredstva za

storitve, ki zagotavljajo neopore~nost samih prireditev (integrity services) in denarne

nagrade (prize money) zagotovljena s strani HRI na podlagi ustrezne zakonodaje.

Ob prepoznanju pomembnosti sektorja konjskih dirk za doma~e gospodarstvo in v

skladu z Zakonom o dirkah konj in hrtov iz leta 2001 predstavlja ustanovitev Fonda za

dirke konj in hrtov o katerem smo `e govorili, pomemben vir financiranja organizacije

HRI oz. konjskega {porta na Irskem. Na podlagi dodeljenega zneska lahko HRI name-

nja znatna sredstva za denarne nagrade.

K celotnemu fondu namenjenemu nagradam prispevajo tudi lastniki dirkalnih konj

prek prijavnin (entry fees), vi{ina njihovega dele`a je po podatkih za leto 2002 zna{ala

31 odstotkov oz. 13,9 mio €. Tudi sama dirkali{~a so v preteklosti investirala znatna

sredstva v razvoj infrastrukture, potrebne za nemoten potek dirk. Tovrstne investicije

na 25 dirkali{~ na Irskem so v zadnjih petih letih presegle 100 mio €.

Obiskovalci konjskih dirk ustvarjajo priliv denarja s vstopninami, stavami na dirkali{~ih

(on-course betting). Vstopnine (gate receipts) so leta 2002 skupaj zna{ale prek

11 mio €. Svoj dele` k denarnim nagradam prispevajo tudi sponzorji, ki pritegnejo na

dirke tudi pokrovitelje. Leta 2002 je prispevek sponzorjev v fond denarnih nagrad zna-

{al 6,4 mio €, oz. 14 odstotkov sredstev, zbranih v tem fondu. Glavni sponzor konjskih

dirk na Irskem je t.i. "Irish European Breeders Fund", kjer se letno zbirajo sredstva, ki jih

od svojih prihodkov prispevajo lastniki `rebcev.

Organizatorji stav (bookmakers), ki se udele`ujejo konjskih dirk, ustvarjajo trg stav in

prek pla~il na podlagi iztr`kov (turnover fees) prispevajo sredstva za HRI, prek pla~il za

pripustitev k opravljanju svoje dejavnosti (admission fees), pa sredstva za razvoj dirka-

li{~. Zneska, ki so ju organizatorji stav prispevali na oba naslova, sta za leto 2002 zna{ala

1 mio € oz. 1,1 mio €.

Dru`ba, ki skrbi za informacijsko - satelitske storitve (Satelite Information Services) let-

no pla~uje dirkali{~em pribli`no 4,3 mio € za prenose in komentiranje dirk na stavnih

mestih izven dirkali{~ (off-course bookmakers shops).

Od leta 2000 so rejci konj dol`ni pla~evati davek za vsakega polnokrvnega `rebi~ka

(Thoroughbred Foal Levy), ki se rodi na Irskem. Zbrana sredstva iz tega naslova, ki so

leta 2002 obsegala 1,27 mio €, se namenjajo za dejavnosti razli~nih organizacij s po-

dro~ja vzreje konj, kot so npr. Irski konjeni{ki center (The Irish Equine Centre), Irska

zveza rejcev polnokrvnih (dirkalnih) konj, (Irish Thoroughbred Breeders Association

itd. Poleg tega, pa so lastniki `rebcev (stallions) v letu 2002 prispevali prek `e omenje-

nega "Irish European Breeders Fund" {e pribli`no 1,3 mio € k fondu denarnih

nagradam.
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Prikaz nekaterih finan~nih kazalcev na podro~ju konjskih dirk in stav za
leto 2003

Leto 2003 je bilo zelo uspe{no za celoten sektor konjskih dirk na Irskem. Obiskalo jih je

skoraj 1,4 milijona ljudi, kar je v blagajne iz naslova vstopnin prineslo 23 mio €. Prispe-

vek konjskega {porta k nacionalni ekonomiji se ka`e skozi obseg porabljenega denarja

(expenditure) tako na dirkali{~ih kot izven njih (glej Indecon, 2004).

V primeru porabe denarja na dirkali{~ih gre za splet treh elementov in sicer.

• dohodek od vstopnine;

• denar (po skupnem odbitku za izpla~ila dobitkov), ki ga obiskovalci dirk porabijo ne-

posredno za stave;

• denar, ki ga obiskovalci dirk porabijo za hrano, pija~o in druge storitve, ki niso veza-

ne na same stave (glej Indecon, 2004).

Po ocenah naj bi skupna vsota porabljenega denarja na dirkali{~ih - brez vstopnin in

zneskov za stave - v letu 2003 dosegla prek 20 mio €, izven dirkali{~ pa skoraj 90 mio €.

Pove~alo se je tudi {tevilo zaposlenih na podro~ju konjskih dirk, ki je v letu 2003 skup-

no vklju~evalo ve~ kot 7.000 oseb (osebje na dirkali{~ih, jezdeci, trenerji itd.), na po-

dro~ju stav na konje pa skupaj prek 4.000 oseb (glej Indecon, 2004).

Stave na konje so vse bolj priljubljena oblika pre`ivljanja prostega ~asa na Irskem. Ker

so nelo~ljivo povezane s konjskimi dirkami, je njihov porast tudi posledica tako kvalita-

tivnega kot tudi kvantitativnega napredka na podro~ju dirk polnokrvnih konj. V letu

2003 je bilo opaziti znaten porast stav na konje. Tako je celoten iztr`ek stav na samih

dirkali{~ih skupaj zna{al 237 mio €, od ~esar je 183 mio € izviralo iz stav prek organiza-

torjev na dirkah, ve~ kot 44 mio € pa iz naslova stav na totalizatorju. Stave na konje, vlo-

`ene pri organizatorjih izven dirkali{~ (off-course betting), pa so skupaj zna{ale prek

1,9 milijarde € (glej Indecon, 2004).

Skladno z razvojem podro~ja konjskih dirk, so se pove~evala tudi sredstva v fondu za

denarne nagrade (prize money), ki je v letu 2003 zna{al prek 50 mio €. K temu znesku je

prispevala tako organizacija HRI, kot tudi lastniki dirkalnih konj in sponzorji. Zbrana

sredstva so se razdelila med obliki konjskih dirk t.j. "Flat Races" oz. "National Hunt

Races".

Leta 2003 so minila {tiri leta od uvedbe sheme "Thoroughbred Foal Levy" oz. davka za

vsakega novega polnokrvnega `rebi~ka na Irskem. Skupni tovrstni znesek je v letu

2003 prispevalo ve~ kot 5.000 rejcev konj, v skladu s prirastom prek 10.000 polnokrvnih

`rebi~kov v tem letu (glej Annual Report, 2003).
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Prikaz glavnih prihodkov in odhodkov HRI v letu 200316

V nadaljevanju na kratko povzemamo prihodke in porabo s strani organizacije HRI v

letu 2003, ker po na{em mnenju nazorno ilustrirajo finan~no strukturo znotraj konjske-

ga {porta na Irskem. Leto 2003 kot prvo leto v okviru strate{kega na~rta 2003 - 2007, je

bilo uspe{no za celotno organizacijo Horse Racing Ireland (group), saj je ta prek iztr`ka

od konjskih dirk (totalizator, organizatorji stav, prihodek od prireditev in pomo`nih de-

javnosti) skupaj zbrala prek 53 mio €. To je bil predvsem rezultat pove~anja iztr`ka od

stav na totalizatorju.

^isti dobi~ek (net profit) totalizatorja oz. dru`be Tote Ireland je sicer zna{al prek

2 mio €, od katerega pa je bilo skupno 500.000 € namenjenih za razvoj dirkali{~ v okviru

programa spodbud (incentive scheme), dodatna zneska pa sta bila namenjena mati~ni

HRI in stro{kom racionalizacije (rationalization costs).

Iz naslova drugih prihodkov je HRI v letu 2003 pridobila prek 81 mio €, predvsem iz

Fonda za dirke konj in hrtov (51, 3 mio €), prispevkov rejcev in sponzorjev k denarnim

nagradam (prek 22 mio €), ter davka na polnokrvne `rebi~ke (1,3 mio €) in prihodka

prijavnega urada na dirkah (2,4 mio €) itd.. Neposredni stro{ki HRI so skupaj zajemali

prek 50 mio €, od ~esar je prek 35 mio € odpadlo na izpla~ila dobitkov pri stavah (win-

nings paid on bets), pribli`no 15 mio € pa na operativne stro{ke.

Poraba celotne HRI je v letu 2003 zna{ala prek 72 mio €, od ~esar je {el najve~ji dele`

sredstev v fond za denarne nagrade (28,3 mio €), sledil mu je znesek, ki so ga k denar-

nim nagradam prispevali sponzorji in rejci konj (prek 22 mio €), ter sredstva potrebna

za zagotavljanje neopore~nosti (integrity service) na {portnih prireditvah (prek

6 mio €).

Nadaljnja sredstva pa so {la: npr. za projekt izbolj{ave dirkali{~ po dr`avi (2,7 mio €), za

dotacije (grants) drugim telesom znotraj podro~ja konjskega {porta (1,1 mio €), za ad-

ministrativne stro{ke HRI (prek 4 mio €), za porabo subsidiarne dru`be Irish Thorough-

bred Marketnig Ltd. (1, 7 mio €), za splo{ni marketing in promocijo itd. Od prese`ka

sredstev (surplus), ki je v letu 2003 zna{al dobrih 9 mio €, je bilo kar 7,4 mio € prenese-

nih v rezervo in namenjenih bodo~emu razvoju.
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8.4 Italija

8.4.1 Vzreja konj

Vzreja konj v Italiji spada pod nadzor Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Na splo-

{no se deli na dve glavni podro~ji, ki obsegata razli~ne pasme konj oz. z njimi povezana

zdru`enja rejcev. Prvo podro~je zajema npr. polnokrvne konje (Thoroughbred), itali-

janske jezdne konje (Italian Saddle Horse), arabske konje itd. To podro~je upravlja

UNIRE oz. Nacionalna zveza za razvoj konjereje. Drugo podro~je pa vklju~uje pasme

konj, kot so npr. "Maremmano", "Bardigiano", "Lipicanci" itd. in ga upravlja AIA oz.

Zdru`enje italijanskih rejcev (glej EU Equus, 2001).

Podro~je konjskih dirk v Italiji vklju~uje razli~ne oblike tekmovanj npr. dirke brez ovir

oz. galopske dirke za polnokrvne konje in konje me{anih pasem (thoroughbread and

half - breed flat racing), jahanje ~ez ovire (hurdle races, steeple chasing) ter dirke z

vpregami (harness racing). FISE oz. Italijanska zveza za konjski {port sodeluje pri orga-

niziranju na podro~ju konjskega {porta in rekreacije, vendar pa je `e omenjena organi-

zacija UNIRE odgovorna za vodenje, financiranje in razvijanje podro~ja konjskih dirk

ter razvoj posameznih pasem konj kot so npr. "Thoroughbred", "Italian Standardbred"

ter "Italian Saddlebred Horse" (glej EU Equus, 2001).

UNIRE se financira v glavnem prek stav, katerih skupen znesek je v letu 1999 zna{al

2.406 mio € in je obsegal tako stave na galopskih dirkah kot tudi stave na dirkah z vpre-

go. FISE pa prejema pomo~ s strani Italijanskega olimpijskega komiteja (CONI).

UNIRE financira tudi nekatere druge oblike konjskega {porta, kot so npr. dirke na dolge

proge (long distance riding), preskakovanje ovir (show jumping) itd.

Po podatkih iz leta 2001 je bilo v Italiji 42 dirkali{~, od tega 18 namenjenih galopskim

dirkam (gallop races), 20 namenjenih vpre`nim dirkam (harness races), ostala pa so go-

stila obe vrsti tekmovanj (glej EU Equus, 2001).

Razli~ni dejavniki, med katere sodijo tudi geografski pogoji v Italiji, so determinirali

spekter konjskih pasem, ki so rezultat prilagajanja omenjenim pogojem. Klju~ni dejav-

niki za uspehe na podro~ju italijanske konjereje so predvsem:

• organizacijska kompaktnost rejcev konj;

• vodenje, nadzor in podpora, ki jo nudi Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo ter re-

gionalne oblasti v zvezi z izbolj{anjem vzreje `ivali;

• zmo`nost zdru`enj rejcev konj, da upravljajo z objekti in napravami, ki so jim zaupa-

ne in nudijo u~inkovite storitve;

• sodelovanje z znanstvenim raziskovanjem na podro~ju vzreje konj.
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Do 40-tih let prej{njega stoletja je bila konjereja v glavnem povezana s potrebami voj-

ske, kmetijskimi opravili, lokalnim prevozom, proizvodnjo mesa itd. Zaradi tega sta

modernizacija na podro~ju kmetijstva in prevoza ter odsotnost jasno zastavljenih ciljev

v 50-tih letih imela negativen u~inek na konjerejo v Italiji. Po dalj{i krizi pa se je po-

dro~je stabiliziralo tako v glede same vzreje kot tudi selekcije konj (glej EU Equus,

2001).

Napredek se ka`e tudi v tehni~ni modernizaciji italijanskih centrov za vzrejo, ki pa ne

skrbijo samo za reprodukcijo, pa~ pa tudi za visoke standarde varstva `ivali v skladu s

potrebami rejcev, kot tudi znanstvenimi vidiki. Od 70-tih let dalje Zdru`enje rejcev konj

(Horse Breeders Association), ki hrani podatke o rodoslovju konj (stud book) in je ~lan

Zdru`enja italijanskih rejcev (Italian Breeders Association), uspe{no deluje pri uresni-

~evanju zastavljenih ciljev ob upo{tevanju nacionalne kulture in tradicije (glej EU

Equus, 2001).

8.4.2 Organiziranje konjskega {porta

Kasa{ki {port v Italiji spada v pristojnost telesa E.N.C.A.T. (Ente Nazionale Corse al Trot-

to), ki regulira vse dejavnosti na podro~ju kasa{kih dirk v dr`avi. Omenjeno telo je ne-

profitna organizacija znotraj UNIRE oz. Nacionalne zveze za razvoj konjereje, ki sodi v

pristojnost Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Glavni cilj ENCAT je razvijanje in

pospe{evanje podro~ja kasa{kih konj (glej Ruff - Scaletto, 1999).

Osnovne naloge organizacije so:

• vodenje rodovnih knjig italijanskih konj - kasa~ev;

• reguliranje kasa{kih dirk;

• podeljevanje licenc prirediteljem oz. dirkali{~em;

• za tehni~no na~rtovanje dirk in velikega pokala kasa{kih dirk (Grand Prix).

Kasa{tvo ima v Italiji dolgo zgodovino, dr`ava pa je v~lanjena v Evropsko kasa{ko zve-

zo (E.T.U.) in je podpisnica mednarodne pogodbe o boju proti dopingu. Kasa{ke dirke

v Italiji se odvijajo na 23 dirkali{~ih.

UNIRE oz. Nacionalna zveza za razvoj konjereje vsako leto namenja dolo~ena sredstva

za normalno delovanje dirkali{~ in razvoj infrastrukture ter promocijo konjskih dirk in z

njimi povezanih stav. Iz sredstev UNIRE se podeljujejo tudi denarne nagrade na dirkah

z vprego za prvih pet konj, ki pre~kajo ciljno ~rto na posamezni dirki. Nagrade se razde-

lijo med lastnike, trenerje in rejce konj. Leta 1999 je znesek namenjen denarnim nagra-

dam na dirkah z vprego zna{al preko 95 mio €. Podro~je stav na konjskih dirkah je bilo
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v preteklosti v pristojnosti UNIRE oz. Nacionalne zveze za razvoj konjereje, sedaj pa

sodi neposredno pod nadzor Ministrstva za finance (glej Ruff - Scaletto, 1999).

Na podro~ju vzreje kasa{kih konj v Italiji je mo~ opaziti konstanten napredek pri selek-

ciji kasa{kih konj, kar se odra`a v odstotku nastopov na stezah kljub premi{ljeni omeji-

tvi rojstev in s tem tudi vpisa v rodovno knjigo. Veliko {tevilo kasa{kih konj je v prete-

klosti italijanskim rejcem namre~ povzro~ilo nemalo te`av pri njihovi prodaji.

Farme za vzrejo kasa{kih konj v Italiji so ve~inoma manj{e oz. srednje velikosti s pov-

pre~jem 2,5 plemenske kobile (broodmares) na posamezno farmo. Za vzrejo kasa{kih

konj je potrebna licenca (authorization) s strani E.N.C.A.T..

Organizacija E.N.C.A.T. podeljuje licence tudi dreserjem in voznikom v kasa{kem {por-

tu. Dirke nadzorujejo sodniki poobla{~eni s strani ENCAT, ki se izmenjujejo po posa-

meznih dirkali{~ih. Nadzorna dejavnost poteka prek posebne disciplinske komisije ter

komisije za prito`be, ki jima predsedujeta uradnika (magistrate), ki ju imenuje Ministrs-

tvo za finance (glej Ruff - Scaletto, 1999).

8.4.3 Igre na sre~o in stave na konjskih dirkah

Loto je najbolj priljubljena pa tudi najpomembnej{a oblika iger na sre~o v Italiji, saj je

globoko zakoreninjena v italijanski kulturi in jo igra prek 6 milijonov Italijanov. Kljub

dolgi tradiciji, ki jo imajo igre na sre~o v Italiji, pa se je to podro~je ob koncu 20. stoletja

{e vedno pospe{eno razvijalo tako, da je med najve~jimi v Evropi predvsem zaradi raz-

{irjenosti omenjenih iger.

Na podro~ju stav na konjskih dirkah imajo italijanski hazarderji mo`nost staviti na pre-

ko tiso~ za to namenjenih mestih oz. uradih za sprejemanje stav. Dr`avna dru`ba za igre

na sre~o (Administrazione Autonoma Dei Monopoli Di Stato), upravlja z nacionalnim

totalizatorjem na podlagi licence, ki jo podeli Ministrstvo za finance (glej ATE Online

Country Focus, 2004). Totalizator predstavlja napravo za registriranje vpla~il, rezultatov

in izra~unavanje dobitkov pri stavah na konjskih dirkah.

Italijani pa lahko stavijo tudi v okviru igre Tris. Ta oblika {portnih stav je bila uvedena

leta 1957 in omogo~a hazarderju, da napove prva tri mesta na dolo~enih dirkah, ki jih

izbere UNIRE, ki organizira konjske dirke v Italiji. Omenjena igra pa se `e umika novim

oblikam iger na sre~o, kot je npr. Superenalotto itd. (glej ATE Online Country Focus,

2004).

8.4.5 Lottomatica

Osrednjo vlogo na podro~ju iger na sre~o ima dru`ba Lottomatica, ki ji je dr`ava oz. Mi-

nistrstvo za finance `e leta 1993 podelilo ustrezno koncesijo za igro Lotto. Lottomatica
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upravlja z vsemi aktivnostmi (organizacija, prodaja, administracija, finance, itd.), ki so

nujne za potek same igre. Leta 2000 so dohodki od igre Lotto zna{ali preko 14 milijard

italijanskih lir.

Od za~etka leta 2000 Lottomatica pobira tudi denarne vlo`ke oz. stave za `e omenjeno

igro Tris, bodisi neposredno bodisi prek subsidiarne dru`be Twin (glej Lottomatica)

Med loterijskimi igrami velja omeniti t.i. Totip, ki temelji na konjskih dirkah. Pojavila se

je v poznih 40-tih letih prej{njega stoletja in obstaja {e danes. V za~etku je bila precej us-

pe{na, v zadnjem ~asu pa njena popularnost upada zaradi zastarelih pravil igre. Poleg

tradicionalnih oblik oz. iger znotraj loterije se pojavljajo tudi nove (glej ATE Online

Country Focus, 2004).

8.4.6 Zakonodaja

Med zakonodajo, ki zadeva podro~je iger na sre~o v Italiji, velja omeniti predvsem:

• Kraljevi odlok (Regio Decreto No. 773) iz leta 1931, ki v svojem 88. ~lenu dolo~a, da

se licence za sprejemanje stav ne podeljujejo, izjema so stave na dirkah, igrah z `ogo,

regate ali podobna tekmovanja, kjer je sprejemanje stav bistveno za ustrezen potek

tekmovalne prireditve.

• Zakon o financah (Legge Finanziaria No. 388) iz leta 2000 dolo~a, da so za organizira-

nje stav poobla{~eni izklju~no imetniki licenc, oziroma tisti, ki so upravi~eni do te

pravice s pristankom ministrstva ali drugega telesa, ki mu zakon daje pravico do orga-

niziranja stav. Stave se lahko navezujejo na izid {portnih prireditev, ki jih nadzira

CONI oz. Italijanski olimpijski komite ali njegove subsidiarne organizacije, lahko pa

so vezane na rezultate konjskih dirk, ki jih organizira UNIRE oziroma Nacionalna zve-

za za razvoj konjereje.

• ^leni 4, 4a in 4b zakona (Law No.401) iz leta 1989 o nezakonitih stavah in igrah na sre-

~o ter zagotavljanju primernega poteka {portnih prireditev natan~no dolo~ajo sankci-

je za nezakonito organiziranje iger na sre~o in sprejemanje stav (glej Del Ninno,

2004).

Potek dogodkov ka`e, da bodo pravni okviri, ki v Italiji urejajo podro~je iger na sre~o, v

prihodnosti morda podvr`eni temeljitim spremembam. Tako vsaj ka`e odlo~itev

Evropskega sodi{~a (EU Court of Justice) glede trenutnega polo`aja oziroma monopola

svetovalcev pri sprejemanju stav v Italiji.

Odlo~itev sodi{~a iz leta 2003 je posebej kriti~na do zakona (Law No. 401/89), ki v bis-

tvu omejuje {tevilo poklicnih svetovalcev pri stavah (bookmakers) s tem, ko dolo~a, da

morajo ti pridobiti ustrezno koncesijo s strani dr`ave. Nana{a se na t.i. primer "Gambel-
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li", ko so bili Gambelli in drugi obto`eni, da so prek svojih centrov in ob sodelovanju z

tujim svetovalcem pri stavah, organizirali nezakonito zbiranje stav v Italiji in s tem kr{ili

obstoje~o zakonodajo oziroma monopol, ki ga ima pri tem CONI. Evropsko sodi{~e je

izjavilo, da zakon (Law No.401/89) kr{i evropska pravila na podro~ju svobodne trgovi-

ne oz. podjetni{tva (freedom of establishment) kot jih dolo~ata 43. in 49. ~len Pogodbe

o evropski skupnosti (EC Treaty) (glej Del Ninno, 2004).

8.5 [vedska

8.5.1 Vzreja dirkalnih konj - splo{no

Svala in Herlin iz [vedske univerze za kmetijsko znanost (Swedish University of Agri-

cultural Sciences) navajata, da je bilo po koncu 1. svetovne vojne na [vedskem rekord-

no {tevilo konj (700.000), leta 1970 pa jih je bilo le {e 70.000.

Potem se je njihovo {tevilo zopet ob~utno pove~alo in se po zadnjih razpolo`ljivih po-

datkih ocenjuje v vi{ini 300.000. Osnovne pasme so: standardni kasa{ki konj (standard-

bred trotter), {vedski toplokrvni konj (Swedish warmblood)17 in razli~ne vrste ponijev.

Konje imajo na 15% {vedskih kmetij, obstaja pa preko 500 specializiranih kmetij za

vzrejo konj (v to {tevilo niso vklju~ene lokalne jahalne {ole). @enske dominirajo tako na

podro~ju vzreje konj in tudi v konjskih {portih; 85% aktivnih jaha~ev in trenerjev je

`ensk, ki prevladujejo tudi na poslovnem podro~ju. Na podro~ju konjskih dirk sicer {e

vedno prevladujejo mo{ki, ve~ina dela "v ozadju" pa tudi na tem podro~ju konjskega

{porta opravijo `enske.

Na [vedskem je ve~ kot pol milijona ljudi vklju~enih v dejavnost jahanja. [vedska uni-

verza za kmetijsko znanost je vodilni center za raziskave na podro~ju konj in koordinira

projekte s katerimi na poljuden na~in informira tudi zainteresirano javnost.

Sodelovanje med univerzo in podro~jem konj je formalizirano s pogodbo o financira-

nju raziskav. To podro~je podpira tudi dr`ava preko nacionalnega konjskega sveta, ki

je dr`avna fundacija, ki se financira iz konjskih stav. Ve~ina denarja je namenjenega izo-

bra`evanju uprav (managerjev) konju{nic, in{truktorjev mladih konj in trenerjev, pod-

pira pa se tudi raziskave konj in konjske klinike na ve~ini dirkalnih stez (glej

Fredricson).
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8.5.2 Organizacije

Leta 1928 je bilo ustanovljeno osrednje [vedsko zdru`enje za {vedskega toplokrvnega

konja.

Leta 1983 je bila ustanovljena dru`ba [vedski konj za promocijo {vedskega toplokrvne-

ga konja, ki je 50% v lasti [vedskega zdru`enja za {vedskega toplokrvnega konja in v

50% lasti [vedske konjske federacije (Swedish Equestrian Federation). Ta dru`ba je po

navedbi Fredricsona edina organizacija na [vedskem za sodelovanje med vzrejo konj in

konjskim {portom.

V letu 1986 je bil ustanovljena [vedska konjska uprava (Swedish Horse Board), ki je na-

domestila vlado pri nadzoru in usmerjanju vzgoje vseh konj, razen dirkalnih.

8.5.3 Stave na konjskih dirkah

Na [vedskem kasa{ke (harness) in galopske dirke (flat-racing) letno obi{~e okoli 3 mili-

jone ljudi, ve~ obiska imajo od {portnih prireditev le {e nogometne tekme. V letu 2003

je bilo na podro~ju stav (podatek velja za vse stave) 1.537 milijonov € bruto prihodkov

(39% od vseh prihodkov iger na sre~o), neto prihodki (po odbitju stro{kov) pa so zna-

{ali 517 milijonov € (32% prihodkov od vseh iger na sre~o).

Trg iger na sre~o (loterije) je tudi na [vedskem je reguliran. Organizacijo iger na sre~o

izvajajo lahko le neprofitna zdru`enja, zdru`enja konjskih dirka~ev in nacionalna loteri-

ja. Pomembna zahteva za neprofitna zdru`enja je, da je njihov osnovni namen promoci-

ja ciljev, ki so v javno dobro.

Neprofitna zdru`enja morajo izpolnjevati {e naslednje pogoje:

• da je odstotek izpla~il dobitkov najmanj 35% in ne sme biti vi{ji od 50% od vpla~il;

• ocenjuje se, da bo loterija dala zainteresiranemu razumen prihodek, ki se bo uporab-

ljal za ustrezne namene, ki so v splo{nem interesu.

Profitne institucije so v principu izklju~ene iz trga iger na sre~o, z izjemo nekaterih za-

bavnih prireditev z majhnimi vpla~ili in nagradami, ki se lahko izvajajo tudi zasebno.

8.5.4 Zakon o loteriji

Stave na konjskih dirkah so urejene v Zakonu o loteriji (Lotteries act 1994/1000) iz leta

1994, ki je bil ve~krat dopolnjen, nazadnje leta 2003.

Po tem zakonu je loterija "aktivnost, pri kateri eden ali ve~ udele`encev lahko, z

vlo`kom ali brez njega, dose`e nagrado v ve~ji vrednosti od tiste, ki jo dobi vsak udele-

`enec." Med loterijo so vklju~ene tudi stave (3. ~len zakona).
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Na podlagi navedenega zakona je organizacijam, ki se ukvarjajo s konjskimi dirkami, in

njenim agentom, prepovedano, da bi sprejemale stave oseb, ki so mlaj{e od 18 let.

Za organizacijo loterije je potrebno dovoljenje, razen ~e ta zakon dolo~a druga~e (9.

~len). Dovoljenje se izda pod dolo~enimi pogoji, za dolo~eno obdobje in podro~je lote-

rije, pri ~emer na~eloma obstaja le en nosilec (t.i. principal) za vsako podro~je loterije,

ki ga dolo~i nadzorna institucija (13. ~len).

Vlada je (podatki Gaming Board, ki je opisan v nadaljevanju) dala dovoljenje za prireja-

nje loterije naslednjim institucijam:

• AB Svenska Spel je nacionalna loterija, v celoti v lasti dr`ave;

• AB Trav och Galopp (ATG) je dru`ba, ki jo imajo v lasti dirka{ka zdru`enja;

• ve~ prostovoljnim organizacijam, ki izvajajo javno koristna dela (dobrodelne

organizacije).

Prva organizacija ima izklju~ne pravice za {portne stave (razen lokalne), druga pa ima

izklju~ne pravice za organizacijo stav na konjskih dirkah. Stave se organizirajo tudi prek

interneta. Organizacije, ki organizirajo loterijsko dejavnost, in njihovi agentje ne smejo

dajati igralcem kreditov za nakup loterijskih dele`ev.

Na [vedskem neprofitna zdru`enja ne pla~ujejo davkov na prihodke od loterije, enako

velja tudi za dr`avno AB Svenska Spel. Ostale organizacije - organizatorke loterije pla-

~ujejo 30% davek (glej Ninno).

Dr`ava prek dr`avne institucije - igralni{ke uprave (in{pekcije) (Lotteriinspektionen,

angl. Gaming Board) izvaja osrednji nadzor nad izvajanjem zakona. Obstajajo tudi nad-

zorne institucije in{pekcije na ni`jih ravneh (v grofijah ali ob~inah), ki pomagajo pri iz-

vedbi osrednjega nadzora. V primeru neskladij z zakonom se lahko dovoljenje za izva-

janje dejavnosti organizatorjem loterije tudi odvzame. Pristojbine za izdajo dovoljenja

dolo~i vlada ali od nje poobla{~ena institucija (53. ~len).

Nacionalna igralni{ka uprava je odgovorna za izdajo dovoljenj za loterijo, ki se izvaja v

ve~ regijah (grofijah), dovoljenja za izvedbo manj{ih loterij pa dajejo regionalne (grofij-

ske) ali lokalne (ob~inske) igralni{ke uprave (in{pekcije).

Za velike malomarnosti so mo`ne zaporne kazni do pol leta, za ve~ja kazniva dejanja pa

do dve leti zapora, predvidena pa je tudi mo`nost zaplenitve denarja in opreme. Pri-

to`ba na odlo~itev nacionalne igralni{ke uprave je mo`na na upravno sodi{~e.

Igralni{ke uprave imajo splo{no odgovornost, da zagotavljajo, da so loterija (in druge

igre na sre~o) na [vedskem varne, odgovorne in se izvajajo v skladu z veljavnimi zakoni

in podzakonskimi akti. Prav tako varujejo tudi interese potro{nika in prispevajo k

zmanj{evanju potencialnih tveganj za nastanek dru`beno {kodljivih u~inkov, ki so po-

vezani z igrami na sre~o.
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IX. ZAKLJU^EK

Na podro~ju vzreje konj v dr`avah EU obstaja veliko zdru`enj rejcev, ki so vezana na

vzrejo specifi~nih konjskih pasem, ki se lahko uporabljajo tudi za tekmovalne oziroma

{portne aktivnosti. Eden od {portov s konji so tudi konjske dirke, ki so predvsem treh

vrst: dirke brez zaprek oziroma galopske dirke, dirke konjskih zapreg (kasa{tvo) in dir-

ke preko ovir. Sicer pa spada sektor vzreje konj in z njim povezana zdru`enja rejcev v

okvir kmetijskega podro~ja oziroma pod pristojnost nacionalnih ministrstev za

kmetijstvo.

Vzrejo konj izvajajo organizacije oziroma zdru`enja rejcev konj, ki povezujejo rejce

konj. Omenjena zdru`enja rejcev se financirajo v glavnem s pomo~jo prispevkov svojih

~lanov. Odgovorna so za pripravo na~rtov za vzrejo konj, kjer ustrezna selekcija igra

zelo va`no vlogo pri izbolj{anju posamezne pasme. V nalogi smo predstavili predvsem

vlogo tistih nacionalnih (krovnih) organizacij, ki pokrivajo podro~je vzreje dirkalnih

konj in organizacijo konjskih dirk. To podro~je se vedno bolj enotno tudi mednarodno

ureja v okviru mednarodnih organizacij s podro~ja konjskih dirk in je bolj izrazito pri

galopskih dirkah, nekoliko manj pa tudi pri kasa{kih dirkah, kjer obstajajo nacionalne

posebnosti.

Podro~je stav na konjskih dirkah je nelo~ljivo povezano s konjskimi dirkami, saj so

konjske stave tradicionalno njihov sestavni del. V dr`avah ~lanicah EU imajo stave raz-

li~ne oblike, ki so rezultat razli~nih tradicij na tem podro~ju. Stave na konjskih dirkah so

del loterije oziroma iger na sre~o. Dovoljene so v vseh petnajstih starih dr`avah ~lani-

cah, kjer pa so regulirane z nacionalnimi zakonodajami. Potekajo v dveh oblikah, bodi-

si kot stave z zapisi (bookmaking), kjer organizator nosi finan~no tveganje ali pa prek

t.i. totalizatorja, kjer se vlo`ki vpla~nikov zdru`ujejo, izpla~ila pa zmagovalci dobijo v

dolo~enem odstotku od vpla~anih stav.

Ta, druga oblika stav, ne predstavlja finan~nega tveganja za organizatorja. Podro~je or-

ganiziranja stav na konjskih dirkah v izbranih dr`avah sodi v pristojnost monopolnih

organizacij, ki morajo za to dejavnost od dr`ave pridobiti ustrezno dovoljenje (licenco).

Te organizacije so neprofitne in mo~no nadzorovane s strani dr`ave. Dobi~ki teh orga-

nizacij so namenjeni vlaganjem v konjski sektor, posebej {e za razvoj konjskega {porta

oziroma so prihodek dr`ave. Podro~je stav na konjskih dirkah spada v ve~ resorjev in

ga urejajo poleg ministrstev za finance tudi ministrstva za kmetijstvo, ponekod pa tudi

ministrstva za notranje zadeve.
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PREMO@ENJSKI DAVKI V EU*

I. UVOD

Naro~nik je `elel pridobiti podatke v zvezi s premo`enjskimi davki v Evropski uniji. Na-

loga naj bi obsegala primerjalni pregled ureditve t. i. premo`enjskih davkov v dr`avah

Evropske unije, morebitne zaveze oziroma usmeritve zakonodaje Evropske unije in

prakso evropskih sodi{~.

V prvem delu naloge smo navedli nekaj splo{nih dejstev v zvezi s premo`enjskimi dav-

ki. Sledi kratek prikaz ureditve in problematike v Republiki Sloveniji. Nato smo prikaza-

li ureditev na nivoju Evropske unije, kamor smo med drugim vklju~ili tudi prikaz vloge

Sodi{~a Evropskih skupnosti s konkretnim primerom sodne prakse z obravnavanega

podro~ja. Najob{irnej{i del naloge pa je primerjalni pregled, v katerem smo glede na

izrecno `eljo naro~nika prikazali dosegljive podatke za vseh 15 (starih) dr`av ~lanic

Evropske unije. Pri tem smo se oprli predvsem na podatke s svetovnega spleta, prou~ili

pa smo tudi razpolo`ljivo strokovno literaturo.

Med posameznimi mednarodnimi ustanovami oziroma organizacijami (IMF, OECD), pa

tudi med posameznimi dr`avami ~lanicami EU so dolo~ene razlike glede uvr{~anja po-

sameznih davkov med premo`enjske davke, vendar pa obstajajo tudi dolo~ene skupne

zna~ilnosti, kar je razvidno iz nadaljevanja. Izmed {tevilnih davkov smo v tej nalogi iz-

brali in uporabili samo tiste, ki po na{i oceni spadajo med premo`enjske davke, kot jih

opredeljuje teorija (Rupnik). Pri svojem delu smo se oprli predvsem na poro~ila o dav-

kih v posameznih dr`avah ~lanicah EU, zbranih pod naslovom Inventory of Taxes in

the Member States of the European Union na spletni strani Evropske komisije. Drug po-

memben vir, iz katerega smo ~rpali podatke za izdelavo pregleda in jih obenem primer-

jali s p odatki Evropske komisije, pa so poro~ila o davkih za posamezne dr`ave v okviru

Mednarodnega urada za fiskalno dokumentacijo (International Bureau of Fiscal Docu-

mentation - IBFD). Ta vir je novej{i, saj je bil objavljen v za~etku leta 2004. Uporabili

smo tudi nekatere druge vire, ki smo jih posebej navedli.
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II. SPLO[NO O PREMO@ENJSKIH DAVKIH

Davek je izvedeni denarni dohodek dr`ave, ki ga ta brez neposredne protistoritve pobi-

ra v javnem interesu na temelju svoje finan~ne suverenosti (leksikon Pravo, 1987: 28).

Davkov je ve~ vrst in jih lahko razdelimo na razli~ne na~ine. Ena od razdelitev je na sub-

jektne ali osebne davke (pri katerih je v odmeri mogo~e upo{tevati neke subjektivne

lastnosti zavezanca, kot so: vi{ina dohodka, {tevilo otrok ipd.) in na objektne (in rem)

davke, pri katerih se subjektivne okoli{~ine v nobenem primeru ne morejo upo{tevati

in je davek za vse zavezance enak. Poleg tega je v dav~ni literaturi zelo pogosta delitev

na posredne in neposredne davke. Posredni so tisti davki, ki se pravaljujejo naprej in s

tem povi{ujejo cene, neposredni pa so tisti, ki zmanj{ujejo dohodek (premo`enje) za-

vezanca.1 Obstaja tudi delitev na davke na dohodek in porabo na eni strani ter premo-

`enjske davke na drugi strani. Medtem ko davki na dohodek in porabo obdav~ujejo to-

kove (flows), davki na premo`enje obdav~ujejo stanje (stock), tj. premo`enje zavezan-

cev (povzeto in prirejeno po Kranjec, 2003: 57 in 189).

Predmet te naloge so premo`enjski davki, ki so na splo{no, razen v anglosa{kih dr`a-

vah, precej nepomembna skupina davkov. Obi~ajno so vir financiranja lokalnih skup-

nosti. Predmet obdav~itve je bodisi lastnina premo`enja bodisi so to odpla~ni ali neod-

pla~ni prenosi lastnine (obdav~ena je torej vrednost premo`enja in ne prihodki od pre-

mo`enja). Na~eloma so zavezanke pri premo`enjskih davkih vse doma~e osebe, tuji re-

zidenti pa le za premo`enje, ki je v dr`avi. Obdav~ljiva osnova je ugotovljena vrednost

premo`enja, medtem ko so vsakr{ni dohodki, tudi kapitalski dobi~ki od premo`enja,

obdav~eni z dohodnino ali davkom od dobi~ka dru`b in torej ne gre za premo`enjske

davke.2 V razvitih dr`avah sta skoraj dve tretjini premo`enjskih davkov namenjeni lo-

kalnim skupnostim, nekaj pa tudi de`elnim ravnem v federativno urejenih dr`avah.

Znotraj dr`avno predpisanih okvirov lokalne skupnosti najve~krat same dolo~ajo vi{i-

no lokalnih stopenj. V zvezi s premo`enjskimi davki obstaja predvsem problem vred-

notenja premo`enja (povzeto in prirejeno po Rupnik, 1997: 53-58).
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Obstaja pet poglavitnih skupin premo`enjskih davkov:

• Davki od nepremi~nin/zemljarine in zgradarine, pri katerih je obdav~ena vrednost

nepozidanih in pozidanih zemlji{~ v lasti vseh fizi~nih in pravnih oseb. Pri vrednote-

nju nepremi~nega premo`enja se uporablja bodisi prodajna bodisi najemna vred-

nost. Od vrednosti nikjer ne od{tevajo dolgov in drugih bremen nepremi~nin, v ob-

dav~ljivo osnovo pa so pove~ini vklju~ene tudi izbolj{ave zemlji{~. Skoraj povsod je

neobdav~ena dr`avna in diplomatska lastnina, v {tevilnih primerih pa so vsaj delno

neobdav~ena kmetijska in gozdna zemlji{~a, javne povr{ine ipd. Stanovanjske stavbe

so v {tevilnih dr`avah dele`ne za~asnih olaj{av. Nekatere razvite dr`ave upo{tevajo

pri olaj{avah ob~asne finan~ne stiske zavezancev in posledice naravnih nesre~. Ne-

katere dr`ave za pla~ane davke od nepremi~nin priznavajo olaj{ave pri dohodnini,

podjetjem pa priznavajo za pla~ane nepremi~ninske davke olaj{avo pri obdav~itvi

dobi~ka. Najmanj na vsakih pet let osrednje oblasti opravijo revalorizacijo osnov, ki

pa vseeno ostajajo precej pod realnimi vrednostmi. Pove~ini so obdav~itve propor-

cionalne, stopnje obdav~itev pa so med posameznimi lokalnimi skupnostmi precej

razli~ne.

• Davki na (skupno) ~isto premo`enje (angl.: net wealth taxes)3 so poznani samo v ne-

katerih dr`avah. Temeljna zavezanka je dru`ina. Obdav~itev zajema poleg nepre-

mi~nin ve~je vrednosti {e premi~nine ve~je vrednosti, kot so vozila, plovila, nakit,

vrednostni papirji, dele`i v podjetjih in druge premo`enjske pravice (obdav~ene po

ocenjeni kapitalski vrednosti). Ve~inoma je prag obdav~itve precej visok. Za ugotovi-

tev ~istega premo`enja dru`ine je treba odbiti dolgove in druge obveznosti, olaj{ave

po posameznih dr`avah pa so dokaj raznovrstne in je zato odmera teh davkov zelo

zapletena.

• Davki na zapu{~ine, dedi{~ine in darila4 so v razvitih dr`avah mo~no progresivni gle-

de na vrednost pridobljenega premo`enja. Velikost olaj{av in dav~nih stopenj v les-

tvicah je odvisna od sorodstvenega razmerja z zapustnikom, ~eprav ureditev ni ved-

no usklajena z dednimi redi.

• Davki na odpla~ne prenose kapitala/na promet kapitala so ~etrta skupina premo`enj-

skih davkov. Z njimi razvite dr`ave obdav~ujejo najrazli~nej{e pravne posle v zvezi s
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pomembno, pla~ujejo pa se od celotne vrednosti zapu{~ine. Pri davkih na dedi{~ine pa je sorodstveno razmer-

je velikega pomena in se davek pla~uje od dele`a, ki ga dobi vsak posamezni dedi~.



premo`enjem. Zavezanci so praviloma prodajalci, v~asih pa tudi kupci ali celo oboji.

Obdav~itev najpogosteje zajema kupoprodajo nepremi~nin5 (v {tevilnih dr`avah so

olaj{ave podobne kot pri davku od nepremi~nin), izdajo vrednostnih papirjev, njiho-

vo prodajo, nakup ali druge pravne posle, ki zahtevajo overovitev pogodb, borzne,

menjalni{ke, zavarovalni{ke posle ipd. Pri teh davkih je velikokrat te`ko potegniti

lo~nico med premo`enjskim davkom na eni strani in "pravim" prometom kapitala ter

z njim povezanimi finan~nimi storitvami, ki so ve~inoma obdav~ene s prometnimi

davki od storitev, na drugi strani. Podobno te`avo predstavlja razmejitev med premo-

`enjskimi davki in taksami (fees, stamp duties, charges) kot obveznih pla~il, ki jih jav-

ni organi opravljajo na zavezan~evo pobudo ali zahtevo.

• Davki na premi~no premo`enje pa so zlasti: davki na vozila, plovila, osebno in lovsko

oro`je, pse, umetnine in zbirke, nakit, krzno ipd. (povzeto in prirejeno po Rupnik,

1997: 53-58).

III. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

Po podatkih Dav~ne uprave Republike Slovenije in ob upo{tevanju gornje klasifikacije

premo`enjskih davkov lahko ugotovimo, da v na{i dr`avi obstajajo naslednje vrste pre-

mo`enjskih davkov: davek od premo`enja, davek na dedi{~ine in darila, davek na pro-

met nepremi~nin in nadomestilo za uporabo stavbnih zemlji{~. Vsi navedeni davki so

vir financiranja lokalnih skupnosti.

Davek od premo`enja in davek na dedi{~ine in darila sta dolo~ena v zakonu o davkih

ob~anov, davek na promet nepremi~nin je dolo~en v zakonu o davku na promet nepre-

mi~nin, nadomestilo za uporabo stavbnih zemlji{~ pa dolo~a zakon o stavbnih zem-

lji{~ih.

Davek od premo`enja pla~ujejo fizi~ne osebe, ki posedujejo:

• stavbe, dele stavb, stanovanja in gara`e;

• prostore za po~itek oziroma rekreacijo;

• plovne objekte dol`ine najmanj 8 metrov.

Davek se pla~uje ne glede na to, ali lastnik oziroma u`ivalec uporablja premo`enje sam

ali ga daje v najem. Z davkom od premo`enja med drugim niso obdav~ena vsa zem-
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5 Po mednarodnem dav~nem slovarju v okviru IBFD se v tem primeru uporablja izraz "conveyance tax", ki v

sloven{~ini pomeni davek na prepis premo`enja. Ta izraz se lahko uporablja tudi pri prenosu lastni{tva

avtomobilov.



lji{~a, ki se uporabljajo v kmetijstvu in gozdarstvu, obstajajo pa tudi dolo~ene dav~ne

olaj{ave.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a se pla~uje na obmo~ju mest in naselij

mestnega zna~aja; na obmo~jih, ki so dolo~ena za stanovanjsko in druga~no komplek-

sno graditev; na obmo~jih, za katera je sprejet prostorski izvedbeni na~rt in na drugih

obmo~jih, ki so opremljena z vodovodnim in elektri~nim omre`jem. Pla~ujejo ga tako

pravne kot tudi fizi~ne osebe. Predpisujejo ga lokalne skupnosti z odloki.

Prihodki od davka na promet nepremi~nin6, ki se pla~uje po stopnji 2% od dav~ne os-

nove, pripadajo prora~unu ob~ine, kjer nepremi~nina le`i. Promet nepremi~nin je po

zakonu vsak odpla~ni prenos lastninske pravice na nepremi~nini. Za prenos nepre-

mi~nin po tem zakonu se {teje tudi zamenjava ene nepremi~nine za drugo.

IV. UREDITEV NA NIVOJU EVROPSKE UNIJE

V primerjavi s posrednimi davki, kjer je bila kljub te`avam dose`ena precej{nja stopnja

harmonizacije, ima Evropska unija pri neposrednih davkih, kamor prete`no spadajo

tudi premo`enjski davki, bistveno manj{e pristojnosti. V temeljnih pravnih dokumentih

(Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti - PES) ni nikjer dolo~eno, da je treba nepo-

sredne davke harmonizirati. Harmonizacija davkov na dohodke pravnih in fizi~nih

oseb ni nujen pogoj za delovanje enotnega trga. [ele razvoj notranjega trga, liberalizaci-

ja kapitalskih tokov in vedno ve~ji pretok delovne sile so pokazali, da je za racionalne

odlo~itve o lokaciji gospodarske aktivnosti in za enako obravnavanje podjetij ter posa-

meznikov na celotnem podro~ju EU pomembno usklajevanje neposredne obdav~itve.

Dodatna razloga, ki zahtevata delno poenotenje sistemov neposredne obdav~itve, sta

tudi: usklajevanje ekonomskih politik, ki niso ve~ neodvisne zaradi uvedbe skupne va-

lute in ustvarjanje pogojev za delovanje pravih evropskih podjetij na celotnem prostoru

EU (povzeto po Kranjec 2003: 233).

Struktura neposrednih davkov je v dr`avah ~lanicah zelo razli~na in ni mogo~e pri~ako-

vati, da bi v kratkem ~asu pri{lo do poenotenja na podoben na~in kot pri davku na do-

dano vrednost. Pri neposrednih davkih gre v na~elu le za dva pomembna davka, in si-

cer davek na dobi~ek podjetij in davek na dohodke fizi~nih oseb. Kljub temu pa so defi-

nicije, ki dolo~ajo dav~ne oblike, osnove, stopnje, izjeme, itd., tako razli~ne, da ni mo-

go~e pri~akovati neke direktive, ki bi uvedla evropsko definicijo teh davkov. Najve~,
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6 Kranjec tega davka ne omenja med premo`enjskimi davki. V nasprotju s tem pa Dav~na uprava Republike

Slovenije in Rupnik {tejeta davek na promet nepremi~nin kot premo`enjski davek.



kar je mogo~e pri~akovati, je usklajevanje in medsebojno sodelovanje dav~nih organov

zaradi odpravljanja najo~itnej{ih neskladij, ki ovirajo razvoj notranjega trga. Vsi {tevilni

drugi neposredni davki, kamor sodijo tudi premo`enjski davki, so vrednostno manj po-

membni in so bolj lokalnega pomena, zato ne ogro`ajo enotnega trga, enotne ekonom-

ske politike in {tirih svobo{~in (prostega pretoka blaga, oseb, storitev in kapitala) (pov-

zeto po Kranjec 2003: 233, 234).

Davek na nepremi~nine (kot eden izmed premo`enjskih davkov) je ob~inski (lokalni)

davek, ki ni predmet harmonizacije med dr`avami EU. Obdav~itev nepremi~nin ima

namre~ med drugim tudi vlogo lokalnega financiranja in urejanja prostora (povzeto po

spletni strani Urada vlade za informiranje).

Davek na motorna vozila kot premo`enjski davek na premi~nine ni urejen na nivoju

EU, vendar pa je iz pregleda spletnih strani Evropske komisije (Generalni direktorat za

davke in carinsko unijo) razvidno, da je omenjen v nekaterih dokumentih EU in da se

mu posve~a dolo~ena pozornost. Obstaja ve~ vrst davkov na avtomobile, vendar pa je

kot premo`enjski davek {teti samo t. i. Annual Circulation Tax - ACT, ki se pla~uje za

lastni{tvo motornega vozila (osebnega avtomobila in gospodarskega vozila). V raz-

li~nih dr`avah je tudi zelo razli~no poimenovan, bistvena pri njem pa sta lastni{tvo in

obveznost pla~ila v dolo~enih ~asovnih intervalih (torej ne enkratno, kot npr. ob naku-

pu, tako kot pri t. i. registracijskih davkih). Poznajo ga vse "stare" dr`ave ~lanice EU, ra-

zen Francije. Kot osnova za obdav~evanje se {tejejo razli~ni dejavniki (npr. kilovati, fi-

skalna mo~, delovna prostornina valjev, te`a, starost vozila, obmo~je uporabe, emisija

ogljikovega dioksida). Izvajanje dav~ne zakonodaje na podro~ju obdav~evanja avto-

mobilov je `e povzro~ilo {tevilne prito`be pristojnim organom EU, je pa tudi kar nekaj

odprtih primerov pred Sodi{~em Evropskih skupnosti. V letu 1983 sta bili sprejeti dve

direktivi7, ki pa se nana{ata samo na obdav~enje vozil v primeru selitve iz ene dr`ave v

drugo. Trenutno je v postopku sprejemanja nov predlog direktive,8 ki bo nadomestila

prej{nji dve in s katero se bo a`uriralo stanje glede na spremenjene razmere v Evropski

skupnosti. Eden od predvidenih ukrepov je tudi prepre~evanje dvojnega obdav~evanja

ACT, pri ~emer bi se zavezancu povrnil ta davek, pla~an v dr`avi predhodnega bivanja.

Evropska komisija meni, da bi morale dr`ave v kratkem pove~ati dele` tako tega davka

(ACT) kot tudi davka na gorivo, zmanj{ati ali celo odpraviti pa bi morale registracijske

davke, ki se pla~ujejo enkrat (ob nakupu vozila) ter niso stabilen vir financiranja. Obe-

nem naj bi se pribli`ali sistemi obdav~evanja in stopnje davka na avtomobile po posa-

meznih dr`avah, s tem pa tudi cene avtomobilov. Evropska komisija {e predlaga, naj bi
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7 Direktivi 83/182/EEC in 83/183/EEC (OJ L 105 z dne 23.4.1983, str. 59-67).

8 COM(98)30 final (OJ C108 of 7.4.1998, p. 75-81)



dr`ave med osnovami za obdav~evanje bolj poudarile emisijo ogljikovega dioksida. Pri

ACT pa naj bi se izena~ilo obdav~evanje vozil na dizelski pogon s tistimi na bencinski

pogon (povzeto po spletni strani Evropske komisije: Passenger car taxation).

4.1 Medsebojna pomo~ dav~nih organov dr`av ~lanic na po-
dro~ju neposrednih davkov

Da bi prepre~ila dav~ne zlorabe in utaje, je EU `e sredi sedemdesetih let sprejela pred-

pise, s katerimi je ustvarila zakonsko podlago za sodelovanje dav~nih organov dr`av

~lanic. Direktiva 77/799 EEC ureja vzajemno pomo~ pristojnih organov dr`av ~lanic na

podro~ju neposredne obdav~itve, direktiva 79/1070 EEC pa to sodelovanje raz{irja tudi

na podro~je davka na dodano vrednost. Iz 1. ~lena direktive 79/799 EEC izhaja, da si

pristojni organi dr`av ~lanic izmenjajo kakr{nekoli informacije, ki bi jim lahko omogo-

~ile pravilno odmero davkov na dohodek in na premo`enje. Kot davki na dohodek in

na premo`enje, ne glede na na~in, kako so odmerjeni, se {tejejo vsi davki, uvedeni na

celotni dohodek, na celotno premo`enje ali na posamezne sestavine dohodka ali pre-

mo`enja, vklju~no z davki na kapitalske dobi~ke od osvojitve premi~nin in nepre-

mi~nin, davki na pla~e, ki jih pla~ajo podjetja, kot tudi davki na pove~anje vrednosti

premo`enja.9

Direktiva v nadaljevanju na{teva oblike sodelovanja oziroma izmenjave informacij med

pristojnimi organi, ki so lahko:

• izmenjava na zahtevo dr`ave ~lanice: v primeru suma, da se je dav~ni zavezanec v dr-

`avi ~lanici, ki zahteva informacijo, sku{al izogniti pla~ilu davka;

• avtomati~na izmenjava informacij: v okviru posvetovalnega postopka si pristojni

dav~ni organi izmenjajo informacije brez predhodnega zahtevka;

• izmenjava informacij na lastno pobudo: pristojni organ dr`ave ~lanice brez predhod-

ne zahteve predlo`i informacije, s katerimi je seznanjen, pristojnemu organu katere

koli druge dr`ave ~lanice v naslednjih okoli{~inah:

• pristojni organ ene dr`ave ~lanice ima razloge za domnevo, da gre morda za izgubo

davka v drugi dr`avi ~lanici;

• oseba, ki je zavezana za davek, dose`e zni`anje ali oprostitev davka v eni dr`avi

~lanici, kar bi povzro~ilo pove~anje davka ali zavezanost za davek v drugi dr`avi

~lanici;
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9 Ker so sistemi neposrednih davkov med dr`avami ~lanicami razli~ni, direktiva za posamezne dr`ave ~lanice

navaja razli~no {tevilo in vrsto davkov (1. ~len direktive).



• poslovne transakcije med osebo, ki je zavezana za davek v eni dr`avi ~lanici, in ose-

bo, ki je zavezana za davek v drugi dr`avi ~lanici, se izvedejo prek ene ali ve~ dr`av na

na~in, ki bi lahko imel za posledico prihranek davka v eni ali drugi dr`avi ~lanici ali

obeh;

• pristojni organ dr`ave ~lanice ima razloge za domnevo, da je prihranek davka morda

posledica umetnih prenosov dobi~kov znotraj skupine podjetij;

• informacije, ki jih eni dr`avi ~lanici predlo`i pristojni organ druge dr`ave ~lanice, so

omogo~ile pridobitev informacij, ki so lahko koristne pri odmeri dav~ne obveznosti v

tej drugi dr`avi ~lanici.

4.2 Vloga Sodi{~a Evropskih skupnosti

O neposrednem obdav~enju je Sodi{~e Evropskih skupnosti (SES) posredno odlo~alo v

zadevah s podro~ja prostega pretoka delavcev, pravice do svobodnega ustanavljanja in

svobode opravljanja storitev.

Za primer, v katerem se je pojavilo vpra{anje dav~ne oprostitve premo`enjskega davka

(exemption from wealth tax) v kontekstu pravice do svobodnega ustanavljanja (right of

establishment), navajamo zadevo C-251/98: C. Baars proti Inspecteur der Belastingen

Particulieren/Ondernemingen Gorinchem:

Nizozemsko sodi{~e je na SES naslovilo vpra{anja glede interpretacije dolo~il 6 (12), 52

(43), 73b (56) in 73d (58) ~lena PES v postopku predhodnega odlo~anja po 177 (234)

~lenu PES.10

V bistvu iz obrazlo`itve SES tega konkretnega primera med drugim izhaja, da mora

dav~na oprostitev, ki se prizna za davek (na skupno) ~isto premo`enje (v obliki znatne-

ga dele`a v podjetju, ustanovljenem v eni dr`avi ~lanici EU), veljati tudi na ozemlju dru-

ge dr`ave EU, katere rezident je dav~ni zavezanec.

Celoten primer je podrobneje opisan v nadaljevanju.
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10 ^len 234 (prej ~len 177) PES dolo~a, da je sodi{~e pristojno za predhodno odlo~anje o vpra{anjih glede:

- razlage te pogodbe;

- veljavnosti in razlage aktov institucij Skupnosti in Evropske centralne banke;

- razlage statutov organov, ustanovljenih z aktom Sveta, kolikor je v teh statutih to predvideno.

Kadar se tak{no vpra{anje postavi kateremu koli sodi{~u dr`ave ~lanice in ~e to sodi{~e meni, da je treba glede

vpra{anja sprejeti odlo~itev, ki mu bo omogo~ila izre~i sodbo, lahko to vpra{anje predlo`i v odlo~anje Sodi{~u.

Kadar je tak{no vpra{anje postavljeno v postopku, ki te~e pred sodi{~em dr`ave ~lanice, zoper odlo~itev kate-

rega po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva, je to sodi{~e dol`no predlo`iti zadevo Sodi{~u.



Dejansko stanje

Gospod Baars je bil nizozemski dr`avljan. V podjetju Ballyard Foods Limited, ustanov-

ljenem na podlagi irskega prava, s sede`em v Dublinu, je bil lastnik dele`ev (shares)

podjetja. Ti dele`i so, v skladu z nizozemsko zakonodajo, predstavljali znaten dele`

(substantial holding) v podjetju. V dav~ni napovedi za leto 1994 je gospod Baars napo-

vedal premo`enje v vrednosti 2.650.600 NLG, v katerega je bila vklju~ena tudi vrednost

sredstev (assets), vlo`enih v podjetje Ballyard, ki je zna{ala 749.800 NLG. V dav~ni na-

povedi je gospod Baars uveljavljal oprostitev pla~ila premo`enjskega davka na podlagi

nizozemskega zakona o premo`enjskem davku iz leta 1964 (Wet op de Vermogensbela-

sting 1964)11. Oprostitev je utemeljeval s tem, da predstavlja njegovo premo`enje v

podjetju Ballyard znaten dele` v skladu z nizozemskim pravom, kar pa je pogoj za

oprostitev pla~ila premo`enjskega davka. Pristojen nizozemski dav~ni organ mu ni

priznal oprostitve pla~ila premo`enjskega davka z obrazlo`itvijo, da taka oprostitev ve-

lja samo za podjetja, ustanovljena na Nizozemskem. Zoper to odlo~itev je gospod Baars

vlo`il ugovor, ki pa je bil zavrnjen. Gospod Baars je vlo`il to`bo na Prizivno sodi{~e v

Haagu, v kateri je med drugim zatrjeval, da je upo{tevanje dav~ne oprostitve pri pla~ilu

premo`enjskega davka za dele`e v podjetju samo za podjetja, ki so ustanovljena na Ni-

zozemskem, v nasprotju z 52(43) ~lenom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti

(PES), ki zagotavlja pravico do svobodnega ustanavljanja in ~lenom 73b (56) PES, ki

prepoveduje omejitve glede pretoka kapitala med dr`avami ~lanicami.

Takrat veljavni nizozemski Zakon o premo`enjskem davku je urejeval podro~je premo-

`enjskega davka. To je neposredni davek, ki se pla~uje na premo`enje, dav~na stopnja

pa je zna{ala 0,8% od vrednosti celotnega premo`enja. Na podlagi 1. ~lena zakona so

bili zavezanci za pla~ilo premo`enjskega davka vse fizi~ne osebe, ki prebivajo na Nizo-

zemskem (doma~i davkopla~evalci) in fizi~ne osebe, ki sicer ne prebivajo na ozemlju

Nizozemske, ampak imajo tam premo`enje (tuji davkopla~evalci). Doma~i davkopla-

~evalci so v na~elu zavezanci za pla~ilo davka na premo`enje, ki se nahaja na Nizozem-

skem. Na podlagi 3. ~lena zakona je obdav~ljivo premo`enje enako vrednosti vsega

premo`enja, vklju~no z dele`i v podjetjih, zmanj{ano za dolgove in obveznosti.

Zakon iz leta 1986 (Wet tot Uitbreiding van de Ondernmingsvijstelling in de Vermo-

gensbelastin, 1986), je v zakon o premo`enjskem davku vnesel posebno dav~no opro-

stitev za znaten dele` (substantial holding) v podjetju.
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2000 razveljavljen.



Vpra{anji, ki sta bili naslovljeni na SES:

• Ali se ~lena 6(12) in 52(43) PES interpretirata tako, da je omejitev v dolo~bi nacional-

nega zakona o premo`enjskem davku dr`ave ~lanice, ki dolo~a, da premo`enje, vlo-

`eno v podjetje (in to premo`enje predstavlja znaten dele`), ni podvr`eno pla~ilu

premo`enjskega davka, katerega zavezanec za pla~ilo je dru`benik, vendar omejuje

to oprostitev za dele`e v podjetjih, ustanovljenih v tej dr`avi ~lanici, v nasprotju s ~le-

ni 6(12) in 52 (43) PES. ^len 6 (12) dolo~a, da je na obmo~ju, kjer se uporablja PES in

ne da bi to vplivalo na njene posebne dolo~be, prepovedana vsakr{na diskriminacija

glede na dr`avljanstvo.

• ^e je odgovor na prvo vpra{anje negativno, ali se ~lena 73b(56) in 73d(58) PES inter-

pretirata tako, da je omejitev iz prvega vpra{anja nezdru`ljiva z dolo~bami zgoraj

omenjenih ~lenov.

Nekateri poudarki iz obrazlo`itve SES

• ^eprav neposredno obdav~enje spada v pristojnost dr`av ~lanic, je treba poudariti,

da morajo dr`ave ~lanice, kljub temu dejstvu, to pristojnost izvr{evati skladno s pra-

vom Skupnosti in se izogibati kakr{nekoli diskriminacije na podlagi dr`avljanstva.

• Na podlagi nizozemskega prava, znaten dele` (substantial holding) v podjetju ne po-

meni nujno nadzorovanje in upravljanje podjetja, ki sta glavni predpostavki za izvr{e-

vanje pravice do svobodnega ustanavljanja. Dejstvo, da dr`ava ~lanica ne dovoljuje

njenim davkopla~evalcem dav~ne oprostitve za znaten dele` v podjetjih, ustanovlje-

nih v drugi dr`avi ~lanici, ne vpliva nujno na pravico do svobodnega ustanavljanja.

• Vendar se obravnavana situacija nana{a na dr`avljana neke dr`ave ~lanice, ki prebiva

v tej dr`avi ~lanici in ima znaten dele` v podjetju, ki je ustanovljeno v drugi dr`avi ~la-

nici. Za davkopla~evalca, ki ima 100% dele` v podjetju, ki ima sede` v drugi dr`avi

~lanici, brez dvoma veljajo dolo~be PES o pravici do svobodnega ustanavljanja.

• Iz 52(43) ~lena PES jasno izhaja, da pravica do svobodnega ustanavljanja vklju~uje

pravico do ustanovitve in vodenja podjetij, zlasti dru`b ali podjetij v neki dr`avi ~lani-

ci s strani dr`avljana druge dr`ave ~lanice.

• Z zavrnitvijo oprostitve pla~ila davka na premo`enje na podlagi oprostitve za znaten

dele` v podjetju za dr`avljane dr`av ~lanic, ki prebivajo na Nizozemskem in ki pri iz-

vr{evanju pravice do svobodnega ustanavljanja upravljajo s podjetjem, ki ima sede` v

drugi dr`avi ~lanici, in s priznanjem te oprostitve dr`avljanom dr`av ~lanic, ki prebi-

vajo na Nizozemskem in imajo znaten dele` v podjetju s sede`em na Nizozemskem,

izhaja, da nacionalna zakonodaja dolo~a razlike med davkopla~evalci, in sicer s tem,
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ko sprejme za kriterij razlikovanja sede`e podjetij, v katerih imajo ti davkopla~evalci

svoje dele`e.

• To razlikovanje med davkopla~evalci je v na~elu v nasprotju z 52(43) ~lenom PES.

• Zatorej je treba ugotoviti, ali obstaja kakr{nokoli opravi~ilo za to razli~no obravnava-

nje davkopla~evalcev na podlagi dolo~il PES o pravici do svobodnega ustanavljanja.

• Nizozemska vlada je zagovarjala stali{~e, da je omejitev oprostitve pla~ila premo`enj-

skega davka na dele`e v podjetjih s sede`em na Nizozemskem opravi~ljivo z vidika

ohranjanja kohezije nizozemskega dav~nega sistema.

• Namen oprostitve naj bi bila ubla`itev - v ekonomskem smislu - dvojnega obdav~eva-

nja, ki izhaja iz obdav~itve dobi~ka podjetij in premo`enja, vlo`enega v to podjetje, ki

je obdav~eno s premo`enjskim davkom.

• Samo premo`enje v obliki dele`a v podjetju, ustanovljenem na Nizozemskem, je v ce-

loti ali delno opro{~eno davka na premo`enje, ker je dobi~ek tak{nega podjetja sicer

predmet davka na dobi~ek podjetij. Premo`enje v obliki dele`a v podjetju, ki ima se-

de` v drugi dr`avi ~lanici, naj ne bi bilo predmet dav~ne oprostitve, zato ker dobi~ek

tega podjetja ni predmet davka na dobi~ek podjetij na Nizozemskem in torej ne gre za

problem dvojnega obdav~enja.

• Tega stali{~a nizozemske vlade ni mogo~e potrditi.

• SES je sicer potrdilo, da potreba po varovanju kohezije dav~nega sistema neke dr`ave

~lanice opravi~uje uporabo dolo~b, ki omejujejo osnovne svobo{~ine.

• Vendar v obravnavanem primeru temu ni tako.

• V tem primeru ne gre za dvojno obdav~enje dobi~ka - celo v ekonomskem smislu -

zato, ker se obravnavani davek ne nana{a na dobi~ek, razdeljen dru`benikom v obli-

ki dividend, ampak na premo`enje dru`benikov glede na vrednost njihovih dele`ev v

kapitalu podjetja. Vpra{anje, ali podjetje dosega dobi~ek ali ne, v nobenem primeru

ne vpliva na obveznost pla~ila davka na premo`enje.

• Dejstvo, da so podjetja, ustanovljena na Nizozemskem, zavezana pla~ilu davka na

dobi~ek podjetij na Nizozemskem, podjetja, ustanovljena v drugi dr`avi ~lanici, pa

ne, je za namene dav~ne oprostitve glede premo`enjskega davka irelevantno.

• Posledi~no je odgovor na prvo vpra{anje pritrdilen: ~len 52(43) PES izklju~uje dav~no

zakonodajo dr`ave ~lanice glede na okoli{~ine primera, kjer dele` v podjetju podelju-

je dru`beniku jasen vpliv pri odlo~itvah v podjetju in mu dovoljuje, da odlo~a o nje-

govih aktivnostih ter

• dovoljuje dr`avljanom dr`av ~lanic, ki prebivajo na njenem teritoriju, celotno ali

delno oprostitev pla~ila premo`enjskega davka za premo`enje vlo`eno v podjetje;
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• vendar dovoljuje to oprostitev s tem, da gre za dele` v podjetju, ki ima sede` v

obravnavani dr`avi ~lanici, torej ga odreka dru`benikom v podjetjih, ustanovljenih

v drugih dr`avah ~lanicah.

• Glede na odgovor na prvo vpra{anje je odgovarjanje na drugo vpra{anje brezpred-

metno.12

V. PRIMERJALNI PREGLED PO DR@AVAH

5.1 Avstrija

5.1.1 Davek na nepremi~nine (Grundsteuer)

Pravna podlaga za ta davek je zakon o davku na nepremi~nine (zakon {t. 149/1955,

zadnja sprememba {t. 28/1999). Davek je prihodek lokalne skupnosti, pla~uje pa se za

kmetijsko in gozdno zemlji{~e na podro~ju te lokalne skupnosti (davek na nepremi~ni-

ne A) ter za zemljo in zgradbe, dane v najem ter zgradbe v tujini in v industrijskih conah

(davek na nepremi~nine B). Osnova za obdav~itev je t. i. standardna vrednost, ki se ra-

~una v skladu z zakonom o cenitvi (vrednotenju) nepremi~nin. Zavezanec za pla~ilo

davka na nepremi~nine je lastnik nepremi~nine.

Dav~ne oprostitve veljajo za nepremi~nine v javni lasti in nepremi~nine v lasti: avstrij-

skih dr`avnih `eleznic, neprofitnih, dobrodelnih in verskih institucij, {portnih klubov,

bolni{nic ter za nepremi~nine v povezavi z javnim transportom, pokopali{~i ter diplo-

matskimi in konzularnimi predstavni{tvi (kadar obstaja meddr`avni sporazum). Veliko

dav~nih izjem obstaja tudi na podlagi de`elne zakonodaje in se nana{ajo predvsem na

lastni{tvo t. i. prvega bivali{~a dav~nega zavezanca.
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Article 52 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 43 EC) precludes a Member State's tax legislation,

such as that at issue in the main proceedings, which, in circumstances where a holding in the capital of a com-

pany confers on the shareholder a definite influence over the company's decisions and allows him to determi-

ne its activities,

- allows nationals of Member States resident on its territory an exemption, in whole or in part, from wealth tax

in respect of the assets invested in shares in the company,

- but makes that exemption subject to the condition that the holding be held in a company established in the

Member State concerned, thus denying it to holders of shares in companies established in other Member

States.)



Dav~na stopnja je enaka zmno`ku osnovne dav~ne stopnje (ta praviloma zna{a 2,7%)

in koeficientov, ki so razli~ni med posameznimi lokalnimi oblastmi. Najbolj obi~ajna

(letna) dav~na stopnja je 0,8% standardne vrednosti nepremi~nine.

5.1.2 Dajatev na nepozidana stavbna zemlji{~a (Bodenwertabgabe)

Zakon o dajatvi na vrednost zemlji{~a (zakon {t. 285/1960, ki je bil zadnji~ spremenjen z

zakonom {t. 383/1973) predstavlja pravno podlago za to dajatev, ki je prete`no (96%)

prihodek lokalne skupnosti, dr`avi pa pripada le njen manj{i del (4%).

To dajatev se pla~uje za nepozidana stavbna zemlji{~a. Osnova za obdav~itev je stan-

dardna vrednost zemlji{~a, dajatev pa pla~ujejo lastniki zemlji{~. Stopnja obdav~itve je

1% od standardne vrednosti zemlji{~a nad 14.600 €.

5.1.3 Dajatev na drugi dom (Zweitwohnsitzabgabe)

Pravna podlaga za to dajatev je zakon o drugem domu (zakon {t. 87/1997). Dajatev je

prihodek lokalne skupnosti in se pobira na de`elnem ter lokalnem nivoju. Dav~na os-

nova je odvisna od povr{ine in lokacije drugega doma (po~itni{ke hi{e). Dajatev se po-

bira na za~etku leta. Dav~ne oprostitve veljajo za stalno bivali{~e, za zasebno oddajanje

sob (do 10 postelj) in za t. i. poslovna bivali{~a (hoteli, hi{e za goste).

5.1.4 Davek na promet nepremi~nin (Grunderwerbsteuer)

Pravna podlaga za uvedbo tega davka je zakon o davku na promet nepremi~nin (zakon

{t. 309/1987, nazadnje spremenjen z zakonom {t. 144/2001). Prihodki od tega davka se

delijo med lokalnim (96%) in zveznim (4%) nivojem.

Davek pla~ujejo tisti zavezanci, ki pridobivajo nepremi~nino. Osnova za obdav~itev je

nakupna cena nepremi~nine, v posebnih primerih pa njena standardna vrednost. Ob-

stajajo tudi dolo~ene dav~ne olaj{ave, kot so npr. sredstva, vlo`ena v izbolj{anje zem-

lji{~a. Stopnja davka je obi~ajno 3,5%, dav~na stopnja za transakcije nepremi~nin med

bli`jimi sorodniki pa zna{a 2%.

5.1.5 Davek na transfer kapitala (Kapitalverkehrsteuern)

Pravna podlaga je Zakon o davku na transfer kapitala iz leta 1934 (nazadnje spremenjen

leta 2001 z zakonom {t. 144/2001). Ta davek je prihodek dr`ave, pla~uje pa se pri prvi

pridobitvi delnic in pri podobnih transakcijah.

Dav~na osnova je transferiran kapital. Zavezanec za pla~ilo davka je kupec delnic, teh-

ni~no pa ga izpla~uje gospodarska dru`ba - izdajateljica delnic. Izjeme od obdav~itve
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veljajo za neprofitne dru`be, dobrodelne ali cerkvene organizacije, javne dru`be in za

konverzije delnic ter pripojitve gospodarskih dru`b. Dav~na stopnja je 1%.

5.1.6 Dav{~ina na prostovoljno prodajo (Abgabe von freiwilligen
Feilbietungen)

Pravna podlaga za to dav{~ino je v de`elnih zakonih; na [tajerskem je to de`elni zakon

{t. 10/1928 (Versteigerungsabgabegesetz), na Tirolskem 20. ~len zakona o davkih lo-

kalnih oblasti (de`elni zakon {t. 43/1935), na Dunaju pa zakon o dajatvi na prodajo (de-

`elni zakon {t. 45/1983 in 40/2001).

Dav{~ina je prihodek lokalnih oblasti. Pla~uje se v primerih prostovoljne prodaje pre-

mi~nega ali nepremi~nega premo`enja na dra`bah. Osnova za obdav~itev je prodajni

izkupi~ek. Dav~na stopnja je med posameznimi zveznimi de`elami zelo razli~na.

5.1.7. Davek na dedi{~ine in darila (Erbschaft- und Schenkungsteuer)

Pravna podlaga za ta davek je zakon o dajatvah na dedi{~ine in darila (zakon {t.

141/1955, ki je bil nazadnje spremenjen leta 2001 (zakon {t. 144/2001). Davek je priho-

dek dr`ave (83,333%) in zvezne de`ele (16,667%). Dav~ni zavezanci so osebe, ki prido-

bijo premo`enje na podlagi dedovanja ali daril. V primeru daril je dav~ni zavezanec tudi

darovalec.

Osnova za obdav~enje je vrednost pridobljenega premo`enja (nepremi~nine se vred-

notijo pod tr`no vrednostjo), po odbitku dolgov in stro{kov, ki so povezani s tem pre-

mo`enjem. Vrednosti daril, prejetih v obdobju 10 let, se se{tevajo v enotno dav~no

osnovo.

Odbitne postavke so odvisne od zapustnikovega dav~nega razreda in narave njegove-

ga premo`enja. Predpisane so odbitne vrednosti, ki so odvisne od stopnje sorodstva in

zna{ajo od 110 € za peto kategorijo (najbolj oddaljeno sorodstvo) do 9500 € za zakon-

skega partnerja.

Dav~na stopnja pri tem davku zna{a od 2% do 60%. Dav~na lestvica ima pet razredov, ki

so odvisni od velikosti dedi{~ine (darila) in od sorodstvene povezanosti med zapustni-

kom (darovalcem) ter dedi~em (obdarovancem). Lestvica je znotraj vsakega od teh raz-

redov progresivna glede na vrednost dedi{~ine (darila).

Ni`je dav~ne stopnje v vi{ini 5% veljajo za dolo~ene vrste daril v korist religioznih in do-

brodelnih ciljev ali v javno korist. Enaka dav~na stopnja velja tudi za tiste delnice, ki po-

menijo manj kot 1% lastni{tva posamezne gospodarske dru`be.

V primeru, da zapustnik (donator) in dedi~ (obdarovanec) nista avstrijska rezidenta, je

obdav~ljivo samo dolo~eno premo`enje (na primer nepremi~nine in poslovna aktiva).
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Avstrijski dr`avljani, ki bivajo v tujini, imajo status avstrijskega rezidenta {e dve leti po

odhodu iz dr`ave, dr`avni uslu`benci pa so dav~ni zavezanci ves ~as bivanja v tujini.

5.1.8 Davek na motorna vozila (Kraftfahrzeugsteuer)

Pravna podlaga za ta davek je zakon o davku na motorna vozila iz leta 1992 (zakon {t.

449/1992), ki je bil nazadnje spremenjen leta 2000 (zakon {t. 142/2000).

Prihodke iz naslova tega davka si delita dr`ava (88,775%) in zvezne de`ele (11,225%).

Davek se pla~uje na motorna vozila, ki so registrirana v Avstriji. Na podlagi velikosti

motorja so obdav~ena tudi motorna kolesa in vozila z maso, manj{o od 3,5 tone, ostala

vozila pa na podlagi njihove celotne mase.

Dav~ni zavezanec je lastnik prometnega dovoljenja (potrdila o registraciji) v primeru

doma~ih vozil ter voznik v primeru, da gre za tuja vozila. Oprostitve veljajo za voja{ka,

policijska, gasilska in re{evalna vozila, za avtobuse in nekatera vozila, povezana z `e-

leznico, ter za motorna vozila s tujo registracijo, kadar za to obstaja mednarodni

sporazum.

Davek se pla~uje ~etrtletno. Za t. i. komercialna vozila do 3,5 tone mase zna{a davek

0,6 € za vsak kilovat mo~i motorja nad 24 kilovati. Za te`ka vozila velja obdav~itev v vi-

{ini 8,5 € mese~no za vsako tono (zaokro`eno navzgor) njihove celotne mase (najmanj

73 € in najve~ 340 €) s tem, da velja za tovorne prikolice dolo~en popust.

5.1.9 Dav{~ina (davek) na pse (Hundesteuer)

Pravna podlaga za uvedbo tega davka (dav{~ino) so naslednji de`elni zakoni:

• Gradi{~anska: zakon o dav{~ini na pse (de`elni zakon {t. 5/1950 in 32/2001);

• Koro{ka: zakon o dav{~ini na pse (de`elni zakon {t. 18/1970 in 81/2001);

• Spodnja Avstrija: spodnjeavstrijski zakon o dav{~ini na pse (de`elni zakon iz leta 1979

{t. 3702-3);

• Zgornja Avstrija: gornjeavstrijski zakon o dav{~ini na pse (de`elni zakon {t. 14/1950

in 83/1984);

• [tajerska: zakon o dav{~ini na pse (de`elni zakon. {t. 24/1950 in 51/1969);

• Tirolska: zakon o davku na pse (de`elni zakon {t. 3/1980 in 122/2001) in

• Dunaj: zakon o dav{~ini na pse (de`elni zakon {t. 38/1984 in 52/2000).

Te dav{~ine (davki) so prihodek lokalne skupnosti. Obdav~eno je {tevilo psov. Izjeme

od obdav~enja so psi vodniki in ~uvaji ter psi, namenjeni za poklicne ali komercialne

namene. Na Koro{kem je v veljavi obdav~itev najve~ v vi{ini 58 € za posameznega psa

letno; na Gornjeavstrijskem od 6,54 € za pse vodnike, ~uvaje in pse, namenjene poklic-
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ni ali komercialni rabi in najmanj 13,08 € za vse druge pse letno; na Dunaju pa 43,60 €

letno za prvega psa in 65,40 € za vsakega naslednjega psa.

5.1.10 Dajatev na motorne colne (Motorbootabgabe)

Pravna osnova za to dajatev so de`elni zakoni. Na Koro{kem je to npr. zakon o dajatvi

na motorne ~olne (de`elni zakon iz leta 1992, nazadnje spremenjen z zakonom iz leta

2001 - {t. 5/2001).

Dajatev je del dav~nih virov posamezne zvezne de`ele, pla~uje pa se na motorizirana

vozila, ki se uporabljajo na vodnih poteh. Osnova za obdav~enje je mo~ motorja. Izje-

me od obdav~enja so plovila: re~ne policije, vojske, dr`avne varnosti, carine, sodne ob-

lasti, institucij, ki upravljajo z vodami ter plovila priznanih re{evalnih organizacij. Daja-

tev se pla~uje letno v vi{ini 1 € na 1 kilovat motorne mo~i plovila.

5.2 Belgija

Belgijski dav~ni sistem ima nekatere posebnosti v primerjavi z drugimi dr`avami EU.

Davek na nepremi~nine po pridobljenih podatkih ne spada med samostojne premo-

`enjske davke, pa~ pa je povezan z dohodki od nepremi~nin. Zato je v gradivu Evrop-

ske komisije tudi prikazan med osebnimi dohodninami (personal income taxes).

Tudi iz pregleda OECD iz leta 2003 z naslovom Tax Reform in Belgium izhaja, da gre so-

razmerno visok dele` osebnih dohodnin in nizek dele` premo`enjskih davkov v tej dr-

`avi pripisati dejstvu, da je davek na nepremi~nine uvr{~en med osebne dohodnine,

primerljivi davki v drugih dr`avah pa so vklju~eni med premo`enjske davke. Kljub

temu pa smo ta davek v nalogi prikazali.

5.2.1 Davek na nepremi~nine

Lastniki nepremi~nin pla~ujejo lokalnim oblastem davek na nepremi~nine (précompte

immobilier), ki se odmeri na podlagi ocenjenega katastrskega dohodka (revenue cada-

stral), ki ga oblasti dolo~ijo za posamezno nepremi~nino. Dav~na stopnja je razli~na

glede na ob~ino, v kateri se nahaja nepremi~nina, ponavadi pa zna{a med 20 in 50% ka-

tastrskega dohodka (povzeto po: Guide taxation in Belgium, 2004).

Nekoliko druga~e o tem davku govori pregled Evropske komisije, v katerem je zapisa-

no, da je dav~na osnova dolo~ena bodisi na podlagi katastrskega dohodka bodisi na

podlagi vrednosti najemnine. Za hi{o, kjer davkopla~evalec prebiva, se priznava pav-

{alna olaj{ava v vi{ini 40% katastrskega dohodka, za nepozidana zemlji{~a pa pav{alna
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olaj{ava zna{a 10%. Katastrski dohodek je imaginarni znesek, ki naj bi predstavljal letno

neto vrednost dohodka od nepremi~nin.

Obstajajo razli~ni re`imi obdav~enja pozidanega nepremi~nega premo`enja. V prime-

ru, da davkopla~evalec prebiva v hi{i, se davek odmeri na podlagi indeksiranega kata-

strskega dohodka, ~e pa ne prebiva v hi{i, se indeksirani katastrski dohodek kot osnova

za obdav~enje pove~a za 40%.13 ^e zavezanec hi{o uporablja za poslovno dejavnost, ne

pla~uje davka na nepremi~ninski dohodek, ker gre za poslovni dohodek. Za najem ve-

ljajo posebne obdav~itve, v odvisnosti od vi{ine najemnine. Podobno velja za nepozi-

dana zemlji{~a, seveda prilagojeno okoli{~inam. Prihodki od tega davka gredo dr`avi,

pokrajini in ob~ini.

5.2.2 Davek na dedi{~ine in prenos premo`enja v primeru smrti

Davek na dedi{~ine se odmeri glede na neto vrednost celotnega premo`enja umrlega

dr`avljana Belgije. Gre za nepremi~no in premi~no premo`enje, ki se nahaja bodisi v

dr`avi ali izven nje, po od{tetju zapustnikovih obveznosti ter zdravstvenih in pogrebnih

stro{kov. Davek na prenos premo`enja v primeru smrti se obdav~i po enaki stopnji kot

davek na dedi{~ine. Gre za davek, ki se obra~una samo na nepremi~nino v Belgiji, kate-

re lastnik pa ni prebival v Belgiji, brez odbitka stro{kov.

Dav~no osnovo predstavlja tr`na vrednost premo`enja na dan smrti, stopnja davka pa

je odvisna od sorodstvenega razmerja med zapustnikom in dedi~em (ter od bivanja v

skupnem gospodinjstvu)14, od dele`a zapu{~ine posameznega dedi~a in od regije, v

kateri se dedi{~ina pridobi.

Kot primer naj navedemo stopnje za flamsko regijo: ~e gre za sorodstvo v ravni vrsti ali

za zakonsko zvezo med zapustnikom in dedi~em, zna{a stopnja davka 3%, ~e gre za

premo`enje do 50.000 €. ^e je premo`enje vredno med 50.000 € in 250.000 €, je stopnja

davka 9%, ~e pa je premo`enje vredno ve~, je stopnja davka 27%. Gre torej za progre-

sivno obdav~itev. Dedi~i v ravni vrsti, pre`iveli zakonec in osebe, ki so prebivale v

skupnem gospodinjstvu z zapustnikom, so upravi~eni do zni`anja davka za najve~

500 €, vendar samo v primeru, ~e vrednost premo`enja ne presega 50.000 €.
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V valonski regiji in v prestolnici Bruselj veljajo druga~ne stopnje obdav~enja in nekoli-

ko druga~en sistem nasploh (npr. oprostitev do vrednosti dedi{~ine 12.500 € za sorod-

nike v ravni vrsti in zakonca).

5.2.3 Davek na borzne transakcije (tax on stock-exchange transactions)15

Po Rupniku (Rupnik, 1997) gre za vrsto davka na promet kapitala, kar ga uvr{~a med

premo`enjske davke. Obdav~eno je vsakr{no nakupovanje in prodajanje dr`avnih

vrednostnih papirjev (public securities), pa tudi nekatere druge transakcije.

Obstaja ve~ izjem, ki se nana{ajo na finan~ne institucije in dr`avne vrednostne papirje.

Dav~na osnova pri prodaji in prenosu je znesek, ki ga prejme prodajalec ali prenosnik,

vklju~no s posredni{ko provizijo. Davek se pobira tako za prodajo kot tudi za nakup.

Za prodajo ali nakup vrednostnih papirjev je splo{na stopnja davka 0,17%, ~e pa gre za

vrednostne papirje javnega sektorja, je stopnja davka 0,07%. Nekatere transakcije so

obdav~ene po ni`ji stopnji.

5.2.4 Registracijski davki16

Registracijski davki se po pravilu pobirajo, kadar je registrirana (overjena) listina ali pi-

sni dokument. Na prvem mestu je treba omeniti davek na prodajo nepremi~nine, ki

zna{a 12,5% (oziroma 10% v flamski regiji) pogodbene vrednosti nepremi~nine, ki se

prodaja, menja ali kako druga~e prepi{e na drugo osebo. Dav~na osnova ne sme biti

ni`ja od tr`ne vrednosti nepremi~nine na dan sklenjene pogodbe oziroma sporazuma.

Pri prodaji majhnih kmetij in stanovanj manj{e vrednosti je ta stopnja 6% (5% v flamski

regiji). V flamski regiji se dav~na osnova lahko zni`a za 12.500 €, ~e nepremi~nino pri-

dobi fizi~na oseba z namenom, da bo to njeno stalno prebivali{~e.

Naslednji registracijski davek se nana{a na vlaganje sredstev (nepremi~nin, premi~nin,

gotovine, kreditov) v belgijske gospodarske dru`be; stopnja obdav~itve zna{a 0,5%.

Ravno tako se z 0,5% dav~no stopnjo obdav~ujejo nekatere oblike pove~anja kapitala v

gospodarskih dru`bah.

V primeru javne prodaje opredmetenega premi~nega premo`enja zna{a dav~na stop-

nja 5%, pri odmeri davka pa je treba poleg cene upo{tati {e nastale stro{ke.

Davki na darila kot oblika registracijskega davka se nana{ajo na vsa darila v obliki ne-

premi~nin in premi~nin, dav~na obveznost pa se izra~una glede na tr`no vrednost po-

darjenih stvari, na~eloma brez odbijanja stro{kov. Stopnje obdav~itve so razvidne iz les-
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tvice, ki je, za razliko od davka na dedi{~ine, enaka za vso dr`avo. Pri odmeri davka je

pomembno sorodstveno razmerje med darovalcem in obdarjencem, pa tudi vrednost

daru. Tako je, na primer, za darila do vrednosti 12.500 €, ki se podarijo med sorodniki v

ravni vrsti ali med zakoncema, stopnja davka 3 %, pri ve~jih vrednosti daril pa je dav~na

stopnja visoka, vse do 30 % (za darila v vrednosti nad 500.000 €). Obstajajo nekatere

mo`nosti zni`anja dav~ne stopnje.

5.2.5 Cestni davek

Gre za davek, ki se pobira od vozil na paro, od motornih vozil, njihovih prikolic in pol-

prikolic, ki se uporabljajo za prevoz oseb ali blaga na javnih cestah. Izvzeta so vozila v

javni rabi (voja{ka, re{evalna, gasilska vozila ipd.).

Dav~na osnova je odvisna od mo~i motorja, delovne prostornine valjev ali od najve~je

dovoljene mase vozila. Pri vi{ini davka se upo{teva tudi vrsta goriva (bencin - dizelsko

gorivo). Na~eloma zna{a od 54,36 € do 1388,04 €. Dav~ne stopnje se uskladijo vsako

leto 1. julija.

Obstaja tudi dodatna obdav~itev v korist ob~in.

5.3 Danska

5.3.1 Davek na vrednost nepremi~nin (property value tax)

Gre za davek, od katerega dve tretjini dobijo ob~ine, eno tretjino pa okro`ja, kjer `ivi

lastnik nepremi~nine. Pla~ajo ga samo zasebni lastniki stanovanjskih hi{ oziroma stano-

vanj. Odvisen je od javne ocene celotne vrednosti nepremi~nin, ki za~ne veljati 1. ja-

nuarja vsako leto. Do vrednosti nepremi~nine 3.040.000 DKK je stopnja davka 1%, nad

tem zneskom pa je stopnja 3%. Osebam, starej{im od 67 let, se prizna zni`anje dav~ne

stopnje.

5.3.2 Ob~inski davek od nepremi~nin

Kot `e ime pove, se ta davek pla~a ob~ini, kjer se nepremi~nina nahaja. Osnova za od-

mero davka, ki se pla~a iz naslova posedovanja nepremi~nin, je vrednost nepremi~nine

po odbitju zneska za njeno izbolj{avo. Davek se ne pla~a za nepremi~nine v lasti dr`av-

nih in javnih ustanov, lahko pa so davka opro{~ene tudi neprofitne ustanove, elektrar-

ne, plinarne, vodovodi in postaje daljinskega ogrevanja.
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Davek se pla~uje v dveh ali ve~ih enakih obrokih, skladno z natan~nej{imi dolo~bami

ob~inskih predpisov. Stopnja davka je 0,1% vrednosti nepremi~nine, ki se pomno`i s

koli~nikom, ki ga dolo~i posamezna ob~ina in je lahko med 6 in 24.

Vrednost nepremi~nin za odmero davka naj bi se revalorizirala vsako leto (glej: Almy: A

Survey of Tax Property Systems in Europe, 2001).17

5.3.3 Okro`ni davek od nepremi~nin

Za razliko od ob~inskega davka od nepremi~nin se ta davek pla~a v okro`ju, kjer se po-

samezna nepremi~nina nahaja, in sicer za vse nepremi~nine na Danskem, razen za tiste,

ki se nahajajo na obmo~ju Københavna in Frederiksberga.18 Glede osnove za odmero

davka velja enaka ureditev kot pri ob~inskem davku od nepremi~nin. Pla~uje se skupaj

z ob~inskim davkom.

Za vsa okro`ja je stopnja davka 1%, razen za nepremi~nine, namenjene za kmetijsko

dejavnost; v tem primeru zna{a stopnja davka 0,57%.

5.3.4 Finan~na dajatev za javno lastnino (financial levy on public property,
tudi: service tax)

Pravna podlaga za to dajatev je enaka kot za oba zgoraj navedena davka od nepre-

mi~nin (zakon o davku, ki se pla~a ob~inam od nepremi~nin). Ob~inske in okro`ne ob-

lasti lahko sklenejo, da se za dr`avne, okro`ne in ob~inske nepremi~nine, ki so

opro{~ene davka, pla~a posebna dajatev ob~ini oziroma okro`ju. Dajatev se pla~a od

razlike med vrednostjo samega zemlji{~a in zemlji{~a, na katerem stoji stavba. Za ob~in-

sko premo`enje se ne pla~a dajatve okro`ju, ob~ina pa lahko dolo~i oprostitev pla~ila

dajatve za okro`no premo`enje. Dajatev se pla~uje hkrati z ob~inskim davkom.

Stopnja dajatve je 0,1% vrednosti nepremi~nine, ki se pomno`i s polovico koli~nika ob-

~inskega davka od nepremi~nin, vendar ta stopnja ne sme prese~i 1% vrednosti nepre-

mi~nine.

5.3.5 Finan~na dajatev za poslovne prostore

Tudi v tem primeru gre za enako pravno podlago kot zgoraj. Sredstva od dajatve, ki si-

cer ni povsod predpisana, pripadajo ob~ini, v kateri se nahajajo poslovni prostori. Ob-
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~inske oblasti lahko dolo~ijo, da se za nepremi~nine, ki se uporabljajo kot pisarne, trgo-

vine, hoteli, tovarne, delavnice ipd., lahko pla~a finan~na dajatev kot prispevek za

stro{ke. Izjema pri pla~ilu te dajatve je premo`enje, na katero se tudi sicer ne pla~a da-

vek na nepremi~nine. Finan~no dajatev pobira ob~ina, stopnja pa je 0,1 % vrednosti ne-

premi~nine, ki se pomno`i s koli~nikom ob~inskega davka od nepremi~nin (glej zgo-

raj), vendar ta stopnja ne sme prese~i 1 % vrednosti nepremi~nine.

5.3.6 Davek na spremembo statusa nepremi~nin (Real property derestric-
tion tax)

Sredstva iz tega davka se enakomerno razdelijo med dr`avo in ob~ino, kjer se zadevne

nepremi~nine nahajajo. Pla~a ga lastnik nepremi~nin. Osnova za obdav~enje pa je po-

vi{anje vrednosti nepremi~nin, ki so bile namenjene kmetijski dejavnosti, vrtnarjenju,

drevesnicam in nasadom, pa so bile uvr{~ene v urbana obmo~ja ali obmo~ja po~it-

ni{kih hi{ic, pri ~emer se vrednost nepremi~nin glede na vrednost pred spremembo sta-

tusa povi{a za 50%.

Davek je treba pla~ati v enem mesecu po obvestilu o njegovem izra~unu, lahko pa se

obveznost pla~ila odlo`i do prodaje nepremi~nin. Pobirajo ga lokalne skupnosti, v ka-

terih se nepremi~nine nahajajo. Dav~na stopnja je 40% za 200.000 DKK povi{ane vred-

nosti in 60% nad to vrednostjo. Posebnost tega davka je, da zavezanec lahko zahteva od

lokalne skupnosti, da kupi nepremi~nine.

5.3.7 Davek na dedi{~ine

Sredstva, pridobljena s tem davkom, pripadajo dr`avi. Osnova za njegovo odmero je

tr`na vrednost podedovanega premo`enja, osnovna dav~na stopnja pa je 15% te vred-

nosti. Od vrednosti premo`enja za odmero davka se lahko od{tejejo zapustnikovi dol-

govi, pa tudi stro{ki, povezani z upravljanjem premo`enja. Osnovni odbitek je 196.600

DKK, davka pa npr. ne pla~ajo pre`iveli zakonci. Zni`anje dav~ne osnove predstavljajo

tudi davki na premo`enje, pla~ani v drugih dr`avah. Dedi~i, ki niso najbli`nji sorodniki

ali druga~e povezani z zapustnikom, pla~ajo dodatni davek v vi{ini 25%.

^e je zapustnik prebival izven dr`ave, se davek na dedi{~ino pla~a samo za nepre-

mi~nine in pritikline na Danskem.

5.3.8 Davek na darila

Ta davek tudi spada med davke, pri katerih pobrana sredstva prejme dr`ava. Osnova za

odmero je tr`na vrednost darila. Ne pla~a se za darila zakonskim partnerjem. Dav~na
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stopnja v vi{ini 15% iznad letne vrednosti 515.000 € se za ta davek odmeri od daril po-

tomcem, pastorkom in njihovim potomcem, zakoncem preminulih potomcev in pastor-

kov, star{em in osebam, ki so dve leti pred prejemom darila `ivele v skupnem gospo-

dinjstvu z darovalcem (npr. neporo~eni pari). ^e je vrednost darila vi{ja od 18.000 DKK,

pa je obdarjenec zakonec otroka ali pastorka, se od prese`ka nad to vrednostjo pla~a

davek v vrednosti 15%. Stari star{i, o~im in ma~eha morajo pla~ati davek v vi{ini

36,25%, ~e gre za darilo, katerega vrednost presega 51.500 €. Vse ostale obdarjene ose-

be pa ne pla~ajo premo`enjskega davka na darila, pa~ pa so zavezani k pla~ilu davka

od dohodka. Darovalec in obdarjenec sta dol`na predlo`iti dav~no napoved lokalni

dav~ni in{pekciji.

Davek se mora pla~ati, ~e bodisi darovalec bodisi obdarjenec prebivata na Danskem.

^e oba prebivata v tujini, se davek pla~a samo za nepremi~nine in pritikline, ki se naha-

jajo na Danskem.

5.3.9 Registracijski davek

Gre za davek, ki se pla~uje za registracijo v dolo~enih registrih. Med te registre spada

tudi register lastni{tva nepremi~nin. Sredstva od pobranega davka pripadajo dr`avi.

Davek pla~ajo prodajalec, kupec in oseba, ki prosi za registracijo. Obra~unan je po fik-

sni stopnji, ki pa se lahko nadomesti z razli~nimi stopnjami na podlagi prodajne cene

oziroma nazadnje ocenjene vrednosti premo`enja.

Davek se pla~a ob podaji vloge za registracijo ali (po posebnem dovoljenju) v nasled-

njem mesecu po nastanku obveznosti njegovega pla~ila. Stopnja davka je razli~na od

primera do primera. Pri prenosu lastni{tva nepremi~nine je fiksni znesek davka 1400

DKK, poleg tega pa {e 0,6% prodajne cene ali zadnje ocenjene vrednosti nepremi~nine.

5.3.10 Zeleni davek na osebne avtomobile (Green tax on passenger cars)

Pravna podlaga za ta davek je zakon o davku na porabo goriva iz leta 1999.

Nana{a se na registrirane osebne avtomobile in ga pla~ujejo osebe, na katerih imena so

avtomobili registrirani.

Sredstva od pobranega davka pripadajo dr`avi. Pla~uje se dvakrat na leto. Na letni ravni

zna{a od 62 € (~e avtomobil prevozi 20 ali ve~ kilometrov na liter goriva) pa do 2272 €

(~e prevozi manj kot 4,5 kilometrov na liter goriva).

Osnova za obdav~enje je poraba goriva. Izjeme veljajo za starej{e osebne avtomobile,

za katere se pla~uje davek na maso motornih vozil.19
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5.3.11 Davek na maso motornih vozil

Sredstva, pridobljena s tem davkom, pripadajo dr`avi. Davek se pla~uje od starej{ih

osebnih avtomobilov, registriranih motornih vozil, traktorjev, prikolic, polprikolic, na-

menjenih za prevoz potnikov, ter prikoli~ne opreme (pri bivalnih prikolicah). Za oseb-

ne avtomobile, ki uporabljajo drugo pogonsko sredstvo kot bencin ali ki jih tako vozilo

vle~e, se pla~a poleg davka na maso tudi izravnalni davek. ^e gre za osebne avtomobi-

le, avtobuse in taksije, je osnova za obdav~enje lastna masa vozila. Pri dostavnih vozilih

in tovornjakih je dav~na osnova najve~ja dovoljena masa. Za nekatera vozila se odmer-

ja davek v fiksnem znesku.

Davek pla~a oseba, na katere ime je vozilo registrirano. Ne pla~a se za: voja{ka, gasil-

ska, re{evalna vozila, taksije, mopede in za avtobuse na rednih progah. Vozila, ki jih

uporabljajo invalidi, so lahko opro{~ena pla~ila tega davka, ki se sicer pla~uje redno

(enkrat, dvakrat ali {tirikrat na leto).

Letna vi{ina davka zna{a za motorje 560 DKK, za ostala vozila pa je dolo~ena lestvica.

Za vozila, te`ka do 600 kg, je vi{ina davka 1640 DKK, za vozila z maso od 1601 do 1800

kg, zna{a davek 2000 DKK, itd.

5.4 Finska

Na Finskem je (prav tako kot na [vedskem) predpisano najve~je dopustno dav~no bre-

me posameznega dav~nega zavezanca. V primeru, da vsota nacionalnega, ob~inskega,

cerkvenega davka, davka na premo`enje in zdravstvenega zavarovanja prese`e 70% re-

zidentovega obdav~ljivega dohodka, se dav~nega zavezanca za ta prese`ni del ne ob-

dav~uje.

5.4.1 Davek na neto premo`enje (Net wealth tax - capital tax)

Pravna osnova je zakon o davku na neto premo`enje iz leta 1992 (Act on Tax on Net

Wealth - {t. 1537/1992). Prihodki od tega davka so del dr`avnega prora~una. Dav~ne

stopnje so dolo~ene v letnem zakonu o dav~nih stopnjah.

Ta davek pla~ujejo predvsem fizi~ne osebe in to na na podlagi vrednosti neto premo`e-

nja na koncu dav~nega leta, ki je ve~inoma enak koncu koledarskega leta. Na~eloma se

obdav~uje vse premo`enje v lasti dav~nega zavezanca, ki ima denarno vrednost, razen

~e je druga~e predpisano. Iz obdav~ljivega premo`enja so izklju~ene pravice do neka-

terih ponavljajo~ih se izpla~il (vklju~no z obi~ajnimi pokojninami), ban~ni ra~uni in ne-

katere posebne obveznice, kot tudi osebno (gospodinjsko) premo`enje, ki ga uporab-
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lja dav~ni zavezanec ali njegova dru`ina. Avtomobili, motorji, motorni ~olni in jahte, kot

tudi dragulji in drugi predmeti neobi~ajno visoke vrednosti pa so obdav~eni.

Vrednotenje premo`enja je na~eloma opravljeno po polni tr`ni ceni, vendar obstaja ve-

liko pomembnih izjem, kjer se obdav~uje ob~utno ni`ja dav~na osnova. Tako se zgrad-

be vrednotijo po njihovi t.i. nadomestitveni ceni, katere metodologijo izra~una dolo~a

ministrstvo za finance. Dav~na osnova zna{a najmanj 20% nadomestitvene cene. Odbit-

na postavka za pla~ilo davka na zavezan~evo bivali{~e je 10.000 €.

Zemlji{~a se vrednotijo na podlagi smernic, ki jih dav~na uprava dolo~i za vsako ob~i-

no. Dav~na osnova za gozdno in kmetijsko zemlji{~e se ocenjuje na podlagi (predvide-

nega) 7-letnega donosa pri kmetijski zemlji in 10-letnega donosa pri gozdu. Tako je

dav~na osnova pri kmetijskih zemlji{~ih ob~utno ni`ja od tr`ne vrednosti teh zemlji{~.

S tem davkom je na~eloma obdav~eno tudi poslovno premo`enje, izjema je dolo~eno

kmetijsko premo`enje, vklju~no z `ivino in kmetijskimi proizvodi. Poslovna oprema in

stroji, kot tudi zaloge, so za namene tega davka ocenjeni po njihovi knjigovodski

vrednosti.

Delnice dru`b in drugi vrednostni papirji, ki kotirajo, se vrednostijo po 70% njihove

tr`ne cene na koncu leta; ostali vrednostni papirji pa se vrednotijo na podlagi njihovega

donosa in neto vrednosti dru`be. Ocenjena vrednost delnic ne sme presegati njihove

tr`ne vrednosti. Dav~no osnovo predstavlja le 30% ocenjene vrednosti (ali tr`ne vred-

nosti pri tistih, ki kotirajo) vrednostnih papirjev, ~e ima posamezni podjetnik (dav~ni

zavezanec) skupaj s svojimi dru`inskimi ~lani vsaj 10% tega podjetja v lasti.

V praksi je ta davek za premo`enje, ki ima dav~no osnovo v vi{ini 185.000 €, enak 80 €,

za dav~no osnovo, ki presega to vrednost, pa velja dav~na stopnja 0,9%. Z letom 2005 je

predvideno, da naj bi se davek na neto premo`enje zni`al.

Obdav~itev neto premo`enja nerezidentov ureja poseben zakon iz leta 1978 (Act on Ta-

xation of Non-residents’ Income and Net Wealth - 627/1978), ki se nana{a na nekatere

investicije in drugo premo`enje nerezidentov, ki je na Finskem. Dav~na stopnja za ne-

rezidente je enotna in sicer v vi{ini 0,9% ocenjene dav~ne osnove, ki presega skupno

vrednost 135.000 €.

5.4.2 Davek na nepremi~nine (ob~inski davek)

Pravna podlaga za uvedbo tega davka je zakon o nepremi~ninah iz leta 1992

(654/1992). Davek je ob~inski prihodek, pla~uje pa se za nepremi~nine, ki le`ijo na fin-

skem ozemlju. Zavezanci za pla~ilo tega davka so lastniki nepremi~nin, pla~uje pa se na

za~etku koledarskega leta.
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Osnova za obdav~itev nepremi~nin je njihova ocenjena vrednost, ki se uporablja tudi

pri davku na (skupno) ~isto premo`enje (wealth tax).

Dav~ne oprostitve se nana{ajo na gozd in kmetijska zemlji{~a, javne prostore, ceste, po-

kopali{~a in podobne nepremi~nine. Ob~inam ni treba pla~ati davka za lastne nepre-

mi~nine, davka pa so opro{~ene tudi nepremi~nine, ki slu`ijo v diplomatske in konzu-

larne namene, ~e je to dolo~eno z mednarodnim sporazumom.

V primeru, da so dru`be (tiste, ki gradijo stanovanjske zgradbe in druge) lastnice nepre-

mi~nin, so zavezane za pla~ilo tega davka. Enako velja tudi za nerezidente. Davek se

pla~uje v dveh obrokih, ~e presega 170 €, sicer pa v enkratnem znesku.

Vsak ob~inski svet dolo~i znotraj zakonskih omejitev dve letni dav~ni stopnji: (1) splo-

{no stopnjo davka na nepremi~nine (od 0,5% do 1%) in (2) stopnjo, ki velja za stalno bi-

vali{~e (od 0,22% do 0,5%). Ob~inski svet lahko odlo~i, da dav~ne stopnje, ki se upo-

rabljajo za t. i. drugo bivali{~e, ne smejo biti za ve~ kot 0,6% vi{je od dav~nih stopnj, ki

se uporabljajo za stalno bivali{~e.

Ob~ine lahko odstopajo od navedenih odstotkov dav~nih stopenj v primeru zgradb in

zemlji{~, ki se uporabljajo v javno korist ali druge javne namene.

5.4.3 Prispevki lokalnim organizacijam

Vsebinsko so premo`enjskemu davku podobni tudi dolo~eni prispevki lastnikov kme-

tijskih zemlji{~ in gozdov lokalnim organizacijam.

5.4.4 Davek na dedi{~ine in darila

Davek na dedi{~ine in darila ima podlago v zakonu o davku na dedi{~ine in darila iz leta

1940 (Inheritance and Gift Tax Act 378/1940). Prodaja ali zamenjava, pri kateri zna{a

pla~ilo manj ali enako kot tri ~etrtine pravi~ne tr`ne cene, se za del, ki predstavlja razli-

ko do tr`ne cene, dav~no obravnava kot darilo. Davek se pla~uje na vsako podedovano

ali podarjeno premo`enje. Izvzete so samo dolo~ene pravne osebe in dobrodelne

institucije.

Davek se obra~unava od neto vrednosti premo`enja, kar pomeni, da se dolg in druge

obveznosti zapustnika od{tejejo od obdav~ljive osnove. Podedovane ali podarjene pra-

vice do rednih pla~il (npr. pokojnine) so vklju~ene `e v dohodnino in po zakonu o dav-

ku na dedi{~ine in darila niso obdav~ene. Prav tako niso obdav~ena `ivljenjska zavaro-

vanja, kjer zavarovalnina ne presega 35.000 €. Delno je lahko pod dolo~enimi pogoji iz

obdav~itve izvzet tudi transfer kmetije ali druge poslovne dejavnosti, kadar dedi~ (ob-

darjenec) nadaljuje s kmetovanjem ali poslovno dejavnostjo.
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Dav~ni zavezanci se delijo na tri kategorije, odvisno od sorodstva z zapustnikom ali da-

rovalcem. V prvi so najo`ji sorodniki, v tretji pa oddaljeni sorodniki in osebe, ki niso

sorodniki.

Dav~na osnova pri dedi{~inah se dolo~a po pravi~ni tr`ni ceni ob smrti zapustnika,

zmanj{ani za vrednost dru`inskega pohi{tva in gopodinjskih pripomo~kov do 3400 €.

Za vse dedi~e velja odbitna postavka v vi{ini 3399 €. Poleg te lahko pre`iveli zakonec ali

partner odbije od dav~ne osnove {e 6800 €, dedi~i v ravni vrsti mlaj{i od 18 let pa {e

3400 €.

Davek na darila se prav tako obra~unava od pravi~ne tr`ne cene darila. Vrednosti vseh

daril se za dav~ne namene v razdobju treh let od prejema prvega darila se{tevajo. Pod

dolo~enimi pogoji se pla~ujejo tudi prejemki iz naslova zavarovanja, ki presegajo

8500 €.

Davka na darila se ne pla~uje za:

• gospodinjsko pohi{tvo in aparate do zneska 3400 €;

• vsak znesek, namenjen za vzdr`evanje druge osebe ali njeno izobra`evanje;

• druga darila, manj{a od 3400 € (upo{teva se 3 letno obdobje).

Dav~ne stopnje za 1. kategorijo so razvidne iz naslednje tabele:

Tabela 1: Dav~ne stopnje za prvo kategorijo dedi~ev

Vrednost obdav~ljivega
dele`a

Davek za spodnjo mejo
Davek na prese`ek
vrednosti nad spodnjo
mejo

(€) (€) (%)

3400 - 17.000 85 10

17.000 - 50.000 1445 13

50.000 in nad 5735 16

Vir: Inventory of Taxes

Za drugo kategorijo dedi~ev (obdarovancev) se znesek davka in dav~ne stopnje pod-

vojijo in za tretjo potrojijo.

5.4.5 Davek na transfer sredstev

Zakonska podlaga za ta davek je Zakon o davku na transfer iz leta 1996 (Transfer Tax

Act - 931/1996).
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Davek na transfer tistih nepremi~nin, ki niso darila ali dedi{~ine, pla~a kupec po stopnji

4% od prodajne cene ali vrednosti nepremi~nine. Enako velja za transfer nepremi~nine,

ki je v lizingu.

Transfer delnic zunaj borze je obdav~en z davkom na transfer v vi{ini 1,6% od prodajne

cene. S tem davkom je obdav~en tudi transfer solasti{kih (eta`na lastnina) zgradb, ki so

organizirane kot gospodarske dru`be in se zato njihov transfer obravnava kot transfer

delnic in ne nepremi~nin (dav~na stopnja je tako le 1,6% in ne 4%, kot velja za nepre-

mi~nine).

Davka na transfer nepremi~nine se ne pla~uje, ~e je njen kupec prvi rezident in je star

med 18 in 40 let.

5.4.6 Davek na vozila

Pravna podlaga tega davka je Zakon o davku na vozila iz leta 1996 (Vehicle Tax Act -

1111/1996).

Davek pla~ujejo lastniki potni{kih avtomobilov in avtomobilov za posebne namene, ki

imajo najve~jo dovoljeno maso 3500 kg in so registrirani na Finskem.

Izjeme od obdav~itve so: muzejska, voja{ka vozila in avtomobili, ki so registrirani za iz-

voz. Na podlagi mednarodnega dogovora so pla~ila davka lahko opro{~ena tudi vozila

tujih diplomatskih predstavni{tev ter avtomobili, ki jih na Finskem uporabljajo uradni

organi EU.

Davek na vozila zna{a 84 € za tista vozila, ki so bila dana v uporabo pred 1. januarjem

1994, sicer pa je ta davek obra~unan v vi{ini 117 €.

5.4.7 Davek na dizelska vozila

Pravna podlaga za ta davek je zakon iz leta 1966 (Act on Tax on Diesel-driven Vehicles

722/1966).

Prihodki od tega davka, ki ga pla~uje lastnik ali uporabnik avtomobila, so dr`avni. Da-

vek se pla~uje na vozila, registrirana na Finskem, ki uporabljajo drugo gorivo, kot je

bencin. Davek se pla~uje letno. Lahko je tudi ni`ji, ~e je bilo vozilo registrirano manj kot

eno leto.

Davek se lahko povrne za tovornjake, ki potujejo ve~ kot 100 km z `eleznico. Dav~ne

stopnje so: za osebna vozila 25,20 € na 100 kg mase vozila, za avtodome in dostavna vo-

zila 4,5 € na 100 kg, za tovornjake od 4,56 € na 100 kg in za maso vozil nad 19 ton 10,56 €

za vsakih 100 kg nad to maso.
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5.4.7 Davek na pse

Pravna podlaga za ta davek je Zakon o davku na pse iz leta 1979 (Act on Dog Tax -

590/1979).

Davek je vir prihodkov tiste ob~ine, ki se odlo~i za njegovo uvedbo. Dav~ni zavezanci

so lastniki psov. Vi{ino davka dolo~i ob~inski svet, vendar ne sme presegati 50 € letno.

5.5 Francija

Temeljni predpis, ki med ostalim ureja tudi premo`enjske davke, je splo{ni dav~ni za-

konik (Code général des impôts).

5.5.1 Davek na prebivali{~e (Taxe d'habitation)

Davek pla~uje oseba, ki je lastnik ali uporabnik opremljenega stanovanja in tam prebi-

va 1. januarja zadevnega (dav~nega) leta. Davek je treba pla~ati tudi, ~e se je oseba ka-

sneje odselila. Lastnik stanovanja, ki v njem tudi prebiva, sicer pla~a davek na stavbe in

davek na prebivali{~e, medtem ko za oddano stanovanje lastnik pla~a samo davek na

nepremi~nine, najemnik stanovanja pa pla~a davek na prebivali{~e.

Sredstva od pobranih davkov pripadajo posameznim departmajem in lokalnim

skupnostim.

Dav~na osnova je najemna vrednost prebivali{~a, ki jo dolo~i zemlji{koknji`ni organ, in

se pomno`i s koli~nikom, ki ga dolo~ijo organi lokalne skupnosti.

Dav~ne oprostitve:

• stavbe, namenjene za prebivanje {tudentov;

• znanstvene in izobra`evalne institucije;

• diplomatske rezidence;

• starej{e osebe, vdovci ali vdove in osebe z zdravstvenimi te`avami, invalidi ter osebe,

ki `ivijo v skromnih pogojih;

• ustanove javne uprave;

• stavbe za opravljanje poklicnih aktivnosti in poslopja za kmetijske pripomo~ke.

Dav~ne olaj{ave veljajo prvenstveno za vzdr`evane dru`inske ~lane, poleg tega pa tudi

za vse davkopla~evalce oziroma samo za tiste, ki ne dosegajo obdav~ljivega dohodka.
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5.5.2 Zemlji{ki davek (Taxe foncière sur les propriétés non bâties)

Zavezanec za pla~ilo zemlji{kega davka je lastnik ali uporabnik zemlji{~ (zasebnih zem-

lji{~ in gozdov) na dan 1. januarja dav~nega leta. Sredstva od prodanih davkov pripada-

jo regijam, departmajem, upravnim okro`jem in lokalnim skupnostim.

Dav~na osnova je nepozidano zemlji{~e. Davek se izra~una kot zmno`ek 80% ocenjene

najemne vrednosti lastnine in koli~nika, ki ga dolo~ijo organi lokalne skupnosti.

Dav~ne oprostitve:

• za~asna dav~na oprostitev za zemlji{~a, s katerimi upravljajo mladi kmetje;

• stalna dav~na oprostitev za javne povr{ine, zemlji{~a, ki pripadajo dolo~enim

dru{tvom ter zemlji{~a, ki so predmet davka na stavbe;

• dolo~ene dav~ne oprostitve za kmetijska zemlji{~a.

5.5.3 Davek na stavbe (Taxe foncière sur les propriétés bâties)

Dav~ni zavezanec je oseba, ki ima v lasti ali v uporabi dolo~ene stavbe na dan 1. januar-

ja dav~nega leta. Sredstva od pobranega davka pripadajo regijam, departmajem, uprav-

nim okro`jem in lokalnim skupnostim.

Obdav~ene nepremi~nine so stavbe in pripadajo~e povr{ine (predvsem nekatera zem-

lji{~a in objekti).

Davek se izra~una na podlagi najemne vrednosti nepremi~nine, ki jo dolo~i zemlji{ki

register lokalne skupnosti. Vi{ina davka je enaka polovici te najemne vrednosti, pom-

no`ene s koli~nikom, ki ga letno dolo~ijo lokalne skupnosti na podlagi njihovih fi-

nan~nih potreb.

Dav~ne oprostitve:

• javne zgradbe in njim pripadajo~e zgradbe ter kmetijska poslopja;

• dvoletna oprostitev za nove zgradbe, razen ~e lokalne skupnosti, katerim pripada ta

davek, odlo~ijo druga~e;

• petnajstletna oprostitev za socialna in neprofitna stanovanja;

• desetletna oprostitev za stanovanja, ki so kupljena s posojili ob podpori dr`ave;

• oprostitev za invalide in osebe starej{e od 75 let, ki `ivijo v skromnih okoli{~inah, za

njihovo glavno bivali{~e. Pod enakimi pogoji velja oprostitev v znesku 76,22 € za ose-

be, starej{e od 70 let.

• dvoletna oprostitev za nova podjetja, ~e tako odlo~i lokalna skupnost;

• petletna oprostitev za nepremi~nine, ki so locirane v urbanih prostotrgovinskih co-

nah in so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero se pla~uje podjetni{ki davek.
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5.5.4 Podjetni{ki davek (Taxe professionnelle)20

Zavezanec za pla~ilo je fizi~na ali pravna oseba, ki se stalno ukvarja z nepla~ano poklic-

no dejavnostjo. Davek se pla~uje enkrat letno. Sredstva od pobranega davka pripadajo

lokalnim skupnostim.

Podjetni{ki davek se pla~a za opravljanje dejavnosti in neodvisno od pla~ila davka na

dobi~ek podjetja (corporation tax).

Dav~na osnova:

Znesek najemne vrednosti materialnih sredstev, ki so vlo`ena v podjetje za opravljanje

dejavnosti. Ta osnova je zmanj{ana za obrtnike, ki zaposlujejo manj kot tri osebe, kme-

tijske zadruge in zadru`ne zveze ter podjetja, registrirana pri dr`avni zbornici za kopen-

ski plovni promet. Najemna vrednost dolo~enih objektov (letali{~a, jedrske elektrarne,

~istilne naprave) se pri dolo~itvi osnove zni`a za tretjino, zni`anje osnove za 50% pa je

mo`no pri nekaterih ~istilnih napravah, pri ~emer imajo lokalne skupnosti pravico, da

dolo~ijo 100-odstotno zni`anje.

Dav~ne oprostitve:

• neprofitne dejavnosti, ki jih izvr{ujejo dr`ava, lokalne skupnosti, javne institucije, sta-

novanjske organizacije in nekatere zasebne pravne osebe;

• kmetje, samozaposleni obrtniki ali obrtniki, ki opravljajo dejavnost skupaj z dru`in-

skimi ~lani;

• ~asopisna podjetja, imetniki rudarskih koncesij, kro{njarji;

• zasebne izobra`evalne ustanove;

• dru`be vzajemnega zavarovanja;

• dvoletna oprostitev za nova podjetja, ~e tako dolo~i lokalna skupnost;

• za~asne oprostitve na dolo~enih obmo~jih prostorskega planiranja za podjetja, ki se

ukvarjajo z industrijskimi raziskavami, tehni~nim in`eniringom ali informacijsko

tehnologijo;

• oprostitve, ki so zna~ilne za podjetja v velikih kompleksih in propadajo~ih obmo~jih,

urbanih obmo~jih v obnavljanju in urbanih prostih conah.

5.5.5 Davek na ~isto premo`enje (Impôt de solidarité sur la fortune)21

Zavezanci za pla~ilo davka na premo`enje so fizi~ne osebe, sredstva od pobranega

davka pa pripadajo dr`avi.
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Dav~na osnova za davkopla~evalce, ki imajo stalno prebivali{~e v Franciji, je vse nepre-

mi~no in premi~no premo`enje (avtomobili, pohi{tvo, nakit) vklju~no z vrednostnimi

papirji, gotovino in rentami (kapitalska vrednost), ki se nahaja v Franciji ali v tujini. Za

nerezidente je dav~na osnova samo premo`enje, ki se nahaja v Franciji. Pri tem je treba

upo{tevati dolo~be sporazumov o izogibanju dvojnemu obdav~enju dohodkov in pre-

mo`enja.

Obdav~eno je letno ~isto premo`enje, in sicer po tr`ni vrednosti sredstev, ki jih imajo

zavezanci v lasti 1. januarja dav~nega leta, zmanj{ani za obveznosti in dolgove, ~e ~ista

vrednost teh sredstev prese`e 720.000 €. Ta vrednost velja za gospodinjstvo kot celoto

in ne za posameznega zavezanca (izvenzakonska skupnost je za namene premo`enj-

skega davka izena~ena z zakonsko skupnostjo). Dolo~ena sredstva so neobdav~ena,

vklju~no s poslovnimi sredstvi, pomembnimi dele`i (ve~ kot 25 odstotkov), ki so v lasti

direktorjev, nekaterimi policami `ivljenjskega zavarovanja, umetni{kimi deli in

starinami.

Nakita ni mo`no oceniti pod vrednostjo, za katero je bil zavarovan. Pohi{tvo, gospo-

dinjski pripomo~ki in druge osebne stvari so lahko ocenjene po stopnji 5% od vrednosti

vsega ostalega premo`enja.

5.5.6 Davek na prazna stanovanja (Taxe sur les logements vacants)

Zavezanec je lastnik, upravi~enec ali zakupnik za gradnjo ali obnovo stanovanja. Da-

vek pripada dr`avi.

Dav~na osnova je najemna vrednost nepremi~nine.

Davek se zara~unava za stanovanja, ki so bila prazna najmanj dve zaporedni leti 1. ja-

nuarja dav~nega leta in se nahajajo v urbanih naseljih, kjer {tevilo prebivalcev presega

200.000 in se pojavlja neravnote`je med ponudbo in povpra{evanjem po stanovanjih.

Stanovanja, ki so bila zasedena za ve~ kot 30 zaporednih dni v vsakem od dveh zapo-

rednih let, se ne {tejejo kot prazna. Kadar razlogi za nezasedenost niso na zavezan~evi

strani, se davka ne pla~a.

Dav~na stopnja je 10% od najemne vrednosti v prvem dav~nem letu, 12,5% v drugem in

15% v tretjem dav~nem letu.

5.5.7 Davki na prenos premo`enja - registracijski davki (droits
d'enregistrement)

Davki se pla~ajo pri registraciji prenosa nepremi~nin, podjetij in delnic.

Sredstva od pobranega davka pripadajo dr`avi, regijam, departmajem in lokalnim

skupnostim.
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Dav~na osnova pri prodaji nepremi~nin je cena nepremi~nine vklju~no s stro{ki, ali pa

tr`na vrednost nepremi~nine, ~e je le-ta vi{ja.

Podjetja so zavezanci za pla~ilo davka, kadar gre za ustanovitev podjetja, pove~anje ka-

pitala, zdru`itev podjetij, likvidacijo in razdelitev premo`enja ter pri prenosu delnic. Pri

tem je dav~na osnova ~ista vrednost premo`enja.

Skupna stopnja davka je 4,89%, od ~esar 3,6% predstavlja departmajski davek, 1,2% ob-

~inski davek, 0,09% pa je poseben dodatek, izra~unan iz departmajskega davka.

5.5.8 Davek na dedi{~ine in darila (Droits de mutation par dècés
(succession)

Zavezanci za pla~ilo davka so dedi~i (zakoniti in oporo~ni), volilojemniki22 in u`ivalci

dolo~ene pravice mortis causa23. Sredstva iz naslova tega davka pripadajo dr`avnemu

prora~unu.

Dav~na osnova je ~ista vrednost premo`enja, ki ga pridobi upravi~enec. Darila, ki so

bila dana pred ve~ kot desetimi leti pred smrtjo zapustnika, niso predmet davka na dari-

la oziroma dedi{~ine.

Obstajajo naslednje dav~ne oprostitve:

• premo`enje `rtev vojne in teroristi~nih dejanj od 1. januarja 1982;

• darila in volila, namenjena dr`avi, dolo~enim javnim organom in dru{tvom, neprofit-

nim stanovanjskim organizacijam in lokalnim skupnostim;

• gozdovi in deli gozdarskih podro~ij, vendar le delno oziroma pod dolo~enimi pogoji;

• sredstva iz naslova `ivljenjskega zavarovanja med zakonci in sorodniki v ravni vrsti;

• umetni{ka dela, knjige, zbirateljski kosi, podarjeni dr`avi, dolo~ene stavbe in zgodo-

vinski spomeniki, dostopni javnosti;

• delnice oziroma dele`i v podjetjih, ki se ukvarjajo z industrijsko, trgovsko, obrtni{ko,

kmetijsko ali drugo poklicno dejavnostjo;

• nepremi~ne in premi~ne stvari, namenjene za delovanje osebnega podjetja.

Obstajajo tudi dolo~ena zni`anja davka. Odstotki zni`anj so za posamezne primere na-

tan~no navedeni v zakonu.
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Davek se na~eloma pla~a, ko je vlo`ena dav~na napoved. V dolo~enih primerih in pod

posebnimi pogoji se lahko davek pla~a v obrokih ali pa se pla~ilo odlo`i. Dav~ne stop-

nje zna{ajo med 5% in 60%, pri ~emer se upo{teva sorodstveno razmerje in vrednost

premo`enja.

5.5.9 Davek na borzni promet (Impôt sur les opérations de bourse)

Pravna podlaga je splo{ni dav~ni zakonik. Davek se pla~uje za vsako transakcijo in ga

pla~ujeta tako prodajalec kot kupec. Osnova za obdav~itev je cena transakcije, prihod-

ki gredo dr`avi.

Dav~ne izjeme se nana{ajo na transakcije med poklicnimi osebami, tujimi rezidenti,

transakcije povezane s pokojninami in na nekatere druge primere.

Dav~na stopnja je tri promile do 152.449 € (1 milijon FF), nad to dav~no osnovo pa 1,5

promila. Davek ne more biti ni`ji od 22,87 € in ne vi{ji od 609,80 € za posamezno

transakcijo.

5.5.10 Dajatev na vozila (Taxe spéciale sur certains véhicules routiers) in
davek na motorna vozila (Taxe différentielle sur les véhicules à
moteur)24

Pravno podlago za dav{~ini sta carinski in dav~ni zakonik.

Dajatev na vozila velja za vozila, katerih masa presega 12 ton. Zna{a od 68,60 € do

251.54 € in se pla~uje ~etrtletno. Prihodek je last dr`ave.

Davek na motorna vozila velja za avtomobile, kmetijska vozila in stroje, pa tudi za neka-

tere druge stroje. Prihodki so last departmajev in regije Korzika.

5.6 Gr~ija

5.6.1 Davek na ve~je nepremi~nine (tax on major real estate)

Sredstva, pridobljena s tem davkom, gredo dr`avi. Davek pla~ujejo vsi lastniki nepre-

mi~nin, ki se nahajajo v Gr~iji, ne glede na dr`avljanstvo, prebivali{~e ali sede` dru`be.

Pla~ujejo ga fizi~ne osebe, ~e vrednost nepremi~nega premo`enja prese`e 243.600 €

(za zakonce 487.200 €), pa tudi vse pravne osebe in dru`be, ne glede na vrednost pre-

mo`enja.
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Osnova za davek je vrednost nepremi~nine in premo`enjskih pravic na prvi dan

dav~nega leta. Obstaja posebna lestvica, po kateri se odmerja vi{ina davka v odstotkih

in denarnih zneskih.

Davek se med ostalim ne pla~a za nepremi~nine v dr`avni in javni lasti, za kmetijska

zemlji{~a, ki jih kmet obdeluje in je to njegova primarna aktivnost, ter (dve leti) za ne-

premi~nine, za katere se pla~a davek na dedi{~ine. Polovico manj{i davek pa se pla~a

med drugim za hotelska zemlji{~a, ki se uporabljajo za turisti~no dejavnost.

Davek se pla~a v treh dvomese~nih obrokih, in sicer v maju, juliju in septembru dav~ne-

ga leta. ^e se pla~a v enem obroku, se obra~una popust v vi{ini 5%. V primeru zamude

ali nepravilno izpolnjene dav~ne napovedi se obra~unajo dodatki v dolo~enih

odstotkih.

Obstajajo razli~ni podatki o dejanski stopnji obdav~enja nepremi~nin v Gr~iji, vendar

pa iz ve~ih virov izhaja, da je stopnja ponavadi okrog 0,25% prijavljene vrednosti nepre-

mi~nine, pridobljena sredstva pa so namenjena delovanju lokalnih slu`b (A Guide to

Buying Property in Greece).

Vrednost nepremi~nin za odmero davka naj bi se revalorizirala na 2 - 3 leta (glej: Almy:

A Survey of Tax Property Systems in Europe, 2001).

5.6.2 Davek na prenos nepremi~nin

Sredstva od tega davka gredo dr`avi. Davek se pla~uje na odpla~ni prenos lastni{tva

premo`enja ali v Gr~iji registrirane ladje (kar je zanimivo, kajti pojem real estate pona-

vadi pomeni nepremi~nino). Kot prenos se {teje tudi razlastitev, ustanovitev slu`nosti,

prenos nepremi~nine podjetja ali dru`beni{tva na ~lane (dru`benike), odstop posesti

nad nepremi~nino ali ladjo, razlastitev v javnem interesu, razdelitev nepremi~nine med

zdru`ene lastnike itd.

Davek, ki se izra~una glede na pogodbeno prodajno ceno, vedno pla~a kupec oziroma

prejemnik. Kot prejemnik se {teje tudi uspe{en ponudnik na dra`bi. Pri razlastitvi v jav-

nem interesu pla~a davek oseba, zadol`ena za pla~ilo nadomestila (~e to ni dr`ava).

Dav~na stopnja zna{a 7% za prvih 15.000 € in 9% nad to vrednostjo. Ta stopnja se pove-

~a {e za 2%, ~e je na obmo~ju nepremi~nine gasilska postaja. V korist ob~in se pobira

dodatni davek v vi{ini 3%.

V nekaterih primerih (razdelitev premo`enja med dru`benike, naselitev na redko pose-

ljenih otokih ipd.) se davek zni`a. Pla~ila davka ni v primeru, ko nepremi~nino pridobi

dr`ava ali javna ustanova, predpisane pa so tudi {tevilne druge izjeme (nakup prve hi-

{e, ~e kupec nima druge hi{e, nakup kmetij pod dolo~enimi pogoji, naselitev na dolo-

~enih obmo~jih, ipd.).
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Za prepozno ali nepravilno prijavo se pla~a dodatek k davku, sama obveznost njegove-

ga pla~ila pa po dolo~enem ~asu zastara.

5.6.3 Upravna taksa za prodajo premi~nin

V primeru, ~e prodajalec ni zavezanec za pla~ilo davka na dodano vrednost, mora pla-

~ati upravno takso za prodajo premi~nin, ki se odmeri po stopnji 3,6% od vrednosti pre-

mi~nine.25

5.6.4 Davek na dedi{~ine

Sredstva, pridobljena s tem davkom, gredo dr`avi. Davek pla~ajo dedi~i ali volilojemni-

ki glede na ~isto vrednost dele`a zapu{~ine in glede na sorodstveno razmerje z zapust-

nikom. Dedi~i so razdeljeni na tri kategorije (v prvi kategoriji so otroci in zakonec za-

pustnika). Za vsako kategorijo obstaja lestvica dav~nih stopenj, vsaka naslednja katego-

rija pa pla~a vi{ji davek. ^e se z dedovanjem ali darilom pridobijo delnice (uvr{~ene ali

neuvr{~ene na borzo) ali cela podjetja (z izjemo delni{kih dru`b brez omejitev pri pro-

daji delnic), je davek druga~en, precej ni`ji.

Davek se izra~una od vsega podedovanega premo`enja, ki se nahaja v Gr~iji. Pri tem

gre lahko za nepremi~no ali premi~no, opredmeteno ali neopredmeteno premo`enje.

Premi~no premo`enje, ki se nahaja v tujini, je obdav~eno, ~e pripada gr{kemu zapust-

niku, ki je `ivel v tujini manj kot 10 let, ali pa ~e pripada tujcu, ki je imel ob smrti stalno

bivali{~e v Gr~iji. Dav~na osnova je vrednost premo`enja ob nastanku dav~ne obvez-

nosti. V primeru nepremi~nega premo`enja je v nekaterih delih dr`ave v pomo~ pri

ocenjevanju njegove vrednosti poseben akt ministra.

Davka na dedi{~ine so opro{~eni: dr`ava in ob~ine, cerkve, samostani, pravne osebe

javnega prava itd. Obstajajo tudi nekatere posebne izjeme (dedovanje kmetije, ko je de-

di~ kmet, dedovanje edine hi{e, ko dedi~ nima drugega bivali{~a, invalidi, itd.). Za izra-

~un neto vrednosti premo`enja za odmero davka se od celotnega zapustnikovega pre-

mo`enja od{tejejo dolgovi, bremena, pogrebni stro{ki, volila idr.

Davek je treba pla~ati v 24 mese~nih obrokih, brez obresti, oziroma v {estih obrokih v

primeru sodne odlo~be. Obrok ne sme biti manj{i kot 300 €, razen zadnjega. ^e je dedi~

mladoletni otrok, se {tevilo mese~nih obrokov podvoji. Popust v vi{ini 5% se prizna v

primeru, ~e je celotni davek pla~an pred pretekom zapadlosti prvega obroka. Davka ni
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ve~ mogo~e pobrati po preteku desetih let, ~e je bila dav~na napoved oddana, oziroma

petnajstih let, ~e ni bila oddana.

5.6.5 Davek na darila

Tudi v tem primeru pripadajo pobrana sredstva dr`avi, razen 3%, namenjenih za lokal-

ne skupnosti, in 7% za gradnjo avtocest. Davek pla~a obdarjenec. Osnova za davek je

tr`na vrednost darila v katerikoli obliki (nepremi~nine, premi~nine), pri ~emer se kot

darilo {teje tudi posebno darilo, ki ga star{i namenijo za {olanje otroka (parental provi-

sion). Darilo se lahko nahaja bodisi v Gr~iji bodisi pod posebnimi pogoji v tujini. Pri od-

meri je pomembno tudi sorodstveno razmerje med darovalcem in obdarjencem.

Tako kot pri davku na dedi{~ine, tudi pri davku na darila poznajo iste tri kategorije ob-

darjencev. Dav~ne stopnje so v primeru obeh davkov enake, in sicer od 5% do 20% neto

vrednosti premo`enja za odmero davka za najbli`je sorodnike (zakonec, otroci, star{i),

in sicer v odvisnosti od vrednosti premo`enja, za ostale kategorije dedi~ev oziroma ob-

darjencev pa veljajo ustrezno vi{je stopnje.

Glede oprostitev pla~ila davka in posebnih izjem velja zelo podobna ureditev kot pri

davku na dedi{~ine.

5.6.6 Davek na prenos delnic26

Ta davek se pobira, ko doma~e ali tuje (fizi~ne ali pravne) osebe prena{ajo delnice, ki

kotirajo na atenski borzi. Poleg tega se pla~a davek tudi za prenos delnic, ki kotirajo na

tujih borzah, ki ga opravijo doma~e dru`be, tuje dru`be s sede`em v Gr~iji ali vse fizi~ne

osebe, ki prebivajo v Gr~iji.

Davek se obra~una od realne vrednosti prene{enih delnic, in to na na~in, kot ga dolo~i

ministrstvo za finance.

Stopnja davka je 0,6% in se odmeri od prodajne vrednosti delnic.

5.6.7 Cestni davek na motorna vozila

Sredstva, pridobljena s tem davkom, gredo deloma ob~inam (50%), deloma prefektu-

ram (15%), ostalo (35%) pa se odvede dr`avi. Davek se pla~uje od motornih vozil, ki se

uporabljajo na javnih cestah. Pla~ujejo ga lastniki vozil. Izjema glede obdav~evanja so

vozila v lasti dr`ave, diplomatska vozila, vozila Rde~ega kri`a, vozila {tevilnih neprofit-

nih ustanov in vozila invalidnih oseb, ki izpolnjujejo dolo~ene pogoje.
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Davek se pla~uje enkrat letno. Pri odmeri se upo{teva delovna prostornina motorja. Kot

primer naj navedeno, da je treba za vozila, ki imajo delovno prostornino motorja od 51

do 300 kubi~nih centrimetrov, pla~ati davek v vi{ini 13 €. Posebne stopnje veljajo za to-

vornjake, avtobuse in motorje. Prikolice in polprikolice so obdav~ene z davkom v vi{ini

81 €. Posebno obdav~enje je uveljavljeno za vozila v javni uporabi.

5.7 Irska

5.7.1 Davek na prebivali{~e (Residential property tax)27

Davek se pla~uje za nepremi~nino, v kateri prebiva fizi~na oseba na dan 5. aprila vsake-

ga leta. Stanovanjska nepremi~nina pomeni stavbo oziroma del stavbe, ki je namenjena

za prebivanje, skupaj z vrtom.

Dav~ni zavezanec je lastnik/uporabnik nepremi~nine.

^e ima lastnik stalno prebivali{~e na Irskem, se davek pla~a na njegovo stanovanje, ne

glede na to kje se nahaja. ^e pa gre za nerezidenta, se davek pla~a na nepremi~nino, ki

se nahaja na Irskem.

Dav~na stopnja je 1,5% na leto na dan 5. aprila, ~e tr`na vrednost nepremi~nine, v kateri

prebiva zavezanec, presega dolo~en znesek. Davek se pla~a samo na ta prese`ek.

Dav~ne oprostitve: davek se ne pla~a, ~e dohodek gospodinjstva (dohodek lastnika ne-

premi~nine in drugih, ki prebivajo z njim) ne presega dolo~ene vsote. Znesek davka se

lahko glede na dohodek gospodinjstva tudi ustrezno zmanj{a, prav tako se dav~na os-

nova zmanj{a za 10% za vsakega vzdr`evanega otroka.

5.7.2 Davek na dedi{~ine in darila (Inheritance and gift tax)

Zavezanec za pla~ilo davka je obdarjenec oziroma dedi~. ^e primarni zavezanec ne

pla~a davka, je podrejeno odgovoren za njegovo pla~ilo skrbnik, osebni zastopnik ozi-

roma oseba, kateri je dano skrbni{tvo in posest nad darilom oziroma dedi{~ino.

Dav~na osnova je tr`na vrednost podarjenega oziroma podedovanega premo`enja,

zmanj{ana za stro{ke in obveznosti. Posebna pravila veljajo za ocenjevanje dolo~enih

podjetij in dele`ev v dru`bah za upravljanje s premo`enjem (trust).28
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Obstaja vrsta dav~nih oprostitev, med ostalim tudi:

• prvih 3000 € za darila, ki jih podari oseba v vsakem dav~nem letu;

• pla~ila, namenjena za {olanje daroval~eve dru`ine;

• stro{ki zdravljenja;

• stro{ki za zdravljenje oseb, nesposobnih za delo;

• darila, dana v javne in humanitarne namene;

• donosi nekaterih `ivljenjskih zavarovanj;

• izpla~ila na podlagi priznanim shem pokojninskega zavarovanja;

• izpla~ila iz dolo~enih trustov za osebe, nesposobne za delo, ki se financirajo z javnimi

prispevki;

• prenosi dolo~enih nepremi~nin in javnih objektov;

• darila in dedi{~ina med zakoncema;

• prenos stanovanja/hi{e na obdarjenca, ki je v njej prebival zadnja tri leta;

• nekateri dr`avni vrednostni papirji, pri ~emer obdarjenec nima stalnega prebivali{~a

na Irskem v ~asu prenosa in jih je imel darovalec v lasti najmanj 15 let;

• darila in dedi{~ine kot predmet kolektivnih vlaganj v investicijske dru`be oziroma

dru`be za upravljanje investicijskih skladov;

• vrednost premo`enja v podjetjih (business property) se za dav~ne namene zmanj{a

za 90%;

• tr`na vrednost kmetijskega zemlji{~a, ki ga pridobi oseba, ki se ukvarja s kmetijstvom,

se za dav~ne namene zmanj{a za 90%.

Dav~na stopnja se dolo~i na podlagi skupne vrednosti daril in dedi{~in, ki jih je pridobil

posameznik od 5. decembra 1991. Za dolo~ene truste velja za~etna 6% dav~na stopnja

(ki se zmanj{a na 3%, ~e je premo`enje razdeljeno v obdobju petih let). Skupna vred-

nost premo`enja se obdav~i do dolo~ene meje, ki je dolo~ena glede na razmerje med

darovalcem in obdarjencem oziroma dedi~em in zapustnikom.

5.7.3 Upravne takse (Stamp duties) (davek na transfer premo`enja)

Pod pojmom upravne takse se skriva davek na transfer premo`enja, kadar se to dogaja

z pravnim instrumentom, vklju~no z elektronskim transferom vrednostnih papirjev.

Pravna podlaga so konsolidirani zakon o upravnih taksah iz leta 1999 in finan~ni

zakoni.
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Zakon v praksi ureja transfer zemlje, vrednostnih papirjev, dele`ev v podjetjih, v neka-

terih primerih pa tudi t. i. dobro ime (goodwill). Transfer intelektualne lastnine,

vklju~no s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami ni obdav~en.

Dav~ne oprostitve veljajo za transfer dr`avnih vrednostnih papirjev in nekaterih dr`av-

nih podjetij, vzajemnih skladov, ve~ino transakcij med zakonci, transferje ob lo~itvi za-

koncev, transfer komercialnih gozdov (brez zemlji{~a), oporoke, dolo~ene prodaje no-

vih hi{ za stanovanjsko uporabo in dolo~ene najeme (lease) zemlje in zgradb v dobro-

delne namene, transfer kmetijskega zemlji{~a dolo~enim izurjenim mladim kmetom in

transfer zemlji{~a za izgradnjo hi{e (bivali{~a) otroku, kadar to ni vredno ve~ kot

254.000 €.

Stopnje davka so za transferje (ne velja za dele`e, vrednostne papirje in stanovanjske

nepremi~nine) do 1000 € neobdav~ene, potem pa velja progresivna lestvica s stopnjami

1% do 9% (za transferje nad 150.000 €).

Za transfer stanovanjskih nepremi~nin velja progresivna lestvica, ki ima ni`je stopnje

oziroma ve~jo za~etno odbitno postavko za prvo lastni{tvo reziden~nih nepremi~nin.

Najvi{je dav~ne stopnje so 9%.

Za transfer vrednostnih papirjev velja fiksna dav~na stopnja 1%.

Za najem (lease) do 35 let velja dav~na stopnja 1% povpre~ne letne najemnine, za na-

jem med 35 in 100 let velja dav~na stopnja 6% in v drugih primerih 12%, pri ~emer je od

pla~ila opro{~ena najemnina, ki letno ne prese`e 19.050 €.

5.7.4 Davek na vozila (vehicle duties)

Davek pla~a lastnik vozila in je prihodek dr`ave. Pobira se letno, polletno ali ~etrtletno.

Davek za motorje in tricikle je 22 IEP letno, za avtomobile je (v odvisnosti od prostorni-

ne motorja) od 98 IEP do 849 IEP, za tovornjake pa od 160 IEP do 2494 IEP, glede na nji-

hovo maso. Druga vozila se obdav~ujejo razli~no. Za kmetijska vozila se, na primer,

uporablja enoten davek v vi{ini 35 IEP.

Izjema od obdav~evanja so re{evalna vozila, gasilska vozila, vozila za gradnjo cest, na-

makalni stroji, vozila ki se uporabljajo za prevoz vozil za gradnjo cest, vozila za prevoz

re{evanih ~olnov in (pod dolo~enimi pogoji) vozila za invalide. Davka so opro{~eni ne-

rezidenti (do enega leta).
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5.8 Italija

5.8.1 Ob~inski davek na nepremi~no premo`enje (Imposta comunale
immobiliare)

Predpisa, ki urejata ta davek, sta zakon {t. 421 z dne 23. oktobra 1992 in zakonski dekret

{t. 504 z dne 30. decembra 1992.

Davek se pla~uje za vsako koledarsko leto, in sicer vsak mesec sorazmeren del davka.

Za nepremi~no premo`enje se {tejejo zgradbe, zemlja in kmetijska zemlji{~a.

Dav~ni zavezanci so lastniki zgoraj na{tetega nepremi~nega premo`enja, tudi ~e nima-

jo stalnega prebivali{~a v Italiji.

Sredstva od pobranega davka pripadajo ob~ini, v kateri se nepremi~nine nahajajo.

Dav~na osnova je enaka vrednosti nepremi~nine, ki se dolo~i za potrebe obdav~eva-

nja. Za nepremi~nine, ki so vpisane v zemlji{ko knjigo, se ta vrednost izra~una na pod-

lagi katastrskega dohodka, pomno`enega s koli~nikom, dolo~enim s pravili o davku za

vknji`bo nepremi~nine (registration tax). Koli~niki se dolo~ijo na podlagi tr`ne vredno-

sti nepremi~nine.

Dav~ne oprostitve se nana{ajo na:

• nepremi~nine, ki so v lasti dr`ave, regij, provinc, gorskih ob~in, zvez gorskih ob~in,

ob~inskih zdravstvenih ustanov ter gospodarskih, industrijskih, obrtnih in kmetijskih

zbornic;

• kmetijska zemlji{~a na gorskih podro~jih;

• nepremi~nine namenjene bogoslu`ju, nepremi~nine v lasti Svetega sede`a in drugih

dr`av ter mednarodnih organizacij, ki so opro{~ene pla~ila lokalnega davka na doho-

dek na podlagi mednarodnih konvencij, veljavnih v Republiki Italiji;

• dolo~ene nepremi~nine, ki so posebej navedene v zemlji{ki knjigi;

• ~nine, ki se uporabljajo za dejavnosti neprofitnih pravnih oseb ter dejavnosti social-

nega in zdravstvenega varstva.

Dav~no stopnjo dolo~i ob~ina, v kateri se nepremi~nina nahaja in ne sme biti manj{a od

0,4% in ne vi{ja od 0,7%. ^e dav~ni zavezanec prebiva v obdav~eni nepremi~nini, se mu

prizna dav~ni dobropis v znesku 103,29 €.

5.8.2 Davek na prenos premo`enja in katastrski davek

Katastrski davek in davek na prenos nepremi~nega premo`enja se pla~a pri prenosu

nepremi~nin, ki se nahajajo v Italiji (tudi v primeru dedovanja). Dav~na stopnja je 3%,
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zmanj{ana na 129,11 €, ~e je prenos obenem tudi obdav~en z davkom na dodano

vrednost.

Darila, namenjena zakoncu, potomcem oziroma vsem sorodnikom v ravni vrst, ter dru-

gim sorodnikom do v{tetega ~etrtega kolena, niso obdav~ena. Ostala darila so obdav-

~ena z davkom na prenos premo`enja v delu, ki presega vrednost 180.759,91 €.

Italija je nekatere davke na premo`enje ukinila. Tako sta bila ukinjena davek na dedi{~i-

ne in darila (Imposta sulle successioni e donazioni) in davek na ~isto premo`enje pod-

jetja (Imposta sul patrimonio netto delle imprese).

5.8.3 Registracijski davek

Ta davek je bil uveden z dekretom 131 iz leta 1972, nazadnje dopolnjenim leta 2000.

Pla~uje se na listine in pogodbe, ki se registrirajo v javnem registru, v dolo~enih prime-

rih pa tudi za nepisane pogodbe. Na splo{no se pla~uje za vse pisne pogodbe, ki se na-

na{ajo na prenos kakr{nega koli premo`enja, ki ga je potrebno registrirati.

Dav~na osnova je tr`na ali pogodbena vrednost. Dav~ne stopnje so odvisne od vrste

premo`enja, ki je v prometu.

Dav~na stopnja je praviloma proporcionalna in zna{a najmanj 0,5% in najve~ 15%. Stan-

dardna stopnja za nepremi~nine je 7%, za kmetijska zemlji{~a pa 15%. Za nakup prve

hi{e se uporablja 3% dav~na stopnja.

Ta davek pa je omejen na znesek 129,11 €, ~e gre za prenos premo`enja, za katerega se

pla~uje DDV.

5.8.4 Davek od prometa z vrednostnimi papirji (Imposta sui contratti di
borsa)

Pravna podlaga je podzakonski akt {t. 3278 iz leta 1923 s spremembami.

Ta davek je prihodek dr`ave, na Siciliji pa regije. Pla~ujejo ga osebe, ki kupujejo vred-

nostne papirje (z izjemo transakcij z nerezidenti), in sicer od prometne vrednosti.

Dav~na stopnja je odvisna od osebe, udele`ene v transakciji, in od narave pogodbe, ter

je proporcionalna za vsakih 100.000 LIT vrednosti transakcije. Polovi~na stopnja velja

za promet z dr`avnimi obveznicami ali obveznicami, za katere jam~i dr`ava. Minimalni

davek zna{a 2.500 LIT.
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5.8.5 Davek (dr`avni) na motorna vozila (Tassa sulla circolazione degli
autoveicoli)

Pravna osnova za ta davek je konsolidirani zakon o motornih vozilih iz leta 1953. Pri-

hodki gredo dr`avi, razen v primeru Sicilije, kjer so prihodki regionalni. Pla~uje se na

lastni{tvo motornega vozila. Kolesa z motorjem so obdav~ena samo za obdobje, ko se

uporabljajo.

Dav~no osnovo predstavljajo: tip vozila in prostornina motorja (za kolesa z motorjem,

lahke motorje in lahka motorna vozila), mo~ motorja (za druga motorna vozila za pre-

voz potnikov ali vozila, namenjena za prevoz potnikov in tovora ter za motorne ~olne),

{tevilo sede`ev (za vozila, namenjena prevozu potnikov) ali celotna masa vozila (mo-

torna vozila namenjena za transport).

Izjema od obdav~itve so dolo~ena motorna vozila, ki slu`ijo za opravljanje javnih stori-

tev in vozila, namenjena invalidom, za omejen ~as pa tudi za~asno uvo`ena vozila.

Ni`ja stopnja obdav~itve velja za nekatera vozila s posebnimi zna~ilnostmi.

Najni`ji davek zna{a 37.000 LIT, za tovornjake 50.000 LIT; za najte`je tovornjake pa

1.550.000 LIT letno.

5.8.6 Regionalni davek na motorna vozila

Pravna osnova za ta davek je konsolidirani zakon o motornih vozilih iz leta 1953 in re-

gionalni zakoni. Davek ne sme zna{ati manj kot 90% in ne ve~ kot 110% davka iz

prej{njega leta.

5.9 Luksemburg

5.9.1 Davek na (skupno) ~isto premo`enje (Impôt sur la fortune)

Predpis, ki ureja ta davek, je zakon o premo`enjskem davku z dne 16. oktobra 1934 s

kasnej{imi spremembami.

Dav~ni zavezanci so fizi~ne in pravne osebe, razen dru`b (sociétés de personnes), kate-

rih dru`beniki so obdav~eni individualno, na podlagi njihovega dele`a.

Sredstva od pobranega davka pripadajo dr`avi.

Dav~na osnova je celotno bruto premo`enje (kmetije, gozdovi, nepremi~nine, pre-

mi~nine, materialno in nematerialno premo`enje), zmanj{ano za dolgove in druge

obveznosti.

Dav~ne oprostitve:

• pokojninski skladi;

209



• delodajalski pokojninski skladi in hranilnice, ki so pravne osebe;

• neprofitne organizacije, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo oziroma delujejo v javno

korist;

• javna podjetja.

Dav~na olaj{ava je mogo~a za fizi~ne osebe, in sicer se znesek 2500 € od{teje od dav~ne

osnove za zavezanca samega (in dodatno 2500 € za zakonca in za vsakega otroka).

Obdav~eno je samo premo`enje, ki se nahaja v Luksemburgu.

Davek je ocenjen na vrednost neto premo`enja na dan 1. januarja, vsaka 3 leta pa se

opravi ponovna ocena. Pla~uje se v {tirih obrokih na leto.

Dav~na stopnja je 0,5%.

5.9.2 Zemlji{ki davek in davek na zgradbe (Impôt foncier)

Dav~ni zavezanec je lastnik nepremi~nine, upravi~enec pa je ob~ina, v kateri se nepre-

mi~nina nahaja.

Dav~na osnova je t. i. obi~ajna vrednost nepremi~nine, ocenjena na podlagi posebnega

zakona.

Dav~ne oprostitve:

• nepremi~nine v lasti javnih dru`b;

• nepremi~nine, namenjene za opravljanje dobrodelne, {portne, religiozne in znans-

tvene dejavnosti;

• zemlji{~a in zgradbe, ki pripadajo zdravstvenim ustanovam;

• javne ceste in vodne poti;

• pokopali{~a;

• nepremi~nine, ki pripadajo drugim dr`avam (veleposlani{tva in misije pod pogojem

vzajemnosti).

Znesek davka je dolo~en letno in zato ni treba izpolniti dav~ne napovedi. Pla~uje se

lahko na tri mesece, na pol leta ali letno, glede na vi{ino zneska.

Dav~na stopnja variira med 0,7% in 1% obi~ajne vrednosti nepremi~nine. Ta znesek se

potem pomno`i s koli~nikom, ki ga dolo~i lokalna skupnost (med 1 in 7,5) glede na vr-

sto nepremi~nine. V primeru kmetij se koli~nik giblje med 2 in 5.

Zemlji{ki davek se lahko od{teje od obdav~ljivega dohodka na dobi~ek.
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5.9.3 Davek na dedi{~ino (Droits de succession)

Dav~ni zavezanci so dedi~i in volilojemniki zapustnika, ki je imel prebivali{~e v Luk-

semburgu. ^e je bil zapustnik nerezident, so dedi~i zavezanci za pla~ilo davka na pre-

nos premo`enja (droit de mutation par décès).

Dav~na osnova je za rezidente: tr`na vrednost celotne ~iste dedi{~ine, podedovane od

osebe s stalnim prebivali{~em v Luksemburgu, razen za nepremi~nine, ki se nahajajo v

tujini in v dolo~enih primerih premi~no premo`enje, ki se nahaja v tujini. Za nereziden-

te je dav~na osnova tr`na vrednost nepremi~nine, ki se nahaja v Luksemburgu v ~asu

zapustnikove smrti.

Dav~na oprostitev: nujni (zakoniti) dedni dele`, ki pripada neposrednim potomcem, ni

obdav~en, kot tudi ne dele`, ki ga podeduje zakonec, ki ima z zapustnikom skupne po-

tomce. Davek na dedi{~ino se pla~a le, ~e ~ista vrednost premo`enja presega 50.000

LUF.

5.9.4 Registracijski davek (Droits d'enregistrement)

Pravna podlaga je zakon o registraciji iz leta 1913 in kasnej{i zakoni ter podzakonski

akti.

Prihodek od tega davka gre dr`avi.

Osnova za obdav~itev je tr`na vrednost transferiranega premo`enja ali vsota vrednost-

nih papirjev, za katere velja dolo~en pravni akt.

Za prodajo nepremi~nin je standardna dav~na stopnja 6%, zmanj{ana dav~na stopnja v

vi{ini 1,2% pa se uporablja v primerih bankrota in v nekaterih primerih za pode`elske

nepremi~nine.

Ta davek pla~ujejo tudi podjetja, za katera veljajo druga~ne (ni`je) dav~ne stopnje.

5.9.5 Davek na motorna vozila (Taxe sur les véhicules automoteurs)

Pravno podlago predstavlja vrsta zakonov (osnovni zakon o davku na motorna vozila

iz leta 1935) in podzakonskih aktov.

Prihodki so dr`avni. Davek se pla~uje za lastnino motornih vozil, ki se uporabljajo na

javnih avtocestah. Davek spada le delno med premo`enjske davke. Dav~ni zavezanec

je lastnik motornega vozila. Dav~na osnova je bodisi velikost motorja (za motorje in

osebne avtomobile) bodisi te`a praznega vozila (za tovornjake).

Neobdav~ena so vozila, ki jih uporabljajo dr`avni organi, ob~ine ali javna podjetja in

vozila, ki se uporabljajo v javno korist: re{evalna vozila, vozila, ki se uporabljajo v kme-
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tijstvu, taksiji in avtomobili za najem ter vozila za osebno rabo oseb s posebnimi

potrebami.

Davek je dolo~en v vi{ini 105 LUF za vsakih 100 kubi~nih centimetrov prostornine mo-

torja za vozila do 2000 kubi~nih centimetrov prostornine, nad to prostornino pa po 170

LUF za vsakih 100 kubi~nih centimetrov prostornine motorja. Za avtobuse in tovornja-

ke veljajo vi{je dav{~ine, ki so odvisne od mase vozila (do 14.820 LUF za tovornjake z

maso nad 12 ton).

5.10 Nizozemska

5.10.1 Ob~inski davek na nepremi~no premo`enje (Gemeentelijke belastin-
gen op onroerende zaken)

Ta davek je urejen z ob~inskimi predpisi, ki temeljijo na zakonu o ob~inah

(Gemeentwet).

Dav~ni zavezanec je oseba, ki ima v posesti nepremi~no premo`enje, ter uporabnik ne-

premi~nega premo`enja.

Sredstva od pobranega davka pripadajo lokalnim skupnostim.

Dav~na osnova je tr`na vrednost nepremi~nine. Za nepremi~nine, s katerimi ni mo`no

trgovati, je dav~na osnova njihova nadomestna vrednost, ~e je le-ta vi{ja od tr`ne vred-

nosti. Vrednost nepremi~nine se oceni vsaka {tiri leta.

Dav~ne oprostitve:

• nepremi~nine, namenjene bogoslu`ju;

• zemlji{~a, ki so na{teta v zakonu o ohranjanju narave;

• deli zemlji{~, ki pripadajo pravnim osebam, katerih edini oziroma glavni namen je

ohranjanje narave;

• javne ceste, vodne poti in `eleznice;

• nepremi~no premo`enje za ~i{~enje odpadnih voda, s katerimi upravljajo pravne

osebe javnega prava;

• kmetijska zemlji{~a;

• rastlinjaki.

Lokalne skupnosti lahko dolo~ijo tudi druge oprostitve.

Dav~ne stopnje se razlikujejo od lokalne skupnosti do lokalne skupnosti. Lokalna

skupnost sama dolo~i dav~no stopnjo (do dolo~ene stopnje) za hi{e in drugo nepre-

mi~no premo`enje.
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5.10.2 Davek na dedi{~ine in darila (Successierechten)

Zavezanci za pla~ilo davka so dedi~i, volilojemniki ter obdarjenci.

Davek se pla~uje dr`avi.

Dav~na osnova je vrednost celotnega premo`enja, ki ga pridobi upravi~enec. Za de-

di{~ino velja vrednost v ~asu zapustnikove smrti, ~e je zapustnik imel stalno prebiva-

li{~e na Nizozemskem; za darilo pa vrednost darila v ~asu, ko je bilo podarjeno.

Dav~ne oprostitve za dedi{~ine:

• dr`ava, province, ob~ine in nekateri muzeji v primeru volil v javno korist;

• nizozemske pravne osebe, ki delujejo v javno korist pod pogojem, da vrednost pri-

dobljenega premo`enja ne presega 7755 € (podatek za 1. januar 2001);

• dolo~eni zneski, ki se razlikujejo glede na to, ali je upravi~enec vdovec, vdova, otrok,

o~e, mati, itd, ali je upravi~enec `ivel z zapustnikom v skupnem gospodinjstvu.

Dav~ne oprostitve za darila:

• dr`ava, province, ob~ine in nekateri muzeji v primeru daril v javno korist;

• nizozemske pravne osebe, ki delujejo v javno korist pod pogojem, da vrednost pri-

dobljenega darila ne presega 3.878 € (podatek za 1. januar 2001).

^e je darovalec ali zapustnik nerezident, se pla~a davek na prenos daril, dedi{~ine in

volil. Osnova za ta davek je vrednost premo`enja, ki se nahaja na Nizozemskem.

Davek na dedi{~ine in darila se pla~uje letno na podlagi dav~ne napovedi.

Dav~na stopnja se razlikuje glede na stopnjo sorodstva med zapustnikom ali daroval-

cem ter upravi~encem, glede na to ali je zapustnik oziroma darovalec `ivel z upravi~en-

cem v skupnem gospodinjstvu, in glede na velikost oziroma vrednost dedi{~ine ali dari-

la. Najvi{ja stopnja za otroke in zakonca je 27%, za osebe, ki niso v sorodu z zapustni-

kom oziroma darovalcem pa 68%.

5.10.3 Davek na pravni prenos (Belastingen van rechtsverkeer)

Davek se pla~a pri nakupu nepremi~nine, delnic v nepremi~ninskih dru`bah (razen, ~e

so pridobljene z dedovanjem, sklenitvijo zakonske zveze in v dolo~enih drugih prime-

rih), pri sklenitvi zavarovanja in pove~anju kapitala v obliki delnic.29

Zavezanec za pla~ilo davka je kupec, zavarovalec oziroma posrednik, zavarovalni{ki

posrednik ali pravni zastopnik, zavarovanec, ter pri pove~anju kapitala podjetje. Sreds-

tva od pobranega davka pripadajo dr`avi.
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Dav~na osnova je pri nakupu nepremi~nine njena vrednost oziroma nadomestilo, ~e je

le-to vi{je od tr`ne vrednosti. Pri sklenitvi zavarovanja je osnova za pla~ilo davka vred-

nost zavarovalne premije, pri pove~anju kapitala pa je dav~na osnova vrednost kapital-

skega vlo`ka, zmanj{anega za stro{ke.

Dav~ne oprostitve:

Pri pridobitvi nepremi~nin se davek ne pla~a, kadar je pri prenosu `e pla~an davek na

dodano vrednost, pa tudi v primerih:

• prenosa podjetja s star{ev na otroke;

• prenosa kot darilo;

• spremembe nezasebnega podjetja v zasebno podjetje;

• pri spojitvah, razdru`itvah ali notranjih reorganizacijah komanditnih dru`b in dru`b z

omejeno odgovornostjo;

• kmetijskih zemlji{~.

Dav~na stopnja je pri nepremi~ninah 6%, pri sklenitvi zavarovanj 7% ter pri pove~anju

kapitala 0,55%.

5.10.4 Davek za ceste (Motorrijtuigenbelasting)

Pravno podlago predstavlja zakon iz leta 1993, ki je bil nazadnje spremenjen leta 2000.

Zakon se nana{a na osebna vozila, motorje, avtobuse in tovornjake. Sredstva, pridob-

ljena s tem davkom, so prihodek dr`ave in provinc.

Zavezanec za pla~ilo davka je oseba, na katero se glasi prometno dovoljenje. Dav~na

osnova je odvisna od te`e vozila in zna{a od 496 NLG (pri najla`jih osebnih vozilih) do

1908 NLG (pri najte`jih tovornjakih). Za motorje velja enoten davek v vi{ini 120 NLG, ne

glede na njihovo maso.

5.10.5 Davek na pse (Hondenbelasting)

Davek na pse urejajo ob~inski predpisi, ki temeljijo na zakonu o ob~inah.

Dav~ni zavezanec je lastnik oziroma posestnik enega ali ve~ psov. Sredstva od pobra-

nega davka pripadajo ob~ini (davek se pla~uje v pribli`no 590 ob~inah).

Dav~na osnova je {tevilo psov.

Ob~ine lahko same dolo~ijo dav~ne oprostitve. Ponavadi se davka ne pla~a za mlade

pse, policijske pse in pse vodnike za slepe osebe.

Vi{ino davka dolo~i in pobere ob~ina.

Dav~na stopnja se razlikuje glede na ob~ino in se giblje med 20 in 60 NLG letno za ene-

ga psa. Dav~na stopnja je navadno progresivna, ~e ima zavezanec v lasti ve~ psov.
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5.11 Portugalska

Ve~ina premo`enjskih davkov je lokalnega zna~aja. ^eprav jih pobira dr`ava, so zakon-

sko namenjeni financiranju ob~in. Sistem lokalnih davkov sloni predvsem na treh ob-

~inskih davkih, ki so obvezni za vseh 305 ob~in. To so:

• davek na nepremi~nine;

• davek na transfer nepremi~nin in

• davek na vozila (in dolo~ena prevozna sredstva za zabavo).

5.11.1 Davek na nepremi~nine

Ta ob~inski davek se obra~unava letno lastnikom ali uporabnikom nepremi~nin,

vklju~no z premi~nimi konstrukcijami, ki so na dolo~enem (istem) mestu ve~ kot 12

mesecev.

Obdav~ljiva vrednost premo`enja se po zadnjih razpolo`ljivih podatkih dolo~a s kapi-

talizacijo in sicer kot 15-kratnik (za urbano nepremi~nine) ali 20-kratnik (za pode`elske

nepremi~nine) obdav~ljivega dohodka (t. i. imaginarne rente). Ta imaginarna renta se

od leta 1988 spreminja vsako leto, tako da se pove~uje za 4% za urbane nepremi~nine in

za 2% za mestne nepremi~nine, pove~evanje pa je navzgor omejeno na najve~ 100%

pove~anje davka na nepremi~nine iz leta 1988.

Stopnje davka so 0,8% imaginarne rente v primeru pode`elskihh nepremi~nin in od

0,7% do 1,3% imaginarne rente za mestne nepremi~nine. Najbolj raz{irjena je navi{ja

stopnja. Za tujce je ta stopnja {e vi{ja (najmanj 2% imaginarne rente).

Lastniki stanovanj, ki v svoji dohodnini napovedujejo tudi prejemke iz naslova oddaja-

nja stanovanjskih povr{in, lahko od dav~ne osnove od{tevajo stro{ke vzdr`evanja ne-

premi~nine. Davka na nepremi~nine se ne pla~uje od: dr`avnih spomenikov, zgradb, ki

slu`ijo javnemu interesu, mejnikov ob~in in nepremi~nin, ki so v lasti nepremi~ninskih

investicijskih skladov.

Za~asna (7-letna) oprostitev pla~ila tega davka velja tudi za nepremi~nine, ki so bodisi

del turisti~ne ponudbe ali pa so obnovljene v ta namen. Enako velja za nepremi~nine,

ki se uporabljajo v turisti~ne namene.

Izjeme od obdav~evanja so mo`ne tudi za stalno bivali{~e, v katerem `ivi njegov lastnik

in v nekaterih drugih primerih, za kar pa je potrebno dati vlogo na dav~nemu uradu.

5.11.2 Davek na transfer nepremi~nin

Ta davek se pla~uje:
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• na prodajo in zamenjavo nepremi~nine ter pridobitev 75% lastni{kega dele`a dru`be,

ki ima nepremi~nine;

• za lizing in podlizing nepremi~nin (za obdobje dalj{e od 30 let);

• za vlo`ek, dan v obliki nepremi~nine za ustanovitev ali pove~anje kapitala doma~e

dru`be;

• za transfer nepremi~nine po prisilni poravnavi ali lividaciji podjetja, ki je lastnik ne-

premi~nine.

Davek pla~a kupec, dav~na stopnja je praviloma 10% (za transfer mestnih nepre-

mi~nin) ali 8% (za transfer pode`elskih nepremi~nin). Obdav~ljiva osnova pri dolgo-

ro~nem lizingu je 20-letna najemnina. Za nepremi~nine, ki so namenjene gospodarski

dejavnosti, je na podlagi soglasja ministrstva za finance mo`na tudi ni`ja 4-odstotna

stopnja, kadar gre za koristi dr`avnega gospodarskega razvoja.

Za nakup mestnih zgradb (in z njimi povezanih nepremi~nin ter zemlji{~), ki so name-

njene izklju~no za bivanje, velja dav~na oprostitev za nakupe do vrednosti 60.015 €, za

vrednosti nad to mejo pa obstaja progresivna dav~na letvica (najvi{ja dav~na stopnja je

26%). Davka pa ni treba pla~ati v primeru, ~e je nepremi~nina namenjena ponovni pro-

daji (najdalj{i mo`ni rok je 3 leta).

5.11.3 Taksa na prodajo

Taksa se formalno pla~uje za dolo~ene dokumente in pravna dejanja, ki se med drugim

nana{ajo tudi na transakcije premo`enja in vrednostnih papirjev. Vsebinsko ima ta tak-

sa zna~aj davka, saj je dav~na stopnja za prenos nepremi~nin odvisna od vrednosti ne-

premi~nine in zna{a 8 promil.

5.11.4 Posebna dajatev na pove~ano vrednost zemlji{~a

Pravna podlaga za to dajatev je v naslednjih zakonih: (DL No 51/95; DL No 54/95; zakon

{t. 10–B/96; DL N 27/97 in zakon {t. 472/99). Gre za enkratno dajatev. Dav~ni zavezanci

so pravne in fizi~ne osebe, ki so bile lastnice zemlje ali urbanih zgradb, ki se jim je pove-

~ala vrednost zaradi konstrukcije novega mostu prek Tagusa in zaradi razstave Expo 98.

Sredstva, pobrana s to dajatvijo, so bila prihodek dr`ave in ob~in.

Osnova za obdav~enje je pove~ana vrednost nepremi~nin. Dav~na stopnja je bila 30%

ali 20%, odvisno od lokacije posamezne nepremi~nine.
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5.11.5 Davek na dedi{~ine in darila

Davek na dedi{~ine in darila se obra~unava posebej za vsakega posameznega prejem-

nika z upo{tevanjem njegove dav~ne osnove (t. j. vrednosti vsega prejetega premo`e-

nja iz naslova dedovanja ali darila). Davek ocenjuje dav~na oblast na osnovi donosa po-

sameznih sredstev.

Obdav~uje se premi~no in nepremi~no premo`enje po teritorialnem na~elu, ne glede

na nacionalnost in stalno bivali{~e dedi~a ali prejemnika darila.

Za izra~un dav~ne osnove se vrednoti vsak del dedi{~ine ali darila. Nepremi~nine se

ocenjujejo po posebni metodi, ki se uporablja za dav~ne namene. Pokojnine in druga

redna izpla~ila se vrednostijo kot 20-kratnik letnega prihodka, delnice, ki ne kotirajo,

pa po nominalni vrednosti, razen ~e ta presega 498,80 €, ko se za vrednotenje uporabi

posebna (kompleksna) formula. Podjetja se vrednotijo po njihovi zadnji bilanci, vred-

nostni papirji, ki kotirajo, pa po zadnjem te~aju, ki pa ne sme biti starej{i od 6 mesecev.

Dav~ne stopnje za dedi{~ine in darila so progresivne glede na vrednost premo`enja,

odvisne pa so tudi od stopnje sorodstva. Po tem kriteriju obstajajo {tiri kategorije zave-

zancev. V prvi kategoriji so zakonski partner in otroci. Obstaja tudi minimalna dav~na

oprostitev (374,10 €), ki je vi{ja za bli`nje sorodnike (do 3641 €). Dav~ne stopnje zna{a-

jo od 7% do 36%.

5.11.6 Nadomestni davek na dedi{~ino in darila

Tako imenovani nadomestni davek (5-odstotna dav~na stopnja) je predpisan v poveza-

vi z davkom na dedi{~ino in darila, nana{a pa se na dividende doma~ih podjetij in obre-

sti od obveznic. Izjeme od tega davka so nekateri posebni vrednostni papirji in nekate-

re oblike var~evanja.

5.11.7 Davek za ceste in davek za prevoz po cestah

Pravna podlaga za ta davek je v naslednjih predpisih: DL {t. 477/71; 45 ~len zakona {t.

75/93; DL {t. 116/94, ki je bil nazadnje dopoljnen z DL {t. 214/94; zakon {t. 39–B/94; za-

kon {t. 10–B/96; zakon {t. 52–C/96; DL {t. 89/98; DL {t. 322/99 in zakon {t. 3–B/2000.

Prihodki iz tega davka so namenjeni avtocestnemu uradu (Instituto de Estradas de Por-

tugal) in avtonomnima regijama Madeira in Azori. Davek pla~ujejo lastniki avtomobilov

za osebno rabo (davek za ceste) in avtomobilov, ki se dajejo v najem drugim (davek za

prevoz po cestah).

Najni`ji znesek davka za ceste je 24,44 € in davka za prevoz po cestah 16,46 € (za naj-

la`ja vozila), najvi{ji pa 159,62 € davka za ceste in 104,75 € davka za prevoz po cestah
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(za najte`ja vozila). Posebna ureditev velja za vozila z maso nad 12 ton. V avtonomnih

regijah veljajo 50% ni`ji zneski davka, za lastnike vozil za prevoz izrednih tovorov pa

80% ni`ji zneski.

Izjeme od obdav~enja so vozila javnih institucij, tujih dr`av in mednarodnih institucij

(pri slednjih dveh kategorijah samo, ~e obstaja dvostranski sporazum), muzejska vozi-

la, starej{a od 20 let in cirku{ka vozila. Za vozila dr`av, ki niso ~lanice EU, pa veljajo po-

sebne stopnje.

5.11.8 Ob~inski davek na vozila

Pravna podlaga za ta davek je zakon 143/78 iz leta 1978, ki je bil ve~krat dopolnjen (na-

zadnje leta 2001). Sredstva od pobranega davka so prihodek ob~ine, pla~ujejo pa ga

lastniki vozil (oziroma tisti, na katerih ime je vozilo registrirano).

Davek se pla~uje na avtomobile, motorje, zasebna letala in vozila, namenjena za zaba-

vo. Dav~na osnova je odvisna:

• pri avtomobilih od pogonskega goriva, velikosti motorja, volta`e (za elektri~na vozi-

la) in njihove starosti;

• pri motorjih od delovne prostornine valjev in starosti motorja;

• pri letalih od njihove najve~je dovoljene vzletne mase;

• pri plovilih pa od mo~i njihovega motorja, registrirane tona`e ter od njihove starosti.

Dav~ne oprostitve se nana{ajo na: dr`avne organe in lokalne oblasti, javne institucije,

tuje dr`ave (~e obstaja meddr`avni sporazum), tuje in mednarodne organizacije (pod

pogoji, ki jih dolo~i Portugalska), osebje tujih diplomatskih predstavni{tev (~e obstaja

ustrezen meddr`avni sporazum), invalidne osebe z ve~ kot 60% invalidnosti, motorna

vozila, ki se uporabljajo v okviru javnih storitev, motorna vozila, last vozni{kih {ol in

klubov (ki delujejo z dovoljenjem pristojnih oblasti), letala brez motorja in plovila do 7

registrskih ton brez motorja ali z motorjem, ki nima ve~ kot 25 konjskih mo~i.

5.11.9 Davek na uporabo, no{enje in lastni{tvo oro`ja

Pravna podlaga so naslednji predpisi: DL {t. 373 iz leta 1949; DL {t. 328/76; DL {t.

432/83; zakon {t. 22/97 1997; zakon {t. 93-A/97; zakon {t. 29/98 in zakon {t. 98/2001 .

Davek je prihodek dr`ave in ob~in. Pla~uje ga lastnik oro`ja, namenjenega streljanju v

tar~o, {portu in lovu. Stopnje so razli~ne glede na tip oro`ja.
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5.12 [panija

5.12.1 Davek na (skupno) ~isto premo`enje (wealth tax)

Vsaka avtonomna skupnost (z izjemo Ceute in Melille, ki le`ita na obali severne Afrike)

upravlja in pobira ta davek in ima tudi dolo~ene zakonodajne pristojnosti na tem po-

dro~ju. Davek je sicer dolo~en na dr`avni ravni s posebnim zakonom. Pla~ujejo ga vse

fizi~ne osebe, ki prebivajo na {panskem ozemlju, in sicer od vsega premo`enja in pra-

vic po celem svetu (nepremi~nin, avtomobilov, plovil, hi{, ban~nih ra~unov, dragoce-

nosti, umetni{kih del itd). Nerezidenti pla~ujejo ta davek od premo`enja, ki se nahaja v

[paniji in glede pravic, ki se lahko izvr{ujejo na njenem ozemlju. Rezident mora vlo`iti

dav~no napoved za ta davek, ~e osnova za njegovo odmero presega 108.182,18 € ali ~e

je vrednost njegovega celotnega premo`enja ocenjena na ve~ kot 601.012,10 €.

Osnova za odmero davka je razlika med vrednostjo premo`enja in pravic dav~nih zave-

zancev ter vrednostjo dolgov in obveznosti (~isto premo`enje). Za cenitev premo`enja

je odlo~ilnega pomena zadnji dan vsakega leta.

Izjeme veljajo za lastnino, ki predstavlja {pansko kulturno dedi{~ino, umetnine in stari-

ne do dolo~ene vrednosti in pod dolo~enimi pogoji, gospodinjsko notranjo opremo,

lastna umetni{ka dela, ~e niso prene{ena na drugo osebo, donos vrednostnih papirjev

nerezidentov po posebnem zakonu, pravice ~lanov pokojninskih na~rtov, itd. Za ose-

be, za katere velja obveznost pla~ila davka ad personam (za vsako posamezno osebo),

velja osnovna oprostitev v vi{ini 108.182,18 € in za zakonca skupaj 216.364,36 € (ta

oprostitev pa ne velja za tujce). Za lastni{tvo individualne hi{e velja oprostitev pla~ila

davka do vrednosti 150.235,03 € (300.506,06 € za zakonca skupaj). Vrednost hi{e se

prete`no ugotavlja po katastrskih lestvicah. V letu 1994 so bile uvedene tudi nekatere

izjeme za poslovne aktivnosti.

Davek na (skupno) ~isto premo`enje je individualen davek, ki se pla~a ne glede na

osebni status. Premo`enje zakonskih parov pa je obdav~eno skupaj po posebnih pravi-

lih. Za potrebe dav~ne odmere se {teje, da dru`ino sestavljata zakonca in vsi mladoletni

otroci, razen v primeru, ~e v soglasju s star{i `ivijo drugje. Kot del dru`ine pa se {tejejo

tudi polnoletni otroci, ki so s sodno odlo~bo progla{eni za opravilno nesposobne.

Dav~no napoved je treba izpolniti letno in davka ni mo`no pla~ati v obrokih. Stopnje

davka so progresivne. Obstaja osem stopenj; minimalna stopnja je 0,2% in se nana{a na

premo`enje vrednosti do 167.129,45 €, maksimalna stopnja pa je 2,5% za premo`enje

nad 10.695.996,06 €.

219



5.12.2 Davek na dedi{~ine in darila

Gre za davek, od katerega imajo korist avtonomne skupnosti, razen Ceute in Melille.

Avtonomne skupnosti lahko tudi nekoliko spremenijo dolo~ene parametre davka, ven-

dar ne smejo pove~ati skupnega dav~nega bremena. Tudi ta davek je dolo~en na dr`av-

ni ravni z zakonom. Pla~a se od prenosa lastnine in pravic po smrti zapustnika, bodisi

kot dedi{~ina, volilo ali drugo nasledstvo lastni{tva, za prenose premo`enja med `ivimi

v primeru daril in drugih prenosov premo`enja, ter od zneskov, ki jih zavarovalne

dru`be izpla~ajo upravi~encem, ki niso zavarovanci. Davek se nana{a samo na fizi~ne

osebe; ~e je prejemnik premo`enja pravna oseba, je to osnova za obdav~enje podjetja.

V primeru dedovanja pla~a davek dedi~ ali volilojemnik, za darilo pa pla~a davek ob-

darjenec. V primeru izpla~anih zneskov s strani zavarovalnic pla~ajo davek

upravi~enci.

Pri dedovanju je osnova za odmero davka dejanska vrednost dele`a vsakega dedi~a. Pri

darilih je dav~na osnova vrednost darila, pri ~emer se vsa darila, ki jih isti darovalec v

treh letih podari istemu obdarjencu, {tejejo za dav~ne namene kot eno darilo. Davek se

zmanj{a za bremena na premo`enju, ki zmanj{ujejo njegovo vrednost, za dolgove za-

pustnika (tudi dolgove iz naslova nepla~anih davkov), za stro{ke postopka pred so-

di{~em, ki poteka v zvezi s premo`enjem, za pogrebne stro{ke in za vsoto, ki je odvisna

od sorodstvenega razmerja med zapustnikom in dedi~i. V primeru izpla~anih zneskov s

strani zavarovalnic ti niso obdav~eni, ~e ne presegajo 9195,49 €.

Stopnje davka so progresivne. Skupaj jih je 16, pri ~emer se prva stopnja za~ne z vred-

nostjo premo`enja 7993,46 € in zna{a 7,65%, najvi{ja stopnja pa se za~ne s premo`e-

njem v vrednosti 797.555,08 € in zna{a 34%.30 Nato je treba pomno`iti obveznost {e s

koli~nikom, ki odra`a prej{nje premo`enje prejemnika in sorodstveno razmerje z za-

pustnikom oziroma darovalcem.

Obstajajo nekatere izjeme oziroma olaj{ave glede obveznosti pla~ila tega davka. Tako

obstajajo posebne formule za pla~ilo davka, ~e je vrednost prejemnikovega stalnega bi-

vali{~a do 122.606,47 € ali ~e gre za podjetje z enim lastnikom s podro~ja industrije,

kmetijstva ali strokovnega dela. Davka se ne pla~a za dolo~ene vrednostne papirje in

zavarovanja, sklenjena pred letom 1987.
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5.12.3 Davek na nepremi~nine

Sredstva, pridobljena s tem davkom, gredo lokalnim skupnostim. Davek, ki se ga sicer

lahko predpi{e, lahko pa tudi ne, se pla~a letno na lastni{tvo nepremi~nine (stavbe in

zemlji{~a) v posamezni ob~ini, pa tudi na uporabo ali najem nepremi~nine oziroma na

vladno koncesijo za to nepremi~nino oziroma za javne slu`be, za katere se uporablja.

Osnova za odmero davka je katastrska vrednost nepremi~nine. Pla~ujejo ga lastniki,

uporabniki, najemniki in koncesionarji. Izjeme veljajo za dr`avne nepremi~nine, cerk-

ve, Rde~i kri` in tuja diplomatska predstavni{tva po na~elu recipro~nosti; predpostavka

za oprostitev pa je, da nepremi~nine ne prina{ajo dohodkov.

Za mestne nepremi~nine je stopnja davka 0,4%, za pode`elske pa 0,3%. Ob~ine lahko v

dolo~enem okviru zni`ajo ali zvi{ajo stopnje.

5.12.4 Davek na pove~anje vrednosti mestnega zemlji{~a

Tudi ta davek se lahko predpi{e, lahko pa tudi ne; sredstva, pridobljena z njim, pa gre-

do lokalnim skupnostim. Davek pla~a prenosnik v primeru odpla~nega prenosa in pre-

jemnik, ~e se pridobitno ukvarja s kupoprodajo zemlji{~. Davek se pla~a od pove~ane

vrednosti zemlji{~a, ki se prena{a v dav~nem obdobju.

Izjema so zemlji{~a, ki jih posedujejo dr`avne, regionalne ustanove ali ob~ine, dobro-

delne in izobra`evalne ustanove, sistem socialne varnosti, Rde~i kri` ter imetniki zem-

lji{~, ki imajo vladno koncesijo.

Osnova za obdav~itev je pove~anje vrednosti zemlji{~a glede na njihovo katastrsko

vrednost. Stopnja davka je odvisna od {tevila prebivalcev v ob~ini in od preteka ~asa od

zadnjega prenosa. Dejanska stopnja obdav~itve se dolo~i tako, da se {tevilo let posedo-

vanja zemlji{~a mno`i s koli~nikom, ki zna{a med 3 in 3,7. Zakon omejuje to stopnjo na

najve~ 30%, ki pa jo lahko ob~ine, kjer je to primerno, {e zni`ajo.

5.12.5 Davek na prenos kapitala

Sredstva iz tega davka gredo avtonomnim skupnostim. Pobira se v primerih, ko se ne

odmeri DDV. Prenosi kapitala, za katere se pla~uje ta davek, so: odpla~ni prenosi med

`ivimi vseh vrst premo`enja in pravic v lasti fizi~nih ali pravnih oseb.

Osnova za odmero davka je dejanska vrednost prene{enega premo`enja ali pravice.

Izjeme veljajo za dr`avo, regionalno oblast, javne institucije, dobrodelne ustanove,

Rde~i kri` itd. Obstajajo tudi nekatere vsebinske izjeme po posameznih podro~jih.

Stopnje davka so: 6% (v nekaterih avtonomnih skupnostih 7%) za prenose nepremi~ne-

ga premo`enja in 4% za prenose premi~nin.
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5.12.6 Davek na vozila na mehanski pogon

Sredstva, pobrana s tem davkom, gredo lokalnim skupnostim. Pla~ujejo ga lastniki vo-

zil, in sicer za vse vrste in kategorije vozil na mehanski pogon, primernih za uporabo na

javnih cestah. Izjema velja za uradna vozila, vozila za invalide, diplomatska vozila, trak-

torje, prikolice in kmetijsko mehanizacijo, ter avtobuse in potovalne avtobuse za javni

prevoz.

Osnova za odmero davka je izra`ena glede na mo~ motorja za dav~ne namene, stopnja

pa je razli~na po posameznih lokalnih skupnostih in je odvisna tudi od {tevila prebi-

valstva. Na~eloma pa davek zna{a od 13 € do 112 €.

5.13 [vedska

5.13.1 Davek na (neto) premo`enje (Wealth tax - Förmögenhetsskatt)

Pravno podlaga za ta davek je zakon o dr`avnem premo`enju iz leta 1997 (State Assets

Act 1997:323), ki je bil nazadnje spremenjen leta 2001 (2001:547). Davek je prihodek dr-

`ave.

Davek se obra~unava od neto premo`enja zavezanca na koncu vsakega leta. Poslovna

sredstva in veliki lastni{ki dele`i v podjetjih (25% in ve~) s tem davkom niso obdav~eni.

Osnova za obdav~itev nepremi~nin je njihova t. i. dav~na vrednost, ki je obi~ajno dolo-

~ena v vi{ini 75% njihove tr`ne vrednosti. Delnice, ki kotirajo, imajo obdav~ljivo osno-

vo ve~inoma v vi{ini 80% njihove tr`ne vrednosti, delnice, ki ne kotirajo na borzi, pa se

obi~ajno ne obdav~ujejo.

Dav~ni zavezanci so rezidenti. Tujci, ki za~asno bivajo na [vedskem (najve~ 3 leta), se

ne {tejejo med rezidente.

Dav~na stopnja je 1,5% neto premo`enja posameznika za premo`enje nad 1,5 mio SEK

oziroma nad 2 mio SEK za (zakonske) pare in star{e z mladoletnimi otroki. Na podlagi

zakona o zmanj{anju davka, ki, podobno kot na Finskem, dolo~a zgornjo mejo obdav-

~itve posameznika, se mora davek na neto premo`enje zni`ati, ~e vsota davka na neto

premo`enje in davka na dohodke (dohodnina) pri dav~nem zavezancu prese`e 60%

vsote njegovega obdav~ljivega dohodka.31

222

31 Obdav~ljiv dohodek je definiran kot prihodek od zaposlitve, poslovne dejavnosti ali kapitalskih prihodkov,

pove~an za 15% minimalnega praga davkopla~evalskega premo`enja, brez upo{tevanja vrednosti konkretne

nepremi~nine. Minimalno vsoto tega davka v vi{ini 2.800 SEK (1% od 280.000 SEK) pla~ajo vsi lastniki nepre-

mi~nin.



5.13.2 Davek na nepremi~nine

Ta davek je predpisan z Zakonom o davku na nepremi~nine in se odmerja od ocenjene

vrednosti zgradb. Dav~ni zavezanec je lastnik nepremi~nine.

Pri stanovanskih zgradbah (hi{ah), v kateri ne `ivita ve~ kot dve dru`ini, in stanovan-

skih zgradbah, ki so razdeljene v stanovanja, je dav~na stopnja 1% od ocenjene vredno-

sti nepremi~nine (ki je pribli`no enaka 75% njene tr`ne vrednosti). Lastniki stanovanj

pla~ajo davek v vi{ini 0,55% od ocenjene vrednosti stanovanja. Posebna ureditev velja

za eta`ne lastnike.

Za nepremi~nino, v kateri njihovi lastniki bivajo, velja, da ta davek ne sme biti vi{ji od

5% zavezan~evega obdav~ljivega dohodka, ~e je vrednost te nepremi~nine med

280.000 SEK in 3 mio SEK in dohodek dav~nega zavezanca ni vi{ji od 600.000 SEK.

Davek na poslovne zgradbe zna{a 1%, za industrijske zgradbe pa 0,5%.

5.13.3 Davek na dedi{~ine in darila

Pravna podlaga je Zakon o dedi{~inah in darilih iz leta 1941 (1941:416). Ta davek je vir

prihodkov dr`ave. Davek pla~uje dedi~ oziroma obdarjenec.

Dav~na osnova je neto premo`enje zapustnika oziroma vrednost darila. Nepremi~no

premo`enje se vrednoti po ocenjeni vrednosti (pribli`no 75% tr`ne vrednosti). Poslov-

ni dele`i se vrednotijo po 30% njihove tr`ne cene. Portfeljske nalo`be vrednostnih pa-

pirjev se vrednotijo po 75% tr`ne vrednosti za delnice, ki kotirajo na borzi, in po 30%

tr`ne vrednosti za druge delnice z znano tr`no ceno.

Pri dedi{~inah so v veljavi odbitne postavke od dav~ne osnove v vi{ini 280.000 SEK v

primeru smrti zakonca ali partnerja, odbitna postavka pa je predvidena tudi za druge

dedi~e v prvih treh kategorijah dedi~ev (te kategorije so odvisne od dednega reda - so-

rodstva z zapustnikom) in sicer v vi{ini 70.000 SEK za prvo kategorijo (to so najbli`ji so-

rodniki) in 21.000 SEK za drugo in tretjo kategorijo (drugi sorodniki). Za mladoletne

otroke obstaja mo`nost pove~anja odbitne postavke {e za dodatnih 10.000 SEK za vsa-

ko leto njihove starosti izpod 18 let.

Pri davku na darila zna{a letna odbitna postavka za darila od istega darovalca 10.000

SEK.

Dav~ne stopnje zna{ajo od 10% do 30% dav~ne osnove, odvisno od vrednosti dedi{~ine

(darila).
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5.13.4 Davek na motorna vozila

Pravna podlaga za ta davek je zakon o davku na motorna vozila iz leta 1988 (SFS

1988:327), nazadnje spremenjen s SFS 2001:567).

Prihodki od tega davka pripadajo dr`avi. Davek se pla~uje vnaprej za obdobje enega

leta; ~e presega vsoto 3.600 SEK, pa za obdobje {tirih mesecev, in sicer na: osebna vozi-

la, tovornjake, avtobuse, traktorje in na prikolice, ki so registrirane v osrednjem registru

vozil. Najni`ji mo`en davek je 585 SEK za osebne avtomobile in 100 SEK za motorje, je

pa odvisen od mase vozila.

Izjeme od obdav~evanja so avtomobili, ki jih poganjajo baterije in hibridni avtomobili,

in to pet let po prvi registraciji. Tega davka ni treba pla~evati tudi za tovornjake, ki jih

uporabljajo gasilci.

5.14 Zdru`eno kraljestvo

5.14.1 Davek na dedi{~ine in darila

Davek je predpisan z zakonom o davku na dedi{~ine iz leta 1984 (Inheritance Tax Act)

in se nana{a na t. i. svetovno premo`enje domicilnih oseb in tudi zaupnikov (trustov32).

Davek je prihodek dr`ave.

Davek se pla~a na transfer premo`enja zapustnika do 7 let po smrti in tudi za transfer v

~asu `ivljenja. Darila med posamezniki in darila med posamezniki in zaupniki (trusti)

so lahko dav~na izjema, ~e darilo slu`i v korist otrok ali invalidnih oseb vsaj 7 let od

dneva obdarovanja.

Dav~ne izjeme so {e naslednje:

• transfer premo`enja med zakoncema, razen ~e prejemnik nima domicila v Zdru`e-

nem kraljestvu, v tem primeru je transfer neobdav~en do vrednosti 55.000 GBP;

• enkratna t. i. `ivljenjska (v originalu lifetime) darila, ki predstavljajo normalno porabo

prihodkov, brez omejitve;

• enkratna `ivljenjska darila, ki ne presegajo vrednosti 3000 GBP v dav~nem letu;

• `ivljenjska darila brez pridr`kov katerikoli osebi v dav~nem letu do 250 GBP;

• `ivljenjska darila ob poroki ali za poro~no slavje do 5000 GBP s strani star{ev, do 2500

GBP s strani starih star{ev oziroma 1000 GBP za darila drugih;

• `ivljenjska darila za vzdr`evanje otrok in drugih (vzdr`evanih) sorodnikov in

• vsa darila namenjena za dobrodelne namene in politi~ne stranke.
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Tega davka ni treba pla~evati za transfer:

• poslovnega dele`a v t.i. nekorporiranem (unincorporated) poslu;

• kontrolnega dele`a v gospodarski dru`bi;

• delnic gospodarske dru`be, ki ne kotirajo in

• zapu{~enega kmetijskega premo`enja.

Stopnja davka je zmanj{ana za 50% tudi za nekatere druge transfere poslovnega ali

kmetijskega premo`enja.

V primeru t. i. `ivljenjskega (lifetime) transfera sredstev in v primeru smrti so obdav~eni

posamezniki in tudi trusti, ~e izpla~ajo premo`enje koristniku. Trusti niso obdav~eni,

~e postane njihov upravi~enec (beneficiary) poobla{~enec (entitle) trustovega premo-

`enja.

Za truste se davek obra~una ob naslednjih poslovnih dogodkih:

• na vsako desetletnico od njegove ustanovitve;

• ob razdelitvi njegovega kapitala;

• kadar oseba postane upravi~enec do dele`a prihodka ali kapitala trusta;

• ob konverziji trusta v posebni trust; ali

• kadar se vrednost trustovega premo`enja zmanj{a zaradi transfera, ki ga opravi

upravljavec premo`enja (trustee).

Ni~elna stopnja obdav~itve velja do 255.000 GBP vrednosti premo`enja (od 6. aprila

2003 ), nad tem zneskom pa je dav~na stopnja 40% za transfere in 20% za t. i. `ivljenjske

transfere. Ni~elne stopnje veljajo za `ivljenjske transfere, ki so opravljeni ve~ kot 7 let

pred smrtjo, zni`ana stopnja pa velja za transfere, ki so opravljeni 4., 5., 6. in 7. leto pred

smrtjo zapustnika.

5.14.2 Upravna taksa (stamp duty) – davek na promet nepremi~nin in
vrednostnih papirjev)

V Zdru`enem kraljestvu je davek na promet nepremi~nin in vrednostnih papirjev skrit,

podobno kot na Irskem, v okviru upravnih taks, ekonomsko pa gre zaradi visokih sto-

penj dajatve pravzaprav za davke. Stopnja pla~ila dav{~in je namre~ 0,5% prodajne

cene za vrednostne papirje, za prenos drugega premo`enja pa od 1% do 4%. Za prenos

premo`enja do 60.000 GBP te dajatve ni treba pla~ati.
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5.14.3 Davek na nepremi~nine33

Poslovne nepremi~nine

Davek na poslovne nepremi~nine pla~uje vsakdo, kdor zaseda poslovne prostore

(zemlji{~e). Letno rentno vrednost vsakega poslovnega premo`enja dolo~a obmo~na

ocenjevalna pisarna (District Valuation Office) dav~nega urada (Inland Revenue).

Dav~ni zavezanec ima mo`nost prito`be na to oceno. Kadar ni soglasja, to vrednost do-

lo~i neodvisni ob~inski tribunal (Valuation and Community Charge Tribunal), zoper ka-

terega odlo~itev je mo`na prito`ba na podro~ni tribunal (Lands Tribunal). Rentno oce-

njevanje se opravlja vsakih 5 let in je trenutno osnovano na tr`ni vrednostni nepre-

mi~nin iz 1. aprila 1998. Na podlagi ocene nepremi~nin iz leta 2003 bo novo ocenjeva-

nje nepremi~nin stopilo v veljavo 1. aprila 2005.

Stanovanjske nepremi~nine

Vsaka lokalna skupnost letno zara~unava davek na stanovanjske povr{ine, ki se dobe-

sedno imenuje davek (ob~inskega) sveta (Council tax). Davek se po veljavni ureditvi

na~eloma pla~uje za vsako bivali{~e. Ta davek je primarno davek na premo`enje, ker je

osnovan na kapitalski vrednosti, delno pa ni premo`enjski davek, ker ga gospodinjstvo

pla~uje tudi v odvisnosti od svoje velikosti. Dav~ni zavezanec je tisti, ki `ivi v poslopju.

V primerih, da je to prazno ali gre za preno~i{~e, ki se oddaja v najem oziroma zasebno

bolni{nico, pa davek pla~uje lastnik nepremi~nine.

Osnova za obdav~enje je vrednost nepremi~nine. Lastnik se lahko prito`i na dolo~itev

vrednosti nepremi~nine, ki je osnovana na ocenitvi iz leta 1991. Davek se obra~unava

kot odstotek od vrednosti in jo letno dolo~a lokalna oblast.

Gospodinjstva z enim samim odraslim ~lanom imajo za 25% ni`je dav~ne stopnje. Za

nepremi~nine, ki so t. i. drugi dom, pa veljajo 50% ni`je stopnje. V dolo~enih primerih

so mo`ne tudi popolne oprostitve davka, npr. za gospodinjstva, v katerih so samo {tu-

dentje in za gospodinjstva z nizkimi dohodki.

Ta davek se pla~uje letno v dveh obrokih, in sicer 1. aprila in 1. oktobra, ve~ina lokalnih

oblasti pa je v praksi uredila pla~evanje tega davka v mese~nih obrokih.
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5.14.4 Posredni davek na vozila (Vehicle excise duty)

Pravna podlaga je zakon o posrednem davku na vozila in o registraciji vozil (Vehicle Ex-

cise and Registration Act) iz leta 1994, s kasnej{imi spremembami. Sredstva od pobrane-

ga davka so prihodek dr`ave, pla~uje pa se za vozila, ki se uporabljajo na javnih cestah.

Dav~na izjema so: vozila policije, gasilcev in re{evalna vozila, vozila ki se uporabljajo za

pomo~ invalidnim osebam in vozila, ki se uporabljajo v kmetijstvu (za kratke razdalje

tudi na javnih cestah). Izjema od obdav~enja velja tudi za elektri~na vozila, parna vozi-

la, sne`ne pluge in vozila za posipavanje cest.

Za zasebna vozila je ta dajatev odvisna od njihove emisije ogljikovega dioksida in zna{a

od 90 GBP do 160 GBP letno. Za motorje obstajajo tri dav~ne kategorije (15 GBP, 40

GBP ali 60 GBP), ki so odvisne od delovne prostornine valjev. Za tovornjake je ta davek

odvisen od mase vozila. Za vozila do 3500 kg zna{a 165 GBP in za najte`ja vozila do

4125 GBP letno. Razli~na ni`ja dav~na obremenitev velja za vozila, namenjena za pre-

voze izrednih tovorov, avtobuse, tehni~na in vle~na vozila ter vozila, ki se uporabljajo v

cirku{ke namene.

5.15 Zvezna republika Nem~ija

Poleg zgoraj omenjenih virov za izdelavo pregleda smo za ZRN uporabili tudi podatke

nem{ke zvezne agencije, ki se ukvarja s spodbujanjem investiranja v tej dr`avi (v an-

gle{~ini: Invest in Germany).

5.15.1 Nepremi~ninski davek (Grundsteuer)

Letni premo`enjski davek, ki je dolo~en v zakonu o nepremi~ninskem davku (Grund-

steuergesetz), je odvisen od vrste nepremi~nega premo`enja. Pridobljena sredstva so

prihodek ob~ine, v kateri le`i nepremi~nina. Zvezne de`ele s svojimi akti omejujejo

stopnjo obdav~itve. Ob~ine lahko v okviru nekaterih omejitev dolo~ijo svoje dav~ne

stopnje, pri ~emer uporabljajo ve~kratnik na zvezni ravni dolo~ene odmerne osnove

(administrativno predpisana enotna vrednost - Einheitswert), ki je 0,35% vrednosti pre-

mo`enja. Osnova se pomno`i s koli~nikom, ki ga dolo~i posamezna ob~ina in zna{a od

280% do 600%. Dejanske dav~ne stopnje so praviloma pribli`no 1% dav~ne vrednosti

nepremi~nine, ki je ponavadi precej ni`ja kot dejanska tr`na vrednost.

Davka se med drugim ne pla~uje za zemlji{~a, ki pripadajo javnim oblastem in se upo-

rabljajo za ob~inske namene, nepremi~nine, ki se uporabljajo v javne, dobrodelne ali

verske namene, zemlji{~a, na katerih se odvijajo {portne aktivnosti ipd. ^e se nepre-
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mi~nina uporablja za komercialno ali poklicno dejavnost, so dav~na pla~ila obi~ajno

priznani stro{ki, ki predstavljajo poslovne stro{ke ali stro{ke ogla{evanja (business ex-

penditure/advertising costs).

5.15.2 Davek na sekundarno prebivali{~e (Zweitwohnungssteuer)

Gre za davek, predpisan v {tevilnih ob~inskih in de`elnih predpisih, ki se pla~uje od

posesti sekundarnega prebivali{~a. Osnova za obdav~itev je letna najemnina. Pridob-

ljena sredstva pripadajo mestom ali ob~inam. V nekaterih zveznih de`elah (Bavarska,

Posarje in Turingija) tega davka nimajo.

Izjeme pri tem davku so, npr. sede`i zasebnih dobrodelnih agencij ali agencij za za{~ito

mladine. Davek se pobira vsako ~etrtletje, lahko pa tudi na pol leta ali letno.

Njegova stopnja zna{a med 5% in 20% na podlagi posebne ocene, lahko pa se davek

odmeri tudi po stalni lestvici (od 300 do 4800 DEM na leto).

5.15.3 Davek na pridobivanje nepremi~nin (Grunderwerbsteuer)

Zakon o davku na pridobivanje nepremi~nin (Grunderwerbsteuergesetz) je osnova za

opredelitev tega davka, ki se pobira od prodaje nepremi~nin, ki se nahajajo v ZRN, pa

tudi od dolo~enih drugih prenosov, ki se {tejejo kot prenosi nepremi~nin, kot je npr.

prenos 95% delnic podjetja, ki ima v lasti nepremi~nine. Sredstva iz pobranega davka

pripadajo zveznim de`elam.

Dav~na stopnja je 3,5% od ocenjene dav~ne vrednosti nepremi~nine. Zavezanca sta

tako prodajalec kot kupec, vendar pa ponavadi davek pla~a kupec. Obveznost nastane

ob sklenitvi pravnih poslov, ki pomenijo spremembo lastnika nepremi~nine oziroma

osebe, ki je poobla{~ena za razpolaganje z njo (npr. s kupno pogodbo, prenosom ne-

premi~nine kot posledico razlastitvenih postopkov, z najvi{jo ponudbo pri prisilnih

dra`bah, pri zdru`evanju in razdru`evanju dru`b, pri bistveni spremembi lastni{tva

dru`be ali delni~arjev s prenosom delnic ali kapitalskih dele`ev v dru`bah, ki imajo v la-

sti nepremi~nine, itd.).

Davka so opro{~eni nekateri nakupi, kot so npr.: pridobitev zdru`enih dedi~ev nepre-

mi~nega premo`enja z razdelitvijo, pridobitev s strani zakonskega partnerja ter nepo-

srednih sorodnikov prodajalca ali pridobitev nepremi~nine majhne vrednosti (omejitev

je 2500 €).
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5.15.4 Davek na dedi{~ine in darila (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer)

Podlaga za odmero tega davka je zakon o davku na dedi{~ine in darila (Erbschaftsteuer-

und Schenkungsteuergesetz). Sredstva iz pobranih davkov pripadajo zveznim de`e-

lam. Obveznost zadeva osebe (pravne in fizi~ne), ki pridobijo premo`enje z darilom ali

dedovanjem. ^e niti darovalec oziroma zapustnik niti obdarjenec oziroma dedi~ nista

nem{ka dr`avljana, je obdav~itev omejena na premo`enje, ki se nahaja v ZRN.

Stopnja obdav~itve zna{a od 7% do 50%, v odvisnosti od sorodstvenega razmerja in

vrednosti podarjenega oziroma podedovanega premo`enja.

Oprostitev pla~ila davka pri pridobitvi dedi{~ine oziroma darila velja do dolo~enih zne-

skov, in sicer posebej za zakonca, otroke in druge sorodnike.

Dav~ne olaj{ave so predpisane za zakonske partnerje in otroke Poleg tega so olaj{ave

predpisane za pridobivanje poslovnega premo`enja (business assets), delnic dru`in-

skih delni{kih dru`b in kmetij.

Osnova za obdav~itev dedi{~ine je njena vrednost, od katere se od{tejejo dolgovi in

stro{ki (npr. pogrebni stro{ki).

Pri darilih sta dav~na zavezanca oba, tako obdarjenec kot tudi darovalec. Davka ni tre-

ba pla~ati za nekatere vrste daril, ki so bila, npr. dana iz verskih ali dobrodelnih razlo-

gov oziroma v javno korist. Dav~na obveznost se zmanj{a za dolgove, ki so bili prevzeti

skupaj z darili.

5.15.5 Davek na motorna vozila (Kraftfahrzeugsteuer)

O tem davku je govora v zakonu o davku na motorna vozila (Kraftfahrzeugsteuersge-

setz). Sredstva iz pobranih davkov pripadajo vladam zveznih de`el. Davek se pla~uje za

posedovanje motornih vozil in njihovih prikolic, ki se uporabljajo na javnih cestah. Ob-

dav~ena je tudi nezakonita uporaba teh vozil.

Osnova za odmero je delovna prostornina valjev motornega vozila ali skupna dovolje-

na masa, ki jo dolo~a zakon o cestnem prometu, pa tudi zna~ilnosti emisije plinov

(emission behaviour). Davka ni treba pla~ati za dolo~ena vozila in za vozila za dolo~e-

ne namene.

Davka so pod dolo~enimi pogoji opro{~ena vozila in prikolice tujih dr`avljanov, ki za-

~asno prebivajo v ZRN.

Davek se pla~uje letno. ^e znesek davka presega 500 €, se lahko pla~uje polletno, ~e

presega 1000 €, pa se lahko pla~uje ~etrtletno. ^e vozilo ni registrirano v ZRN, se davek

zanj pla~uje po dnevih.
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Stopnja davka je za motorna kolesa 1.84 € za vsakih 25 kubi~nih centimetrov, za pot-

ni{ka vozila pa med 5,11 in 25,36 € za vsakih 100 kubi~nih centimetrov, v odvisnosti od

stopnje onesna`evanja in datuma registracije vozila. Za potni{ka vozila na dizelski po-

gon velja poseben davek v znesku 8,69 ali 12,22 € za vsakih 100 kubi~nih centimetrov.

Za vsa ostala vozila se pla~a davek v odvisnosti od mase. Primer: za vozila, ki so te`ka

do 2000 kg, se pla~uje davek v znesku 11,25 € za vsakih 200 kg mase. Za prikolice se

pla~uje davek v znesku 7,46 € za vsakih 200 kilogramov mase, najvi{ji davek pa je

894,76 €. Od 1. januarja 2005 velja druga~en izra~un davkov.

5.15.6 Davek na pse (Hundesteuer)

Osnova za pobiranje tega davka so ob~inski predpisi in predpisi zveznih de`el. Sreds-

tva iz pobranih davkov pripadajo ob~inam. Davek se pla~a za posest psa, dav~na osno-

va pa je {tevilo psov. Izjeme veljajo za pse vodi~e za slepe, za pse, ki so namenjeni za

uradno uporabo (npr. policijski in carinski psi) in za pse, ki pripadajo gozdarjem in lo-

garjem. Davek se pobira mese~no, letno ali {tirikrat na leto.

Vi{ina davka je med 3 in 1200 DEM34 na leto, lahko pa znatno naraste za drugega ali vsa-

kega naslednjega psa, pa tudi za npr. borilne pse.

VI. ZAKLJU^EK

Iz pregleda je razvidno, da obstajajo premo`enjski davki v vseh (starih) dr`avah ~lani-

cah EU. To podro~je obdav~evanja urejajo dr`ave ~lanice EU samostojno, tako da so

med njimi razlike, predvsem v tem, ali so dolo~ene vrste davkov uvedle ali jih niso.

Na tem mestu velja tudi opozoriti na `e dlje ~asa prisoten trend odpravljanja davkov na

skupno (~isto) premo`enje (net wealth tax). Ta davek je v veljavi v Franciji, Luksembur-

gu, [paniji, na [vedskem in na Finskem. Med dr`avami, ki so ga v zadnjih letih dejansko

ukinile, velja omeniti Nizozemsko, Dansko in ZRN.

Iz naslednje tabele so razvidni premo`enjski davki po petih glavnih skupinah v posa-

meznih dr`avah.
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Tabela 2: Pregled premo`enjskih davkov po posameznih dr`avah

Dr`ava DAVEK NA
(SKUPNO) ^ISTO
PREMO@ENJE -
NET WEALTH TAX

DAVEK NA
NEPREMI^NINE
IN PRENOS
NEPREMI^NIN

DAVEK NA
DEDI[^INE IN
DARILA

DAVEK NA
PRENOS
KAPITALA

DAVEK NA
PREMI^NINE

AVSTRIJA Davek na
nepremi~nine
Dajatev na
nepozidana stavbna
zemlji{~a
Dajatev na drugi
dom
Davek na promet
nepremi~nin
Dav{~ina na
prostovoljno
prodajo

Davek na dedi{~ine
in darila

Davek na transfer
kapitala

Dav{~ina na
prostovoljno
prodajo
Davek na motorna
vozila
Dav{~ina (davek) na
pse
Dajatev na motorne
~olne

BELGIJA Davek na
nepremi~nine
Registracijski davki

Davek na dedi{~ine
in prenos
premo`enja v
primeru smrti
Registracijski davki

Davek na borzne
transakcije
Registracijski davki

Cestni davek
Registracijski davki

DANSKA Davek na vrednost
nepremi~nin
Ob~inski davek od
nepremi~nin
Okro`ni davek od
nepremi~nin
Finan~na dajatev za
javno lastnino
Finan~na dajatev za
poslovne prostore
Davek na
spremembo statusa
nepremi~nin
Registracijski davek

Davek na dedi{~ine
Davek na darila

Davek na maso
motornih vozil
Zeleni davek na
osebne avtomobile

FINSKA Davek na neto
premo`enje

Davek na
nepremi~nine
(ob~inski davek)
Prispevki lokalnim
organizacijam

Davek na dedi{~ine
in darila

Davek na transfer
sredstev

Davek na transfer
sredstev
Davek na vozila
Davek na dizelska
vozila
Davek na pse
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Dr`ava DAVEK NA
(SKUPNO) ^ISTO
PREMO@ENJE -
NET WEALTH TAX

DAVEK NA
NEPREMI^NINE
IN PRENOS
NEPREMI^NIN

DAVEK NA
DEDI[^INE IN
DARILA

DAVEK NA
PRENOS
KAPITALA

DAVEK NA
PREMI^NINE

FRANCIJA Davek na ~isto
premo`enje

Davek na
prebivali{~e
Zemlji{ki davek
Davek na stavbe
Podjetni{ki davek
Davek na prazna
stanovanja
Davki na prenos
premo`enja -
registracijski davki

Davek na dedi{~ine
in darila

Davki na prenos
premo`enja -
registracijski davki
Davek na borzni
promet

Podjetni{ki davek
Dajatev na vozila in
davek na motorna
vozila

GR^IJA Davek na prenos
nepremi~nin
Davek na ve~je
nepremi~nine

Davek na dedi{~ine
Davek na darila

Davek na prenos
delnic

Cestni davek na
motorna vozila
Upravna taksa za
prodajo premi~nin

IRSKA Davek na
prebivali{~e
Upravne takse
(davek na transfer
premo`enja)

Davek na dedi{~ine
in darila

Upravne takse
(davek na transfer
premo`enja)

Davek na vozila

ITALIJA Ob~inski davek na
nepremi~no
premo`enje
Davek na prenos
premo`enja in
katastrski davek

Davek na prenos
premo`enja in
katastrski davek
Registracijski davek

Registracijski davek
Davek od prometa z
vrednostnimi
papirji

Registracijski davek
Davek (dr`avni) na
motorna vozila
Regionalni davek na
motorna vozila

LUKSEMBURG Davek na
premo`enje

Zemlji{ki davek in
davek na zgradbe
Registracijski davek

Davek na dedi{~ino Registracijski davek Davek na motorna
vozila

NIZOZEMSKA Ob~inski davek na
nepremi~no
premo`enje
Davek na pravni
prenos

Davek na dedi{~ine
in darila

Davek na pravni
prenos

Davek za ceste
Davek na pse

PORTUGALSKA Davek na
nepremi~nine
Davek na transfer
nepremi~nin
Posebna dajatev na
pove~ano vrednost
zemlji{~a
Taksa na prodajo

Davek na dedi{~ine
in darila
Nadomestni davek
na dedi{~ine in
darila

Taksa na prodajo Ob~inski davek na
vozila
Davek za ceste in
davek za prevoz po
cestah
Davek na uporabo,
no{enje in lastni{tvo
oro`ja
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Dr`ava DAVEK NA
(SKUPNO) ^ISTO
PREMO@ENJE -
NET WEALTH TAX

DAVEK NA
NEPREMI^NINE
IN PRENOS
NEPREMI^NIN

DAVEK NA
DEDI[^INE IN
DARILA

DAVEK NA
PRENOS
KAPITALA

DAVEK NA
PREMI^NINE

[PANIJA Davek na (skupno)
~isto premo`enje)

Davek na
nepremi~nine
Davek na pove~anje
vrednosti mestnega
zemlji{~a
Davek na prenos
kapitala

Davek na dedi{~ine
in darila

Davek na vozila na
mehanski pogon
Davek na prenos
kapitala

[VEDSKA Davek na (neto)
premo`enje

Davek na
nepremi~nine

Davek na dedi{~ine
in darila

Davek na motorna
vozila

ZDRU@ENO
KRALJESTVO

Davek na
nepremi~nine
Upravna taksa -
davek na promet
nepremi~nin in
vrednostnih
papirjev

Davek na dedi{~ine
in darila

Upravna taksa -
davek na promet
nepremi~nin in
vrednostnih
papirjev

Posredni davek na
vozila

ZVEZNA
REPUBLIKA
NEM^IJA

Nepremi~ninski
davek
Davek na
pridobivanje
nepremi~nin
Davek na
sekundarno
prebivali{~e

Davek na dedi{~ine
in darila

Davek na motorna
vozila
Davek na pse

Vse dr`ave imajo uveljavljen davek od nepremi~nin (v Belgiji sicer spada med osebne

dohodnine), davek od zapu{~in in daril, pa tudi davek na vozila. Ve~ razlik je pri obdav-

~evanju odpla~nih prenosov kapitala in pri davkih na premi~no premo`enje. Ponekod

je prejemnica sredstev, pridobljenih s pobiranjem nekaterih premo`enjskih davkov, dr-

`ava, vendar ta sredstva pove~ini pripadajo ob~inam, pa tudi razli~nim regionalnim

skupnostim (npr. zveznim de`elam, regijam, departmajem) za financiranje njihovih po-

treb. V ve~ini dr`av si pri odmeri davkov pomagajo z ocenjenimi vrednostmi nepre-

mi~nin in premi~nin v lasti fizi~nih ter pravnih oseb. Vrednost nepremi~nin za odmero

davka se praviloma revalorizira vsakih nekaj let.

Uvedba premo`enjskih davkov ima tako svoje prednosti kot tudi slabosti. Glede tega je

FAO leta 2002 objavil naslednje ugotovitve:

Prednosti so:
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• tehni~no in upravno jih je mogo~e uvesti ter ohranjati skoraj v vsakih okoli{~inah;

• njihovo upravljanje je poceni in ga je mo`no dose~i s stro{ki 2% ali manj;

• tem davkom se je zelo te`ko izogniti, uspe{nost njihovega pobiranja v vi{ini 95% je

zato z lahkoto dosegljiva;

• ti davki so transparentni;

• splo{no pravilno razumevanje koncepta tr`ne vrednosti v javnosti in tako znana os-

nova za obdav~enje;

• na splo{no obstaja velika povezanost med ocenjeno vrednostjo in zmo`nostjo pla~ila

davka;

• ~e so davki ustrezno dolo~eni, so lahko mejno (marginaly) progresivni;

• dav~ni prihodki so predvidljivi in spremenljivi (buoyant);

• ti davki zelo dobro slu`ijo kot dav~ni vir za financiranje lokalnih skupnosti.

Slabosti so manj jasne kot prednosti in so naslednje:

• davek vsebuje skrite slabosti, njegova transparentnost ka`e na nedoslednosti, ki jih

javnost hitro zazna; te nedoslednosti se lahko nana{ajo na oceno vrednosti nepre-

mi~nine ali na zmo`nost davkopla~evalca, da ta davek pla~a;

• te`ava pri izogibanju temu davku povzro~a, da je zelo nepopularen, kar {e posebno

velja za tiste dru`be, v katerih so si bogati in mo~ni prilagodili dav~ni sistem v svojo

korist; te osebe so politi~no vplivne in lahko na politi~ni ravni u~inkovito nasprotuje-

jo ali spodkopljejo pravi~no (nepristransko) veljavnost tega davka;

• splo{na volilna pravica pomeni po drugi strani, da lahko med volivci {tevilo nepla~ni-

kov tega davka prese`e {tevilo pla~nikov, kar {koduje temeljni povezavi med demo-

kracijo in obdav~enjem na lokalnem nivoju. Za nepla~nike tega davka ni sankcije, ~e

bi glasovali za visoke stopnje obdav~enja, {e posebno, ~e je ta davek edini vir financi-

ranja lokalnih skupnosti;

• obstaja problem spremenljivosti tega davka. Ta spremenljivost vsebuje dva mehaniz-

ma. Prvi je ponovno ocenjevanje premo`enja po preteku dolo~enega obdobja, drugi

pa pomeni pove~anje dav~ne stopnje, da se dose`e potrebno vi{ino prihodkov. Teo-

reti~no oba lahko zagotavljata spremenljivost davka, a sta po drugi strani tudi zelo po-

liti~no ob~utljiva. Javnost se upira tako pove~anim dav~nim stopnjam na zastarelo

ocenitev premo`enja kot tudi ponovni ocenitvi premo`enja. Tako je znotraj dr`av

OECD zmanj{evanje dele`a davkov od premo`enja v primerjavi z vsemi davki pripi-

sati ravno nemo~i rednega ocenjevanja vrednosti opredmetenega premo`enja;

• podcenjevati ne ka`e tudi tehni~nih te`av pri uvedbi tega davka. Sistem obdav~eva-

nja je odvisen od tehni~nih strokovnih podlag, ki ustvarjajo in ohranjajo pravila vred-

notenja premo`enja in omogo~ajo izvedbo postopkov, povezanih s prito`bami. Dra-
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go in ~asovno zamudno je tudi ustvarjanje obse`nega seznama obdav~ljivega premo-

`enja, {e posebno, ~e so obstoje~i seznami nepopolni in glede premo`enja obstajajo

nere{ena pravna vpra{anja,

• javnost, kljub poznavanju koncepta tr`ne vrednosti, pogosto ne lo~i med spreminja-

njem dav~ne osnove (ob~asnim, ponovnim ocenjevanjem premo`enja) in spreminja-

njem dav~ne stopnje (odstotkom obdav~evanja), {e posebno, ~e se premo`enje oce-

njuje v dalj{ih ~asovnih intervalih (povzeto po FAO).

V zvezi s slabostmi premo`enjskih davkov in njihovo upravi~enostjo, {e posebej davka

na nepremi~nine, se pojavljajo {e drugi pomisleki (npr. [ircelj). Postavlja se namre~

vpra{anje upo{tevanja davka v razmerju do davka na dohodek oziroma dobi~ek prav-

nih oseb in v razmerju do osebne dohodnine. Ker je bil denar, s katerim so bile kupljene

nepremi~nine, `e enkrat obdav~en (z dohodnino ali z davkom od dobi~ka pravnih

oseb), bi se moral znesek davka na nepremi~nine od{teti od zneska davka na dohodek

(dobi~ek) pravnih oseb oziroma od osebne dohodnine. Le tako bi bila v celoti odprav-

ljena ekonomska dvojna obdav~itev oziroma "kopi~enje" davka na davek. Edini razlog

za uvedbo davka na nepremi~nine nekateri avtorji vidijo v tem, da se s pobranim denar-

jem financirajo storitve, ki jih zagotavljajo lokalne skupnosti, {e posebno zato, ker so

nepremi~nine povezane z razli~nimi storitvami, ki jih opravljajo lokalne skupnosti.

Ne glede na sorazmerno nizek dele` premo`enjskih davkov v celotnem obdav~evanju

pa ti davki vendarle pomenijo pomemben prihodek, predvsem za lokalne skupnosti.

Literatura in viri
- Almy, Richard: A Survey of Tax Property Systems in Europe, izdalano za Ministrstvo za finance Republi-

ke Slovenije leta 2001, spletna stran: http://www.agjd.com/EuropeanPropertyTaxSystems.pdf, (zajeto
17. 12. 2004).

- Belgija: Guide taxation in Belgium, 2004, spletna stran: http://www.expatica.com/source/site_artic-
le.asp?channel_id=3&story_id=8618 , (zajeto 20. 12. 2004).

- Belgija: Tax Reform in Belgium, OECD Economics Department Working Papers NO. 354 (2003), spletna
stran:
http://www.olis.oecd.org/olis/2003doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/3f3e32faf49dbe77c125
6d270033927b/$FILE/JT00144346.PDF, (zajeto 21. 12. 2004).

- Direktiva Sveta z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomo~i pristojnih organov dr`av ~lanic na po-
dro~ju neposredne obdav~itve (77/799/EGS): Official Journal L 336, 27/12/1977 P. 0015 - 0020; sloven-
ski prevod: http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNum-
ber&type_doc=Directive&an_doc=1977&nu_doc=0799&lg=SL, (zajeto 15. 12. 2004).

- Evropska komisija: Inventory of Taxes in the Member States of the European Union, 2000, spletna
stran: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_inventory/in-
dex_en.htm , (zajeto 14. 12. 2004).

- Evropska komisija: Passenger car taxation, spletna stran: http://europa.eu.int/comm/taxation_cu-
stoms/taxation/other_taxes/passenger_car/index_en.htm, (zajeto 13. 01. 2005).

- FAO, Rural Property Tax Systems in Central and Eastern Europe, 2002, spletna stran:
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/Y4313E/y4313e05.htm, (zajeto 4.
1. 2005).

235



- Gr~ija: A Guide to Buying Property in Greece, spletna stran: http://www.pro-
perty-abroad.com/OP/PA/a-guide-to-buying-property-in-Greece.htm, (zajeto 22. 12. 2004).

- Gr~ija: Investment Guide for Southeast Europe, spletna stran: http://www.seeuro-
pe.net/en/pdf/ig2001/Greece.pdf, (zajeto 14. 1. 2005).

- International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), spletna stran: http://www.ibfd.org, (zajeto 3. 1.
2004).

- Kranjec, Marko: Davki in prora~un, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, 2003.
- Leksikon Cankarjeve zalo`be: Pravo, 1987.
- Mednarodni dav~ni slovar (International Tax Glossary) v okviru IBFD, spletna stran:

http://join.ibfd.org/Taxglossary/, (zajeto 6. 1. 2005).
- Naloga raziskovalnega sektorja 80/2003 Nepremi~ninski investicijski skladi; Zobavnik, Koselj, Bla`i~.
- Rupnik, Lado: Javnofinan~ni pojmovnik s slovensko-angle{ko-nem{ko-francoskim slovar~kom, Sloven-

ski in{titut za revizijo, 1997.
- Sodi{~e evropskih skupnosti: Odlo~itev sodi{~a v primeru C. Baars proti Inspecteur der Belastingdienst

Particulieren/Ondernemingen Gorinchem: http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celex-
plus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61998J0251, (zajeto 9. 12. 2004).

- [ircelj, Andrej, Nekatera izhodi{~a in zna~ilnosti obdav~itve nepremi~nin, Pravna praksa, {t. 29/2003.
- [ircelj, Andrej: Kaj prina{a davek na nepremi~nine, Svetovalec, {t. 51/2003.
- [kof, Bo{tjan, Premo`enjski davki v dr`avah OECD - primerjava s Slovenijo, Pravna praksa, {t.

389/1997.
- [panija: Mednarodna zveza lastnikov premo`enja (International Union of Property Owners - UIPI), po-

ro~ilo za leto 2004, spletna stran: http://www.uipi.com/modules/wfchannel/index.php?pagenum=95 ,
(zajeto 29. 12. 2004).

- Urad vlade za informiranje, spletna stran: http://evropa.gov.si/evropomocnik/question/765-45/ , (zaje-
to 7. 1. 2005).

- Zakon o davkih ob~anov (ZDO), Uradni list SRS, {t. 36/88.
- Zakon o davku na promet nepremi~nin (ZDPN-1), Uradni list RS, {t. 57/99.
- Zakon o stavbnih zemlji{~ih (ZSZ), Uradni list RS, {t. 44/97.
- Zvezna republika Nem~ija: Invest in Germany, spletna stran: http://www.invest-in-germany.de/en/ ,

(zajeto 14. 12. 2004).
- Zvezna republika Nem~ija: dav~na zakonodaja na spletni strani ministrstva za finance: http://bunde-

srecht.juris.de/bundesrecht/BMF_index.html, (zajeto 16. 12. 2004).

236



DAVEK OD DOHODKOV INVALIDSKIH PODJETIJ

V DR@AVAH EU*

I. UVOD

Primerjalni pregled o polo`aju invalidskih podjetij v dr`avah ~lanicah EU na `eljo na-

ro~nika zajema dav~no politiko, subvencije, status teh podjetij, kot tudi zakonske osno-

ve, ki regulirajo njihovo delovanje. Gre za kompleksno temo, saj je neposredna primer-

java med ~lanicami EU na podro~ju invalidskih podjetij zelo te`ka zaradi nacionalnih

razlik oz. posebnosti pri zaposlovanju invalidov. Tako npr. na podro~ju EU ni enotnih

definicij glede ciljnih skupin. Vse definicije se nana{ajo na invalidne osebe, ki niso

zmo`ne delati pod normalnimi pogoji, ni pa enotnosti glede omejitev v zvezi z njihovo

delovno zmo`nostjo (glej ^ufer in Tabaj, 2004).

Velike razlike med dr`avami ~lanicami EU obstajajo tudi glede koncepta zaposlovanja

pod posebnimi pogoji (za{~itno zaposlovanje - sheltered employment), oz. invalidskih

podjetij/delavnic (sheltered workshops), ko gre za oblike njihove dejavnosti, organiza-

cijo, velikost, nivo produkcijske zmogljivosti in pravne okvire, znotraj katerih delujejo.

Pri iskanju podatkov smo se oprli predvsem na podatke, ki so bili dostopni na med-

mre`ju, saj na{e poizvedovanje pri Ministrstvu za delo, dru`ino in socialne zadeve oz.

njegovem sektorju za invalide ni dalo ustreznih rezultatov. V na{em pregledu smo se v

skladu z naro~ilom sku{ali osredoto~iti predvsem na vlogo in polo`aj invalidskih pod-

jetij/delavnic, ~eprav je iz dostopnih podatkov razvidno, da so te samo del ukrepov oz.

nacionalnih politik zaposlovanja invalidov v dr`avah ~lanicah EU, ki naj bi invalidnim

osebam med drugim pomagali pri prehodu na odprt trg delovne sile.

II. UREDITEV ZAPOSLOVANJA INVALIDOV V REPUBLIKI
SLOVENIJI

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov opredeljuje naslednje ob-

like zaposlovanja invalidov:
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• za{~itna zaposlitev;

• podporna zaposlitev;

• invalidska podjetja.

V nadaljevanju smo se osredoto~ili na invalidska podjetja, ki so kot profitne ustanove

tudi predmet naloge.

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov dolo~a, da lahko kot inva-

lidsko podjetje posluje gospodarska dru`ba, ki je organizirana in deluje kot kapitalska

dru`ba v skladu z dolo~bami zakona, ki ureja gospodarske dru`be, ~e posamezna vpra-

{anja njenega pravnega statusa, upravljanja in poslovanja s tem zakonom niso urejena

druga~e. Gospodarska dru`ba, ki je registrirana kot dru`ba z omejeno odgovornostjo,

delni{ka dru`ba ali komanditna delni{ka dru`ba, lahko posluje kot invalidsko podjetje,

~e med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40 odstotkov invalidov

od vseh zaposlenih v dru`bi.

Status invalidskega podjetja podeli dru`bi (na podlagi predhodnega soglasja Vlade Re-

publike Slovenije) minister, pristojen za invalidsko varstvo.

S pridobitvijo statusa so povezane priznane dr`avne ekonomske spodbude iz poslova-

nja invalidskega podjetja, ki so uzakonjene s podro~nimi zakoni.

Invalidska podjetja poslujejo na podjetni{ki ravni ter po tr`nih zakonitostih, vendar ob

hkratnem uresni~evanju socialnih ciljev, za kar prejemajo ekonomske spodbude pri

poslovanju.

Na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb so invalidska podjetja zavezan-

ci za pla~ilo davka od dohodkov po 25% dav~ni stopnji (po prej veljavnem Zakonu o

davku od dobi~ka pravnih oseb so bila invalidska podjetja opro{~ena pla~ila davka na

dobi~ek).

2.1 Kvotni sistem zaposlovanja invalidov

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov uvaja tudi kvotni sistem

zaposlovanja invalidov, kar pomeni, da so delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delav-

cev, razen tujih diplomatskih in konzularnih predstavni{tev, invalidskih podjetij in za-

poslitvenih centrov dol`ni zaposlovati invalide v okviru dolo~enega dele`a od celotne-

ga {tevila zaposlenih delavcev. Po zakonu je delodajalec, ki ne izpolni kvote (dolo~i jo

Vlada Republike Slovenije na predlog Ekonomsko socialnega sveta z uredbo) dol`an

mese~no ob izpla~ilu pla~ obra~unati in pla~ati v Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja

invalidov znesek v vi{ini 70% minimalne pla~e na vsakega invalida, ki bi ga bil dol`an

zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.
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III. ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V EU

Dejstvo je, da se vsepovsod po dr`avah EU invalidi soo~ajo s precej{njimi te`avami, bo-

disi pri zaposlovanju, bodisi pri ohranitvi zaposlitve. Polo`aj se sicer po posameznih dr-

`avah razlikuje, vendar pa imajo invalidi na splo{no veliko manj mo`nosti pri iskanju

zaposlitve. Zaposlovanje invalidov tako ostaja ena od prioritet EU, ki poseben pouda-

rek namenja pozitivnim ukrepom oz. aktivnostim za zaposlovanje invalidov.

Med {tevilnimi ukrepi, namenjenimi ve~jemu {tevilu zaposlovanja invalidov, velja v no-

vej{em ~asu omeniti predvsem Amsterdamsko pogodbo, podpisano leta 1997 in veljav-

no od leta 1999, ki s svojim 13. ~lenom predstavlja pravno osnovo za boj proti razli~nim

oblikam diskriminacije, med katere sodi tudi diskriminacija na osnovi invalidnosti. Na

tej podlagi je bila konec leta 2000 sprejeta pomembna Direktiva Sveta 2000/78EC o

splo{nih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu oz. t.i. "Employment

Directive". Rok za uskladitev zakonodaje in drugih predpisov dr`av ~lanic EU z ome-

njeno direktivo je bil 2. december 2003. Izjemi sta bili podro~ji starostne diskriminacije

in diskriminacije na osnovi hendikepiranosti, kjer so ~lanice lahko zaprosile za podalj-

{anje roka do decembra 2006.

Diskriminacijo na osnovi invalidnosti prav tako prepoveduje Listina EU o temeljnih ~lo-

vekovih pravicah iz leta 2000.

Pri zaposlovanju invalidov so nujne spodbude za ustvarjanje ustreznih zaposlitvenih

mo`nosti, prav tako tudi nadomestila za dodatne stro{ke, ki jih ima delodajalec zaradi

zmanj{anega tempa njihovega dela ali zaradi nujne prilagoditve delovnega okolja.

V razli~nih dr`avah ~lanicah obstajajo finan~ne ugodnosti oz. kompenzacije za zmanj-

{ano produktivnost (wage compensations), ki so namenjene prilagoditvi delovnega

okolja, {olanju in dodatni pomo~i za invalide in jih prejemajo vsa podjetja, ki zaposluje-

jo invalide (glej EDF, 2002).

3.1 Kvotni sistem zaposlovanja invalidov

Politika spodbujanja zaposlovanja invalidov v EU je v preteklosti obsegala vrsto pozitiv-

nih ukrepov, med katerimi je tudi t.i. kvotni sistem zaposlovanja (glej Ur{i~ in Drobni~,

1995).

V osnovi gre za sistem obveznega zaposlovanja invalidov, ki ga predpi{e dr`ava. Dr`a-

ve imajo razli~ne sankcije za neizpolnjevanje zaposlitvene kvote oziroma ustrezne sti-

mulacije za tiste, ki obveznosti izpolnjujejo. V nekaterih dr`avah, npr. v Franciji, obstaja

tudi dav~no - kvotni sistem, ki delodajalcem omogo~a, da za neizpolnjeno kvoto zapo-

slenih invalidov pokrijejo dolo~ene dav~ne obveznosti ali obveznosti iz zavarovanja v
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korist posebnih skladov, ki niso bili realizirani v obvezni kvoti. Sredstva so namenjena

izklju~no za izvajanje usposabljanja in zaposlovanja invalidov (glej Zavr{nik, 2004).

Veliko dr`av je obvezno zaposlovanje invalidov uvedlo {ele po drugi svetovni vojni,

med prvimi pa je bila Velika Britanija. Kvotni sistem pomeni ukrep za izena~evanje pri

zaposlovanju ljudi, ki na trgu dela ne morejo enakovredno nastopati, obenem pa tudi

za{~ito pred negativno diskriminacijo. Med dr`avami, ki so uvedle kvotni sistem, velja

omeniti Belgijo in Nizozemsko, ni pa ga npr. uvedla [vedska, kjer je zaposlovanje inva-

lidov urejeno v okviru tradicionalnih obveznosti delodajalcev. Poseben primer je Dan-

ska, kjer imajo za invalide rezervirana delovna mesta v javnem sektorju, ob~inskih in dr-

`avnih ustanovah. Kvote se glede na predpisan odstotek zaposlenih invalidov po posa-

meznih dr`avah razlikujejo, npr. 7% v Italiji, 6% v Franciji, 5% v Nem~iji, vanje pa se {te-

jejo le tisti invalidi, ki imajo status (glej Zavr{nik, 2004).

IV. ZAPOSLOVANJE POD POSEBNIMI POGOJI (ZA[^ITNO
ZAPOSLOVANJE) V EU

4.1 Koncept za{~itnega zaposlovanja

Zaposlitev na odprtem trgu delovne sile pa seveda ni vedno mogo~a za vse invalidne

osebe. Za tiste, ki zaradi invalidnosti ne morejo delati v obi~ajnem delovnem okolju, so

institucije v okviru za{~itnega zaposlovanja glavni dejavnik vklju~evanja v dru`bo in

njihove ekonomske neodvisnosti (glej Tabaj, 2001).

Zaposlovanje pod posebnimi pogoji (za{~itno zaposlovanje) poteka v dr`avah EU

predvsem v obliki invalidskih podjetij/delavnic. Povedati pa je treba, da moderni toko-

vi v zaposlovanju invalidov vodijo pro~ od varstveno - delovnih centrov in invalidskih

podjetij/delavnic k odprtemu trgu dela. Prav redna zaposlitev na odprtem trgu je bistve-

na za proces integracije invalidnih oseb (glej ^ufer in Tabaj, 2004).

Podro~je za{~itnega zaposlovanja se po dr`avah EU razlikuje glede na svoj koncept.

Ponekod vanj sodi le pla~ano delo v skladu z pogodbo o zaposlitvi, drugod pa so vanj

vklju~ene tudi organizacije, kjer proizvodnja ni glavni in edini cilj in invalidi ne preje-

majo pla~e, temve~ samo nagrade kot dodatke k invalidski pokojnini. Kljub temu, da

ve~ina invalidov dela v klasi~nih invalidskih podjetjih, pa nara{~a tudi {tevilo zaposli-

tev, kjer produktivno delo ni glavni cilj (glej ^ufer in Tabaj, 2004).

V bistvu gre torej za dve osnovni obliki za{~itnega zaposlovanja. V prvo sodijo visoko

produktivna podjetja, ki so podobna obi~ajnim podjetjem in ve~inoma zaposlujejo in-

validne osebe s fizi~no prizadetostjo. Drugo obliko pa predstavljajo manj produktivne
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institucije, ki so bli`e poklicnim centrom in vklju~ujejo ve~inoma invalide z du{evno

prizadetostjo. Ti nimajo pravih pogodb o zaposlitvi in prejemajo samo nagrade, ki so

dodatek k invalidski pokojnini. Obe obliki organizacij poznajo npr. na Norve{kem in

Finskem, prvo obliko pa na [vedskem in v Avstriji. V nekaterih dr`avah (Francija, Italija)

je bil v preteklem desetletju opazen trend nara{~anja zaposlitev v okviru za{~itnega za-

poslovanja, medtem ko je v drugih (Velika Britanija, Finska) to {tevilo upadlo (glej ^u-

fer in Tabaj, 2004).

Invalidska podjetja/delavnice kot prevladujo~a oblika znotraj sistema zaposlovanja

pod posebnimi pogoji (za{~itno zaposlovanje) invalidom omogo~ajo zaposlitev v bolj

ali manj lo~enem okolju. V zadnjih letih pa je v {tevilnih dr`avah pri{lo do premikov, ki

vodijo do novih oblik zaposlovanja invalidov, ki se tesneje vklju~ujejo v obi~ajna delov-

na okolja. Primeri takega zaposlovanja so npr. posebne enote v obi~ajnih podjetjih, zu-

nanje namestitve na individualni podlagi in razvoj t.i. podpornega zaposlovanja (sup-

ported employment) itd. V okviru slednjega je sklenjena pogodba o delu s podjetjem

ob dodatni za~asni pomo~i (glej Tabaj, 2001). Podporno zaposlovanje se je razvilo v

zadnjih desetletjih in deluje prek storitev t.i. "trenerja dela" (job coach), ki pomaga pri

iskanju zaposlitve (glej ^ufer in Tabaj, 2004).

4.2 Invalidske podjetja/delavnice

Mednarodne organizacije kot sta npr. mednarodna organizacija dela - ILO in Svet Evro-

pe (Council of Europe) so sprejele {tevilna priporo~ila in resolucije v zvezi s posebnimi

na~ini zaposlovanja za vse tiste invalide, ki jih ni mo~ druga~e zaposliti (glej EDF, 2002).

@e leta 1955 je Mednarodna organizacija dela sprejela priporo~ilo {t. 99 o poklicni reha-

bilitaciji invalidov, ki omenja zaposlovanje pod posebnimi pogoji kot enega izmed

ukrepov, ki omogo~ajo invalidom, da obdr`ijo ali ponovno pridobijo zaposlitev. V skla-

du s priporo~ilom naj bi invalidske delavnice med drugim zagotavljale ne le koristno in

pla~ljivo delo, temve~ tudi pogoje za poklicno prilagajanje in napredek s kasnej{o pre-

mestitvijo v redno zaposlitev, kjer je to mogo~e. Iz mednarodnih dokumentov tako iz-

haja, da je zaposlovanje pod posebnimi pogoji opredeljeno tudi kot ukrep poklicne re-

habilitacije - predvsem z vidika priprave na redno zaposlitev. V praksi pa je bil tovrsten

prehod vedno zelo majhen (glej Ur{i~ in Drobni~, 1995).

Tipologija iz leta 1989 je na osnovi dolo~enih kriterijev razlikovala med konkuren~nim

delom na odprtem trgu in delom pod posebnimi pogoji v invalidskih delavnicah. Ti kri-

teriji so nadalje dolo~ali tudi vrsto oblik zaposlovanja invalidov pod posebnimi pogoji,

od najmanj do najbolj za{~itenih oblik, pri ~emer je delo v delavnicah namenjenih samo

invalidom, predstavljalo najbolj za{~iteno obliko (glej Ur{i~ in Drobni~, 1995).
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Primerjava tovrstnih invalidskih delavnic z invalidskimi podjetji v Republiki Sloveniji

zato ni povsem ustrezna saj bi v zadnjo omenjeno obliko zaposlovanja sodili pri nas

bolj varstveno - delovni centri. V ve~ini dr`av so institucije za zaposlovanje pod poseb-

nimi pogoji ozna~ene s terminom "sheltered", ponekod pa je v njihovih nazivih tudi pri-

devnik "special" oz. "social" ali pa je v nazivu ozna~ena ciljna populacija, kot npr. v

Nem~iji (glej Ur{i~ in Drobni~, 1995).

Zaposlovanje v invalidskih delavnicah (sheltered workshops) obstaja v vseh dr`avah

~lanicah `e ve~ kot 50 let. Po podatkih iz leta 2002 je v EU v okviru za{~itnega zaposlo-

vanja delalo kar 400.000 ljudi. Tovrstno zaposlovanje v EU se razlikuje tudi glede na

zahtevnost dela in ponekod vklju~uje najbolj enostavna opravila, drugod pa gre za bolj

zahtevne naloge (glej EDF, 2002).

Invalidske delavnice lahko tr`ijo lastne izdelke ali pa opravljajo (kot pogodbeni sode-

lavci) le posamezne faze v proizvodnji. Mnoge delavnice imajo kot dodatek proizvodnji

in storitveni dejavnosti tudi oddelke za rehabilitacijsko ocenjevanje in usposabljanje. V

posameznih dr`avah se v okviru delavnic izvaja tudi delo na domu, drugod pa delo or-

ganizirajo druge organizacije, ki tesno sodelujejo z invalidskimi delavnicami. Delavnice

so organizirane s strani dr`ave (de`elnih uradov, javnega zdravstva ali drugih javnih za-

vodov) ali pa s strani neprofitnih zasebnih organizacij. Njihova skupna zna~ilnost pa je -

v nasprotju z razli~nim dnevnimi centri, terapevtskimi centri itd. - proizvodnja izdelkov

ali storitev (glej Ur{i~ in Drobni~, 1995).

V Belgiji in [paniji npr. ve~ino delavnic upravljajo zasebne organizacije, na Nizozem-

skem in [vedskem pa so delavnice pod nadzorom dr`ave, medtem ko je v Zdru`enem

kraljestvu in na Finskem situacija bolj raznolika (glej Delsen, 2001).

Ve~ina oz. 85% invalidskih delavnic se nahaja v urbanih obmo~jih. Primerjava ka`e, da

je glavni namen oz. element obstoja delavnic v dr`avah EU predvsem zagotavljanje dela

invalidnim osebam, {ele nato pridejo na vrsto drugi elementi, kot so npr. osebna in so-

cialna oskrba, prehod k zaposlovanju na odprtem trgu, poklicno usposabljanje, itd.

(glej Delsen, 2001).

4.3 Obdav~itev in subvencioniranje podjetji/delavnic

Dve tretjini invalidskih delavnic v dr`avah EU nista izvzeti od pla~evanja premij iz na-

slova socialne varnosti. Na tem podro~ju se ka`e izrazita lo~nica sever - jug. Tako so v

dr`avah severne Evrope delavnice obravnavane podobno kot "obi~ajna " podjetja, ko

gre za pla~evanje socialnih prispevkov, razlike pa so tudi glede na to, ali gre za zasebne

ali dr`avne ustanove.
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Pribli`no polovica zasebnih delavnic je izvzeta od pla~evanja omenjenih prispevkov,

medtem, ko jih morajo pla~evati skoraj vse dr`avne delavnice. Ve~ kot 80 odstotkov in-

validskih delavnic v EU pla~uje davek na dodano vrednost (value added tax - VAT) ne

glede na naravo njihovega lastni{tva. Skoraj dve tretjini invalidskih delavnic v EU preje-

ma subvencije s strani dr`ave, precej{en dele` pa jim namenjajo tudi na regionalni oz.

lokalni ravni (glej Delsen, 2001).

Glede subvencij bi lahko dr`ave EU razdelil na dve ve~ji skupini. Med tistimi, kjer insti-

tucije za{~itnega zaposlovanja prejemajo dr`avne subvencije, bodisi prek pristojnega

ministrstva bodisi nacionalne agencije, so npr. Francija, Irska in [vedska. V drugo sku-

pino dr`av, kjer subvencijo dodeljujejo na regionalni oz. lokalni ravni, pa sodijo npr.

Belgija, Portugalska in [panija.

Vladne subvencije so lahko vezane na vi{ino zaslu`kov (npr. 50% minimalne pla~e v

[paniji), obstajajo pa tudi subvencije za nabavo opreme, usposabljanje (npr. na Portu-

galskem v okviru invalidskih delavnic), nova delovna mesta in prilagoditev delovnega

okolja.

Na [vedskem dr`avno podjetje Samhall, prek katerega poteka za{~itno zaposlovanje,

dobiva posebno subvencijo za pove~ane stro{ke nastale zaradi zaposlitve invalidnih

oseb (glej Visier, 1998).

4.4 Pravni okviri, nadzor in {tevilo zaposlenih v invalidskih
delavnicah

Pravni okviri, ki urejajo obstoj invalidskih delavnic oz. podro~je za{~itnega zaposlova-

nja, se po posameznih dr`avah seveda razlikujejo. Nekatere dr`ave nimajo posebne za-

konodaje ali predpisov, ki bi urejali organizacijo in delovanje za{~itnega zaposlovanja,

ve~ina dr`av pa omenjeno zakonodajo pozna. V posameznih dr`avah pa je problemati-

ka za{~itnega zaposlovanje eksplicitno izvzeta iz obi~ajne delovne zakonodaje (glej Vi-

sier, 1998).

V Zdru`enem kraljestvu je bil npr. `e leta 1944 sprejet zakon o zaposlovanju invalidov,

na osnovi katerega so za~eli ustanavljati delavnice (glej Ur{i~ in Drobni~, 1995).

Invalidske delavnice so lahko pod nadzorom ministrstev za delo oz. pod nadzorom mi-

nistrstev za socialne zadeve, nadzor se lahko izvaja na dr`avni ravni, kot npr. na Portu-

galskem, ali pa na ravni regionalnih oz. lokalnih oblasti, kot v [paniji. Kjer gre za razno-

likost pri oblikah delavnic, obi~ajno obstaja neka lo~nica med tistimi, ki se s svojo pro-

dukcijo namenjajo na trg, ter tistimi, ki jim predstavlja prioriteto skrb za invalidne ose-

be. V tem primeru se pristojnost deli na ministrstvo za delo in ministrstvo za zdravstvo

(Glej Visier, 1998).
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Med dr`avami obstajajo velike razlike glede {tevila zaposlenih v okviru za{~itnega za-

poslovanja. Ve~ino predstavljajo invalidi, odstotek ne-invalidnih oseb se razteza nekje

med 5% in 25%. Na Poljskem je bila situacija (po podatkih za leto 1998) nekoliko dru-

ga~na, saj je bilo med 200.000 ljudmi zaposlenimi v okviru za{~itnega zaposlovanja le

122.000 invalidnih oseb. To je bila posledica dejstva, da je vsako podjetje, kjer je zapo-

slenih ve~ kot 40% invalidnih oseb, upravi~eno do statusa institucije za{~itnega zapo-

slovanja (Glej Visier, 1998).

V. OBLIKE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV V NEKATERIH
DR@AVAH EU

5.1 Avstrija1

Predpis, ki ureja problematiko zaposlovanja invalidov, je Zakon o zaposlovanju invali-

dov (Behinderteneinstellungsgesetz) iz leta 1999.

Zakon o zaposlovanju invalidov je invalidska podjetja preimenoval v "integracijska". To

so ustanove za zaposlovanje invalidov z najve~ 50% stopnjo invalidnosti, ki ne morejo

delati na prostem trgu dela, imajo pa minimalno delovno zmo`nost.

Za{~itno zaposlovanje (sheltered employment) oziroma za{~itne delavnice so bile v Av-

striji z zakonom ustanovljene `e leta 1979.

Namenjene so usposabljanju in zaposlovanju invalidov z najve~ 50% stopnjo invalidno-

sti, ki niso zmo`ni (takoj) iskati zaposlitev na odprtem trgu delovne sile, imajo pa mini-

malno delovno zmo`nost. Drugi pogoj pa je, da je storitveni u~inek invalidne osebe

enak 50 odstotnemu storitvenemu u~inku neinvalidne osebe na istem delovnem mestu.

Za{~itne delavnice obstajajo v vseh avstrijskih zveznih de`elah, razen v de`eli Vorarl-

berg, kjer so bolj naklonjeni podpornemu zaposlovanju (Arbeitassitenz).

Za{~itne delavnice subvencionirajo oblasti posameznih de`el, pristojne slu`be trga de-

lovne sile ter predvsem (30%) poseben izravnalni sklad (Ausgleichtaxfonds). Za prido-

bitev sredstev iz tega sklada morajo biti izpolnjeni dolo~eni pogoji, ki v dolo~eni meri

dolo~ajo organizacijo in delovanje delavnic. Pla~e morajo biti v skladu s kolektivnimi

pogodbami, struktura stavb in delovne sile mora omogo~ati delavnicam, da delujejo

kot podjetja na podlagi ekonomskih standardov in standardov u~inkovitosti.

Po statusni obliki so za{~itne delavnice dru`be z omejeno odgovornostjo. Ustanove, ki

so udele`ene pri ustanovitvi teh delavnic oziroma podjetij (trgovinska in industrijska
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zbornica, delavska zbornica, invalidske organizacije in zasebne organizacije) lahko

predlagajo svojega predstavnika v nadzorni svet dru`be, kjer so tudi predstavniki mini-

strstva za delo in socialne zadeve, izravnalnega sklada, de`elnih vlad in agencije za so-

cialno zavarovanje.

Delavci imajo pogodbe za nedolo~en ~as ter dobivajo zajam~eno minimalno pla~o.

Za{~itne delavnice so v celoti opro{~ene pla~ila prispevkov za socialno varnost. So pa

zavezanke za pla~ilo davka na dodano vrednost, kar tudi sicer velja za ve~ino za{~itnih

delavnic v dr`avah ~lanicah Evropske unije. Delavnice finan~no podpirajo tako vlada

na zveznem nivoju kot tudi de`elne vlade.

Glede obdav~itve dohodka oziroma dobi~ka za{~itnih delavnic nismo na{li posebnih

predpisov, ker pa so delavnice po statusni obliki dru`be z omejeno odgovornostjo, ve-

ljajo za njih enaka pravila kot za dru`be z omejeno odgovornostjo oziroma ostala pod-

jetja. V Avstriji so dru`be z omejeno odgovornostjo zavezanke za pla~ilo davka na do-

hodek (dobi~ek) (Körperschaftsteuer). Dav~na stopnja zna{a od 1.1.2005 25% in je

enotna in ne progresivna (pred 1.1.2005 je dav~na stopnja zna{ala 34%). Davek se pla~a

ne glede na to, ali je bil dobi~ek razdeljen ali ne. Minimalni davek na dohodek (dobi-

~ek) podjetja se pla~a v vsakem primeru in zna{a za dru`be z omejeno odgovornostjo

1.750 €. Dav~na osnova je celotni dohodek pridobljen tekom celega leta.

5.1.1 Zakonodaja, ki spodbuja delodajalce, ali jim nalaga obveznosti

Avstrija ima kvotni sistem, ki obvezuje delodajalce z ve~ kot 25 delavci, da morajo zapo-

sliti najmanj enega invalida na vsakih 25 neinvalidov. V primeru, da ne izpolnijo te kvo-

te, morajo pla~ati posebno dajatev v poseben sklad (Ausgleichtaxfonds), ki pa ni viso-

ka, saj zna{a pribli`no 150 €.

Iz teh skladov dobijo finan~no pomo~ drugi delodajalci, in sicer za pla~ilo socialnih

prispevkov v za{~itnih delavnicah ter druge ugodnosti, kot sta osebni asistent in denar

za prilagoditev delovnega mesta.

5.2 ^e{ka

Invalidi in druge osebe s posebnimi potrebami so po kon~anem obdobju priprav za

delo name{~eni v invalidske delavnice (sheltered workshops and worksites). Deloda-

jalci so upravi~eni do dr`avne finan~ne podpore, ki ne presega 3.000 € na delovno me-

sto. Dodatno so lahko dele`ni tudi delnega povra~ila operativnih stro{kov v obliki sub-

vencij, ki ne presegajo 1.300 € letno na osebo s posebnimi potrebami (glej Winkler,

2003).
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Podjetja, ki zaposlujejo invalide so dele`na spodbud na podro~ju davka na dohodek

(dobi~ek). Zakon o davku na dohodek (dobi~ek) predpisuje v primeru zaposlovanja

invalidov pravico do zahteve po dav~ni olaj{avi (tax break). Vendar gre pri teh olaj{a-

vah za obrobno obliko podpore, ker ve~ina teh podjetij ne dosega rentabilnosti v takem

obsegu, ki bi opravi~evala tako ugodnost (glej Winkler, 2003).

Na ^e{kem opa`amo tudi druge oblike podpore vklju~evanja invalidov, na trg dela.

Poznajo kvotni sistem, ki predpisuje odstotek zaposlenih invalidov v podjetjih (4 od-

stotki delovnih mest za invalide pri delodajalcih z ve~ kot 25 zaposlenih). Posebno fi-

nan~no podporo pa prejemajo delodajalci, ki zaposlujejo v svojem podjetju najmanj

50% invalidov (glej Winkler, 2003).

5.3 Finska

Finska spada med dr`ave, ki zagotavljajo pravico do enakih mo`nosti in enake obrav-

nave oziroma prepovedujejo diskriminacijo na podlagi invalidnosti `e v ustavi. Podrob-

neje pa je ta temeljna pravica urejena v posameznih zakonih (povzeto po spletnih stra-

neh Zaposlovanje invalidov).

5.3.1 Koncept delavnic pod posebnimi pogoji (za{~itno zaposlovanje)

Finski sistem dela pod posebnimi pogoji (za{~itno zaposlovanje - sheltered workshops)

temelji na dolo~bah zakona o varstvu invalidov, ki je bil v drugih to~kah razveljavljen v

za~etku leta 1988, ko je za~el veljati zakon o storitvah za invalide (povzeto po spletnih

straneh Zaposlovanje invalidov).

Ta zakon dolo~a, da se lahko pod posebnimi pogoji priskrbi delo invalidu ali ~e je po-

trebno, kaki drugi osebi, ki zaradi svoje zmanj{ane zmo`nosti ni mogla najti zaposlitve,

ki bi ustrezala njenim fizi~nim sposobnostim in zmogljivostim. Delo dobijo v za ta na-

men odprtih delavnicah pod posebnimi pogoji, doma ali na kak{nem drugem ustrez-

nem mestu.

Invalidom iskalcem dela ta vrsta dejavnosti zagotavlja zadosten dohodek in jim daje

mo`nost, da delajo, in drugi~, da so dejavnosti ob delu prilagojene vsebini dela, da iz-

bolj{ujejo socialno varstvo in zdravstveno varstvo.

Za tak{no dejavnost se na splo{no meni, da prepre~uje izrinjanje invalidov s trga delov-

ne sile in zmanj{uje potrebe po storitvah socialnega skrbstva in po zdravstvenih stori-

tvah (povzeto po spletnih straneh Zaposlovanje invalidov).

Delavnice ustanavljajo ter z njimi upravljajo organi lokalne samouprave ali invalidske

organizacije. Prvi tip delavnic so "produktivne" delavnice, kjer zaposleni prejemajo pla-
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~o (med 87% in 98% minimalne pla~e). Ve~inoma zaposlujejo invalide s fizi~no prizade-

tostjo. Drugi tip so strnjeni programi delavnic (integrated sheltered employment), kjer

zaposleni prejemajo finan~no dr`avno podporo in hkrati delajo na odprtem trgu dela.

Tretji tip so tisti programi delavnic, pri katerih udele`enci niso pla~ani (O'Brien in

Dempsey, 2004).

Na Finskem ravnokar poteka ponovni pregled in reforma predpisov o za{~itnem zapo-

slovanju. Namen reforme je poenostaviti in razjasniti zakonski status obstoje~ih in no-

vih programov. Za{~itno zaposlovanje se na~eloma tretira bolj kot del sistema socialne

za{~ite in manj kot del sistema zaposlovanja (O'Brien in Dempsey, 2004).

5.3.2 Druge oblike zaposlovanja invalidov

Na Finskem poteka razprava o ustanovitvi socialnih podjetjih, ki bi bila alternativna ob-

lika spodbujanja zaposlovanja invalidov. Gre za ustvarjanje posla oziroma podjetni{tva

za zaposlovanje invalidov ter drugih te`je zaposljivih oseb. V socialnih podjetjih zapo-

sleni dobivajo tr`no pla~o primerno njihovi produktivnosti. Leta 2004 je bila sprejeta za-

konodaja, ki ureja polo`aj in subvencioniranje socialnih podjetjih na Finskem. Po spre-

jetju nove zakonodaje je le ena organizacija registrirana kot socialno podjetje (O'Brien

in Dempsey, 2004).

Posebna finan~na pomo~ se lahko dodeli delodajalcem, da la`je poskrbijo za delovne

razmere, ki pospe{ijo zaposlovanje invalidov in njihovo zmo`nost, da obdr`ijo delo na

odprtem trgu dela. Pomo~ je namenjena uvajanju nujnih sprememb na delovnem me-

stu (pomo~ pri delu, usposabljanje itd.) ter za nakup nujne opreme in naprav. Za podpi-

ranje invalidov se lahko uporabijo finan~na sredstva iz zaposlovalnih skladov samo v

primeru, ~e se za iskalce dela ni na{lo zaposlitve prek zavodov za zaposlovanje, delov-

nega usposabljanja, niti s pomo~jo drugih izrednih ukrepov. Tak{na finan~na pomo~ je

~asovno omejena (najve~ 10 mesecev oziroma 12 mesece kombinirana pomo~ po za-

konu o zaposlovanju invalidov). Na Finskem ni kvotnega sistema (povzeto po spletnih

straneh Zaposlovanje invalidov).

5.4 Poljska2

Na podlagi Zakona o zaposlovanju in poklicni rehabilitaciji invalidov iz leta 1991 (Act

on Employment and Vocational Rehabilitation of the Disabled) je za{~itna delavnica or-

ganizacija, ki zaposluje ve~ kot 40% invalidov, od tega vsaj 10% invalidov I. in II. kate-

gorije. Ima posebne objekte za invalide v dostopnem okolju, kjer delodajalec poskrbi
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za njihovo zdravstveno nego in rehabilitacijo. Delodajalci v za{~itnih delavnicah preje-

majo posebne dr`avne pomo~i. Za{~itne delavnice so profitne ustanove.

Za{~itne delavnice so opro{~ene pla~ila davkov ter pla~il v poseben sklad za delo (La-

bour fund). Oprostitev pla~ila davka se ne nana{a na davek na dodano vrednost za uvo-

`eno blago, alkoholne pija~e, vino, pivo, toba~ne izdelke, nakit ter naftne derivate.

Sredstva, ki jih za{~itna delavnica pridobi na podlagi dav~ne oprostitve, razen sredstev

iz naslova davka na dodano vrednost in davka na pove~anje pla~, nameni dr`avnemu

rehabilitacijskemu skladu za invalide (State Rehabilitation Fund for the Disabled) v vi{i-

ni 10% ter notranjemu rehabilitacijskemu skladu za invalide v vi{ini 90%.

Obresti za ban~na posojila, ki jih najame za{~itna delavnica, lahko sofinancira dr`avni

rehabilitacijski sklad, in sicer do vi{ine 50%.

Notranji rehabilitacijski sklad (v okviru posamezne delavnice) pridobiva sredstva iz

naslova:

• prej na{tetih dav~nih oprostitev;

• denarnih pomo~i in subvencij ter

• dohodkov iz volil in daril.

Ta sredstva pokrivajo poklicno, socialno in zdravstveno rehabilitacijo invalidov. S

sredstvi iz rehabilitacijskega sklada upravlja in razpolaga poslovodja (manager) za{~it-

ne delavnice.

5.5 [vedska

Na [vedskem je politika zaposlovanja invalidnih oseb obravnavana v okviru splo{ne

politike zaposlovanja, ki temelji na splo{ni pravici do dela. V kontekstu politike trga de-

lovne sile se uporablja oznaka "occupational disability" in se nana{a na iskalca dela, ki

ima zaradi invalidnosti te`ave pri zaposlitvi.

Ministrstvo za industrijo, zaposlovanje in komunikacije s svojimi organi vr{i tudi splo-

{en nadzor nad zaposlovanjem invalidnih oseb. Leta 1994 je bil imenovan ombudsman

za vpra{anja s podro~ja invalidnosti, leta 1999 pa je bil sprejet tudi poseben zakon, ki

prepoveduje diskriminacijo pri zaposlovanju, ki bi temeljila na invalidnosti (Prohibition

of Discrimination in working Life of People with Disability Act SFS 1999, (glej O´Brien

in Dempsey, 2004).

[vedska zakonodaja omogo~a invalidnim osebam dostop do zaposlitve s prilagajanjem

delovnih mest in odpravo morebitnih arhitektonskih ovir. Poleg tega so jim v pomo~

tudi posebni zavodi (Arbetsmarrknadsinstitut - AMI), ki invalide pripravljajo na zaposli-

tev in delujejo kot centri poklicnega usposabljanja. Nekateri od njih nudijo svoje usluge
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vsem iskalcem zaposlitve, 20 tovrstnih ustanov pa nudi svoje storitve eksplicitno inva-

lidnim osebam, ki i{~ejo zaposlitev (glej O´Brien in Dempsey, 2004).

5.5.1 Osnovni programi zaposlovanja invalidov

Na [vedskem obstaja vrsta posebnih ukrepov oz. programov zaposlovanja namenjenih

invalidom. Trije glavni tovrstni programi pa so:

• zaposlovanje na odprtem trgu delovne sile (subsidized employment), kjer delodaja-

lec za zaposlovanje invalidov prejema podporo s strani dr`ave;

• podporno zaposlovanje (supported employment), ki poteka na odprtem trgu delov-

ne ob pomo~i "trenerja dela" (job coach), ki invalidom pomaga pri pripravi na

zaposlitev;

• za{~itno zaposlovanje (sheltered employment), ki je bodisi vklju~eno v shemo pod-

jetja Samhall, ki je v dr`avni lasti in pokriva ve~ino za{~itnega zaposlovanja na [ved-

skem, bodisi poteka prek javnega sektorja (sheltered work in the public sector - OSA)

oz. mestne ob~ine, okraja ali dr`ave.

Leta 2002 je bilo v okviru zaposlovanja na odprtem trgu delovne sile (subsidized em-

ployment) zaposlenih kar 58.400 invalidnih oseb, za katere vlada namenja posebne

subvencije oz. sredstva. Program je v veljavi od leta 1980, vanj pa so vklju~ene osebe,

katerih delovna sposobnost je zaradi invalidnosti zmanj{ana do te mere, da druga~na

zaposlitev za njih ni mogo~a. Njihovo pla~ilo temelji na pogodbi z delodajalcem. Delo-

dajalci prejemajo nadomestila (wage subsidies) v vi{ini 80% mese~ne pla~e.

Nadomestila se lahko izpla~ujejo za obdobje {tirih let, ki pa se lahko tudi podalj{a. Iz-

pla~ani znesek je odvisen od ustrezne kolektivne pogodbe in predstavlja kompenzaci-

jo za zmanj{ano delovno zmogljivost kot posledico invalidnosti. V primeru oseb s te`ko

invalidnostjo, lahko nadomestila zna{ajo do 100% mese~ne pla~e (glej Compendium,

1999).

Podporno zaposlovanje je namenjeno invalidom na odprtem trgu delovne sile ob po-

mo~i "trenerja dela" (job coach) in je bilo poskusno uvedeno leta 1993, leta 1999 pa kot

nacionalni program. Leta 1997 je bilo ustanovljeno posebno zdru`enje za podporno za-

poslovanje na [vedskem – Svenska Föreningen För Supported Employment.

5.5.2 Za{~itno zaposlovanje

Kot smo `e omenili, predstavlja Samhall podjetje v dr`avni lasti, ki je odgovorno za ve-

~ino zaposlovanja invalidov na [vedskem. Osnovni princip delovanja podjetja Samhal

je, ob sodelovanju zavoda za zaposlovanje, zagotoviti ustrezno zaposlitev invalidnim
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osebam, ki ne morejo dobiti dela na odprtem trgu delovne sile. Podjetje je bilo ustanov-

ljeno v skladu z zakonom o za{~itnem zaposlovanju (Sheltered Employment Act) iz leta

1980, leta 1992 pa je postalo delni{ka dru`ba z omejeno odgovornostjo.

Sestavlja ga 24 regionalnih ustanov (county foundations) s prek 800 enotami na 300 lo-

kacijah, ki invalidnim osebam zagotavljajo delo v obliki invalidskih delavnic, posebnih

enot ali pogodbenega dela. Kar 60 odstotkov aktivnosti podjetja Samhall zajema indu-

strijsko proizvodnjo, ostalo predstavljajo storitve. Poleg zaposlitve pa nudi mo`nost in-

validom za prehod iz za{~itnega zaposlovanja na odprti trg delovne sile.

Leta 2002 je Samhall zaposlovala 26.500 oseb, polovica prihodkov pa je temeljila na

lastnih aktivnostih. Zakonodaja zahteva, da mora biti v okviru za{~itnega zaposlovanja

vsaj 40 odstotkov te`jih invalidov.

Dodatni pogoj je, da mora letno vsaj 5% zaposlenih zapustiti organizacijo in si najti delo

v okviru odprtega trga delovne sile. Sicer pa Samhall spada pod okrilje oddelka za poli-

tiko trga delovne sile, ki deluje v okviru Ministrstva za industrijo, zaposlovanje in

komunikacije.

Podjetje mora na eni strani upo{tevati delovno sposobnost invalidnih oseb, na drugi

strani pa mora delovati v skladu z na~eli trga, kjer je prisotno, npr. kot izdelovalec po-

hi{tva, s ~istilnimi servisi itd.

Dr`ava podjetju Samhall izpla~uje nadomestila za dodatne stro{ke, ki so nastali zaradi

zagotavljanja zaposlitve (prilagoditve dela, zaposlovanje dodatne pomo~i za zaposlene

itd.) in obveze, da ne bo odpu{~alo invalidnih oseb zaradi ekonomskih razlogov (glej

MISEP Sweden, 2002).

Nadomestila lahko zna{ajo do 100% mese~ne pla~e, vklju~no z davki in zavarovanji.

Pla~ila zaposlenih temeljijo na kolektivnih pogodbah (glej ^ufer in Tabaj, 2004).

Na [vedskem so zavezanci za pla~ilo davka na dohodek (dobi~ek) podjetij (Inkomst-

skatt för juridiska personer) kamor spadajo tudi dru`be z omejeno odgovornostjo, vse

pravne osebe. Dav~na osnova je neto dohodek pridobljen tekom celega leta. Dav~na

stopnja zna{a 28% (glej spletne strani Inventory of Taxes in the EU).

5.5.3 Za{~itno zaposlovanje v javnem sektorju (OSA)

Program za{~itnega zaposlovanja v javnem sektorju je bil vpeljan leta 1985 predvsem za

osebe z du{evno prizadetostjo. V njegovem okviru se invalidne osebe zaposlujejo ve~i-

noma na ravni ob~in in prejemajo obi~ajna pla~ila. Podpora s strani dr`ave je fleksibilna

in lahko dosega do 100% mese~ne pla~e (wage costs) ter se izpla~uje delodajalcem, ki

sodelujejo v omenjenem programu. Glavni cilj programa je priprava invalidnih oseb na

morebiten vstop na odprt trg delovne sile (glej O´Brien in Dempsey, 2004).
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Za{~itno zaposlovanje v javnem sektorju (OSA) se financira iz javnih sredstev, pla~ila

pa temeljijo na kolektivnih pogodbah (glej MISEP Sweden, 2002).

VI. ZAKLJU^EK

Iz primerjalnega pregleda je razvidno, da obstajajo nekatere skupne zna~ilnosti zaposli-

tvenih mo`nosti za invalide v dr`avah ~lanicah Evropske unije. Oblike, ki se pojavljajo v

ve~ini dr`av, so: odprti trg delovne sile, podporno zaposlovanje ter za{~itne delavnice.

V Sloveniji se za{~itno zaposlovanje izvaja tudi v okviru invalidskih podjetij, ki so statu-

sno gospodarske dru`be z dolo~enimi posebnostmi in ugodnostmi, ki veljajo za inva-

lidska podjetja. V dr`avah ~lanicah EU se za{~itne delavnice razlikujejo glede na to, ali

so to javne ali zasebne ustanove ali celo prostovoljne organizacije. Koncept za{~itnega

zaposlovanja v posameznih dr`avah nima enake vsebine.

Nekatere dr`ave v to vklju~ujejo le pla~ano delo, ki temelji na pogodbi o zaposlitvi, dru-

ge pa v ta koncept vklju~ujejo tudi organizacije, kjer produktivno delo ni edini in glavni

cilj zaposlenosti in kjer invalidi ne prejemajo pla~e, temve~ dobivajo samo posebno

nagrado.

Za{~itne delavnice se po dr`avah razlikujejo tudi po tem, kak{ne finan~ne ugodnosti in

olaj{ave imajo na voljo.

Tako so v nekaterih dr`avah za{~itne delavnice v celoti opro{~ene pla~ila prispevkov za

socialno varnost, v nekaterih le delno, v nekaterih pa sploh ne, pri ~emer je lahko v po-

samezni dr`avi razlika tudi med javno za{~itno delavnico in zasebno za{~itno delavni-

co. Ve~ina za{~itnih delavnic ni opro{~ena pla~ila davka na dodano vrednost. Glede

pla~ila davka na dohodek (dobi~ek) pravne osebe, je treba najprej ugotoviti, kak{no

statusno obliko ima delavnica.

V Avstriji in na [vedskem so za{~itne delavnice kapitalske dru`be in so na podlagi

dav~ne zakonodaje obeh dr`av zavezanke za pla~ilo davka na dohodek (dobi~ek),

tako kot ostala podjetja. Na Poljskem so za{~itne delavnice profitne ustanove, vendar so

opro{~ene pla~ila dolo~enih davkov, med ostalim tudi davka na dohodek (dobi~ek).

Za{~itno zaposlovanje se na Finskem obravnava kot del sistema socialne za{~ite, ven-

dar so "produktivne" delavnice zelo podobne obi~ajnim podjetjem. Na ^e{kem so inva-

lidska podjetja opravi~ena do olaj{av pri davku na dohodek (dobi~ek).
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PRIMERJALNI PRIKAZ UREDB NA PODRO^JU

PODVODNIH AKTIVNOSTI*

I. UVOD

Podvodna dejavnost je v zadnjih desetletjih tako v Sloveniji kot na Hrva{kem in drugje v

Evropi pridobila na svoji razse`nosti in postala skorajda mno`i~ni {port. Pri tem so po-

sebej na udaru dr`ave z obse`nim podvodnim bogastvom, tako naravnim kot kultur-

nim. V na{i neposredni bli`ini je to predvsem Hrva{ka, ki je v zadnjih nekaj letih poo-

strila nadzor nad svojimi in tujimi dr`avljani, ki opravljajo dejavnost rekreativnega po-

tapljanje v njenih vodah.

Vse obmorske dr`ave, posebej baltske, ZDA ter Hrva{ka, imajo zelo podrobno razdela-

no normativno ureditev na podro~ju potapljanja. Prav poseben poudarek pa dajejo va-

rovanju lokacij arheolo{ke dedi{~ine. V primerjalnem pregledu smo natan~neje pregle-

dali predpise, ki se nana{ajo na Hrva{ko, Italijo in Francijo. Normativna ureditev se na-

na{a tako na samo potapljanje, torej na opravljen te~aj za izvajanje podvodnih aktivno-

sti, na osebno varnost in varnost drugih pri potopu, kot tudi na podro~ja, kjer je

opravljanje podvodne aktivnosti dovoljeno, prepovedano ali omejeno. Omejitve in

prepovedi se nana{ajo predvsem na varovanje naravne in kulturne dedi{~ine, na po-

dro~ja arheolo{kih najdi{~ in na podro~ja z edinstveno floro in favno.

Podatke smo pridobili predvsem preko svetovnega spleta, v primeru Francije pa s po-

mo~jo predstavnikov delegacije za EU francoske Nacionalne skup{~ine ter ECPRD ko-

respondentov francoskega Senata.

II. PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE POTAPLJANJA V
IZBRANIH DR@AVAH

2.1. Hrva{ka

Rekreativno - {portno potapljanje je v Republiki Hrva{ki regulirano s Pravilnikom o iz-

vajanju podvodnih aktivnosti (Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti), katerega
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nadzor nad izvajanjem je v pristojnosti Ministrstva za promet, pomorstvo in zveze. Pra-

vilnik dolo~a, da je potapljanje na obmo~ju notranjih morskih voda in v teritorialnem

morju Republike Hrva{ke dovoljeno le z veljavno potaplja{ko izkaznico Hrva{kega po-

taplja{kega zdru`enja (HRS). Omenjena dovolilnica je veljavna leto dni in jo je mogo~e

izdati samo ob predlo`itvi veljavne mednarodne izkaznice o opravljenem potaplja{kem

izpitu. Izdajatelj izkaznice oziroma Hrva{ka potaplja{ka zveza mora ob izdaji letne iz-

kaznice zagotoviti, da je potaplja~ obve{~en o mestih prepovedanih za potapljanje in

mestih, kjer je dovoljeno samo organizirano potapljanje oziroma je potapljanje omeje-

no (5. ~len). Omenjeni ~len dopolnjujeta 10. in 11. ~len pravilnika, ki natan~no dolo~ata

koordinate obmo~ij in obenem navajata izjeme. V to~no dolo~enih primerih za ob-

mo~je notranjih voda, kot so pristani{~a, sidri{~a in na obmo~jih pove~anega morskega

prometa lahko dovoljenje za potapljanje izda pristani{ka kapitanija. Tak{no dovoljenje

lahko izda tudi pristojni organ dr`avne uprave, ki je sprejel poseben predpis za ob-

mo~je notranjih voda. Dr`avna uprava za za{~ito okolja lahko izda dovoljenje za potap-

ljanje v morskih rezervatih, nacionalnih parkih ter drugih za{~itenih delih morja, Mini-

strstvo za obrambo pa je pristojno za izdajo dovoljenj za potapljanje v bli`ini voja{kih

objektov in ladij. Vsi omenjeni organi, ki so pristojni za izdajanje dovoljenj v posebnih

primerih, morajo o izdaji dovoljenja obvestiti Ministrstvo za promet, pomorstvo in zve-

ze ter Ministrstvo za notranje zadeve.

Z namenom zmanj{anja {tevila smrtnih `rtev je Hrva{ka v pravilnik vnesla tudi dolo~bo,

ki prepoveduje individualno potapljanje tujcev. Individualno potapljanje je vsako avto-

nomno potapljanje, ki ni pod nadzorom pristojnega potaplja{kega kluba. V skladu s 1.a

~lenom pravilnika se tuji dr`avljani lahko potapljajo le v okviru hrva{kih potaplja{kih

centrov, ki posedujejo znanje o podro~ju, kjer poteka potop. Pri potopu mora biti priso-

ten vodja potopa, ki ima minimalno klasifikacijo tretje stopnje ene izmed mednarodno

priznanih potaplja{kih licenc, ki jih priznava tudi Republika Hrva{ka. Organizator poto-

pa mora voditi Dnevnik potopa, ki vsebuje:

• podatke o organizatorju potopa

• podatke o vodji potopa;

• podatke o samem potopu;

• podatke o udele`encih potopa;

• na~rt potopa in skico podro~ja potopa;

• podatke o dogajanju pod vodo.

in ga ob koncu potopa predlo`i pristojni pristani{ki kapitaniji.

Posebne omejitve za podvodne aktivnosti veljajo za obmo~je nacionalnih parkov Kor-

nati, Mljet, Brioni in na nekaterih podro~jih, kot jih dolo~a Zakon o za{~iti narave (Za-
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kona o za{titi prirode). Pravilnik o opravljanju podvodnih aktivnosti natan~no dolo~a

cone (11.~len) znotraj katerih je potrebno pridobiti posebno dovoljenje za potapljanje.

Nadzor nad potapljanjem, predpisanim s Pravilnikom o opravljanju podvodnih aktiv-

nosti, lahko v okviru svojih pristojnosti izvajajo nadzorniki potapljanja imenovani s stra-

ni Ministrstva za prosveto in {port, poleg njih pa lahko nadzor izvajajo {e poobla{~ene

osebe v skladu s predpisi s podro~ja varstva narave. Pravilnik dolo~a tudi vi{ino denar-

nih kazni ob nespo{tovanju dolo~b tega pravilnika.

Podvodne aktivnosti v nacionalnem parku Mljet so dovoljene le v vnaprej predvidenih

obmo~jih, potapljanje v Malo jezero v okviru Nacionalnega parka Mljet pa je prepove-

dano. V obmo~ju nacionalnega parka Kornati je potapljanje dovoljeno samo ob vna-

prej{nji pridobitvi posebnega dovoljenja za potapljanje, ki ga izda Ministrstvo za za{~ito

okolja in urejanje prostora. V okviru nacionalnega parka Brioni individualno potaplja-

nje ni dovoljeno, pri organiziranem potapljanju pa Uredba o nacionalnem parku Brioni

predvideva skupine najve~ 10-ih potaplja~ev ter vodjo potopa, aktivnosti na morskem

dnu pa zaradi za{~ite flore in favne niso dovoljene. Pravilnik o opravljanju podvodnih

aktivnosti ne dolo~a posebnih pogojev za potapljanje v rekah, jezerih in jamah. Za

omenjena podro~ja veljajo splo{ne dolo~be pravilnika, v kolikor ne gre za obmo~je na-

ravne ali kulturne dedi{~ine.

Pod posebno za{~ito je tudi obmo~je naravnega parka Plitvice, kjer je prepovedano

opravljanje kakr{nihkoli podvodnih aktivnosti brez predhodnega dovoljenja Urada za

za{~ito naravne in kulturne dedi{~ine (Pravilnik o unutranjem redu u nacionalnem par-

ku Plitvi~ka jezera). Na podro~ju Hrva{ke je prepovedano ali vsaj omejeno potapljanje

v podro~ju potopljenih ladij zgodovinskega pomena, kot je npr. ladja Baron Gautsch

pri Rovinju, ladja Vis pri Rabcu...

2.2. Italija

Na obmo~ju Republike Italije velja Splo{ni predpis o aktivnosti potaplja~ev, in{truktor-

jev potapljanja, vodij potopa in potaplja{kih centov (Norme generali per l'esercizio

dell'attivita di instruttore subaqueo, di guida subaquea e dei centri di immersione suba-

quea ). Posamezne regije, predvsem priobalne, so na podro~ju podvodnih aktivnosti

sprejele regionalne predpise, ki so v skladu s splo{nim predpisom na dr`avni ravni.

Tako so od konca 90-ih let prej{njega stoletja do preteklega leta normativno ureditev na

podro~ju potapljanja (Norme per la disciplina dell'attivita degli operatori del turismo

subaqueo) sprejele regionalne oblasti Kalabrije, Sardinije, Toskane in Ligurije. Dejav-

nost rekreativnega potapljanja na obmo~ju Sicilije ureja splo{ni predpis o dejavnosti tu-

risti~nih vodi~ev (Disciplina della attivita di guida turistica, guida ambientale-escursio-

255



nistica, accompagnatore turistico e guida subacquea), ki se v 7. ~lenu nana{a na potap-

lja{ko dejavnost, podrobneje pa podro~je urejajo posamezne obmo~ne uredbe.

Splo{ni predpis na podro~ju podvodnih aktivnosti ureja tako podro~je rekreativnega

potapljanja, kot tudi profesionalno ukvarjanje s podvodnimi aktivnostmi. Predpis dolo-

~a, da je za pridobitev naziva potaplja~a potrebno opraviti teoreti~ni in prakti~ni preiz-

kus znanja na podro~ju potapljanja. In{truktor oziroma vodja te~aja mora posedovati

mednarodno licenco in{truktorja potapljanja. Pri opravljanju potopa predpis dolo~a, da

je potrebno dolo~iti vodjo potopa, t.j. posameznik z opravljenim potrebnim izpitom in

ustreznimi izku{njami (2. ~len). Glede potaplja{kih centrov zakon dolo~a, da morajo

poleg opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje, zagotavljati tudi najvi{jo raven

varnosti z namenom varnega potapljanja.

Regionalni predpisi v regiji Kalabrija, Toskana, Ligurija in Sardinija dolo~ajo, da pristoj-

ni regionalni organ zbira podatke o in{truktorjih potapljanja, vodjih potapljanja, potap-

lja{kih centrih in potaplja{kih dru{tvih, ki se letno objavljajo v regionalnem uradnem li-

stu, pri tem pa obstajajo nekatere manj{e razlike med regijami. Dolo~be veljajo tako za

italijanske dr`avljane, kot tudi za tujce v delovnem razmerju v Italiji, opravljena potap-

lja{ka licenca pa mora biti priznana s strani italijanske potaplja{ke zveze. Tako splo{ni

predpis, kot tudi regionalni predpisi ne dolo~ajo globine potopa. Profesionalno ukvar-

janje s podvodnimi aktivnosti zahteva tudi poznavanje podro~ja potapljanja in podro~ij

kjer veljajo posebna ureditev ali pa je potapljanje prepovedano (drugi odstavek 3.

~len). Predpis dolo~a standarde, ki jih je potrebno izpolniti za pridobitev naziva potap-

lja~, ki je mednarodno priznan, {esti odstavek 2. ~lena predpisa pa opredeljuje potap-

lja{ke centre in njihovo vlogo.

Regionalni predpis sprejet v regiji Sardinija, tako kot splo{ni predpis dolo~a, da je pri

potopu potrebna prisotnost vodje potopa, poleg tega pa regionalni predpis dolo~a, da

je vodja potopa lahko posameznik, ki je profesionalni asistent in{truktorja potapljanja

(peti odstavek 2. ~lena). Poleg tega je na obmo~ju Sardinije oblikovana posebna komi-

sija, ki jo sestavljajo dva in{truktorja potapljanja, predstavnik vodij potopov, predstav-

nika potaplja{kih centrov, predstavnika potaplja{kih {ol in predstavnika regionalnih tu-

risti~nih dru{tev. V skladu z predpisom komisija opravlja nadzor nad podvodnimi de-

javnostmi in ostalimi dejavnostmi povezanimi s potapljanjem (~len 9.-10.). Obenem

predpis dolo~a sankcije za nespo{tovanje dolo~il ter seznam potaplja{kih licenc prizna-

nih na obmo~ju Sardinije, ki pa se ne razlikuje od seznama Republike Italije.

Regionalni predpis na podro~ju Ligurije dolo~a, da se rekreativne podvodne aktivnosti

lahko opravljajo le v mejah, kjer ni potrebno izvajati dekompresije in je globina manj{a

od 40 metrov (prvi odstavek 2. ~lena).
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Posamezne regionalne uredbe urejajo potapljanje v jezera in reke, tako Odlok o potap-

ljanju v Gardskem jezeru dovoljuje potapljanje na podro~ju Gardskega jezera (Discipli-

na del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda ) ob primerni ozna~itvi

mesta potopa. Odlok prepoveduje potapljanje na obmo~jih, ki se uporabljajo za javne

prevoze, potapljanje v marinah, v kopali{~ih, v obmo~jih, ki so pora{~ena s trsjem ter v

obmo~jih rezerviranih za smu~anje na vodi. Popolna prepoved rekreativnega potaplja-

nja velja tudi za obmo~je med mestoma Bordolino in Torri del Benaco (Il dirigente re-

gionale inspettorati di porto ) ob obali Gardskega jezera. V regiji Pulija velja posebna

ureditev za luko Monopili (Regolamento per l'esercizio della attivita' dicimmersione su-

bacquea nella acque del circondario marittimo di Monopili ), ki dovoljuje vodeno re-

kreativno potapljanje v {tudijske namene. Podobno velja tudi v regiji Toskana, kjer se

omejitve nana{ajo na luko Santo Stefano (Circondario Marittimo di Porto S. Stefano).

Tako v luki Monopoli, kot v luki S. Stefano je prepovedano potapljanje znotraj obmo~ja

200 metrov od goji{~ rib, v obmo~ju 200 metrov okoli trgovskih ladij in v obmo~ju 300

metrov okoli voja{kih ladij, v koordinatah, ki so predvidene za vhod v luko, v obmo~ju

predvidenem za {portne aktivnosti ter v obmo~ju luke. Poleg tega je prepovedano po-

tapljanje v obmo~ju podvodnih arheolo{kih najdi{~, kot to dolo~a regionalni predpis

luke Monopoli (Regulamento per l'esercizio della attivita' di immersione subacquea

nella acque del circondario marittimo di Monopoli ). V obmo~ju Sardinije se posebna

ureditev nana{a na zaliv Tavolara naravni park Coda Cavallo v obmo~ju katerega se na-

hajata dva manj{a zaliva Molora in Malorotto (The Tavola Capo Coda Cavallo Marine

Park). Posebna ureditev se nana{a na za{~ito podvodne flore in favne.

Na podro~ju podvodne arheologije, ki se je v Italiji za~ela razvijati v 20-ih letih prej{nje-

ga stoletja z odkritjem rimskih galej, je Ministrstvo za kulturo in kulturno dedi{~ino obli-

kovalo osnutek predpisa o podvodnih dejavnostih na podro~ju arheolo{kih najdi{~

(Disciplina della attivita archeologica subaquea). Predpis predvideva nadzor arheolo-

gov - potaplja~ev nad arheolo{kimi najdi{~i, tako v morju kot tudi v rekah in jezerih ob

morebitni pomo~i nadzornikov na morju. Vsakr{na aktivnost v obmo~ju arheolo{kih

najdi{~ mora biti predhodno najavljena Ministrstvu za kulturo in kulturno dedi{~ino. V

primeru, da se na tak{nem obmo~ju opravljajo dela, ki so predhodno najavljena, mora

biti s strani pristojnega centra za potapljanje zagotovljena pomo~ v primeru nesre~e.

Centri, pristojni za nadzor kulturne dedi{~ine, morajo imeti popis vseh ostankov zgo-

dovinske vrednosti na dolo~enem obmo~ju. V primeru zlorabe kulturne dedi{~ine v

obmo~ju podvodnega arheolo{kega najdi{~a ima pristani{ka kapitanija skupaj z lokal-

nimi oblastmi pravico izdati za~asno prepoved potapljanja na podro~ju arheolo{kega

najdi{~a. V primeru huj{ih kr{itev pa Ministrstvo za promet in zveze skupaj s pristani{ko

kapitanijo in lokalnimi oblastmi (prvi odstavek, 2. ~lena) izda stalno prepoved.
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Predpisi, ki urejajo podvodno dejavnost na obmo~ju Republike Italije dolo~ajo, da je za

opravljanje podvodnih aktivnosti potrebno imeti veljavni izpit enega izmed mednarod-

no priznanih potaplja{kih programov, ki ga priznava tudi Republika Italija, obenem pa

ni dolo~eno, ne na dr`avni ravni, kot ne na regionalni, da je za opravljanje podvodne

aktivnosti potrebno predlo`iti veljavno letno izkaznico, kot je to potrebno na obmo~ju

Republike Hrva{ke.

2.3. Francija

V Franciji veljajo predpisi o potapljanju, ki urejajo razli~na podro~ja, in sicer od arheolo-

gije, raziskovalnega dela, rekreativnih aktivnosti do izobra`evanja in tehni~nih ter me-

dicinskih predpisov glede delovanja v dekompresijskem obmo~ju. V splo{ni zakono-

daji sta lo~ena podvodno potapljanje v dekompresijskem obmo~ju in rekreativno po-

tapljanje. Predpisi o potapljanju izhajajo iz Zakonika o delu, Zakonika o socialni za{~iti

in Zakonika o kmetijstvu in pode`elju ter Zakonika o izobra`evanju in {portu. Za po-

dro~je varovanja naravne dedi{~ine predpisi izhajajo iz Zakonika o okolju, podro~je va-

rovanja podmorske dedi{~ine pa temelji na Zakoniku o dedi{~ini (spletni strani Legi-

france in Plongée subaquatique). Samo rekreacijsko potapljanje je urejeno bolj eno-

stavno do globine 6m, globlji potop pa `e zahteva vi{jo tehni~no opremo in ve~ino po-

gojev, ki se sicer zahtevajo za potapljanje v dekompresijskem obmo~ju. Strokovno in

tehni~no je zelo podrobno urejeno potapljanje v dekompresijskem obmo~ju.. Podrob-

no je urejeno tudi potapljanje v znanstvene namene. Zelo podrobno je dolo~ena opre-

ma, potrebna izobrazba oziroma izpit in tehni~na oprema ter zdravstvena in tehni~na

varnost pri potapljanju.

Urejanje rekreativnega potapljanja sodi pod okrilje Ministrstva za mladino in {port ter

Ministrstva za infrastrukturo, transport in stanovanja. Odlok o rekreativnem potapljanju

je podpisal direktor za pomorski promet in {porte ob obali.

Potapljanje v Franciji urejata dva odloka:

• Odlok o rekreativnem podvodnem potapljanju iz leta 1998, dopolnjen leta 2000

(Arrêté du 22 juin 1998 (modifié arrêté du 28 août 2000) relatif aux règles techniques

et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des ac-

tivités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air) in

• Odlok o potapljanju z me{anicami plinov, ki velja za potapljanje za ve~ kot 50 m glo-

bine iz leta 2004 (Arrêté du 9 juillet 2004 relatif aux règles techniques et de sécurité

dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sporti-

ves et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l’air).
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Odlok o rekreativnem potapljanju iz leta 1998 dolo~a, da je pri rekreativnem potaplja-

nju prisoten vodja potopa, ki mora poskrbeti, da potop poteka v skladu s tehni~nimi

zahtevanimi iz 3. ~lena odloka. Vodja potopa je potaplja~ z opravljeno 3. stopnjo potap-

lja{kega izpita - licence in 5. stopnjo v primeru potapljanja v znanstvene namene (4.

~len). Brez nadzora vodje potopa je dovoljeno rekreativno potapljanje do 6 m globine

(5. ~len). Odlok podrobno dolo~a tudi pogoje za skupino najmanj dveh ali ve~ potaplja-

~ev, ki morajo imeti vodjo potopa (6. in 7. ~len). Odlok posebej dolo~a vsebino prve

pomo~i, ki mora biti dostopna na kopnem. Skupini potaplja~ev z vodjo potopa mora

biti zagotovljena jeklenka s ~istim kisikom, stalna povezava s kopnim, torba s sanitet-

nim materialom, voda, dodatna zaloga kisika in izotermi~na odeja (8. ~len). V primerja-

vi s Hrva{ko in Italijo je v Franciji v odloku dolo~ena osnovna oprema za potapljanje

(10. ~len). V dodatkih odlok podrobno dolo~a obvezne zvrsti izpitov in v Franciji priz-

nane diplome, ki so potrebni za izvajanje in nadziranje rekreativnega in znanstvenega

potapljanja oziroma v raziskovalne namene. Kot dodatek pa je v odloku celo predpisa-

na tudi vsebina torbe za prvo pomo~ (Arrêté, 1998).

Odlok o potapljanju z me{anicami plinov 3 - mix (2004) dolo~a omejitve za potapljanje

z me{anicami (4. ~len), opremo in potrebne analize za me{anice plinov (5. - 11. ~len),

postopke za dekompresijo (13. ~len), obmo~ja, kjer se potop lahko izvaja in pogoje za

potop (14.-17. ~len). Odlok dolo~a, da je pri tak{nem potopu potrebna prisotnost in-

{truktorja potapljanja in vodje potopa (18. - 23. ~len) ter material za oskrbo v primeru

nesre~e (24.- 26. ~len). Poleg tega ima odlok tri dodatke, ki dolo~ajo potrebno izobraz-

bo po zvrsteh potapljanja in za razli~ne me{anice plinov (Arrêté, 2004).

Potapljanje v znanstvene namene je v Franciji zelo razvito in normativno regulirano s

splo{nimi odloki za potapljanje, enako kot rekreativno potapljanje. Vsi potaplja~i mora-

jo imeti ustrezno diplomo (C.A.W) 1, ki jih izdaja francoski nacionalni in{titut potaplja-

~ev in velja 10 let. Problem varnosti je v tem, da ti potaplja~i uporabljajo predvsem

{portno, ne pa profesionalno opremo. Njihov nacionalni in{titut izvaja usposabljanje in

tudi izdaja potrdila o usposobljenosti potaplja~ev za znanstveno potapljanje. Poznajo

stalne in za~asne dovolilnice za znanstveno potapljanje. Slednje veljajo za eno leto ali

pol leta za gostujo~e znanstvenike ali spremljevalce na znanstvenih potapljanjih in ima-

jo omejitev potapljanja do 40 m globine.

Podro~je varovanja zdravja in pogoje za delo v dekompresijskih pogojih dolo~a vrsta

odlokov in dekretov, ki so bili dopolnjevani od leta 1990 do 2003 in sta jih skupaj izdali

Ministrstvo za delo in socialo ter Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in ribi{tvo (spletna

stran: Millieu hyperbare in Reglementation).
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Podvodna arheologija, ki je posebno podro~je podvodnih aktivnosti, se je v Franciji

razvijala v 40-tih letih prej{njega stoletja z uveljavitvijo vezanih podvodnih dihalnih na-

prav2 in avtonomne potaplja{ke opreme. Posebnost Francije je, da je razvijala tehnolo-

gijo in s tem tudi zakonodajo, ki je {e danes zelo tehni~na, naravnana na varnost in v od-

lokih povzema in dolo~a tudi pogoje, ki so sicer mednarodno dolo~eni. Urejanje pod-

vodne arheologije pa je, takoj za tehnologijo in varnostjo, najpomembnej{i vidik, zato

je Francija to podro~je relativno hitro in podrobno uredila. Ustanovila je Oddelek za

podvodno arheolo{ko raziskovanje, ki je bil ustanovljen leta 1966, in sicer pod okriljem

ministrstva za kulturo (The Office for Undersea Archeological Research, Marseille). V

letu 1996 se je ta oddelek strokovno raz{iril na raziskovanje arheologije za vse vodne

povr{ine in vrtince in podvodne jame ter postal uradni organ (Departement of Under-

water and Undersea Archeological Research). Ta oddelek ima dve izpostavi (Marseille

in Annency), ki skrbita za ve~ kot 10.000 km obalnega pasu, kar zna{a pribli`no 200.000

km2.

Naloge oddelka so:

• ocenjevanje in inventarizacija podmorske kulturne dedi{~ine;

• ohranjanje podmorske kulturne dedi{~ine;

• raziskovanje in opis podmorske kulturne dedi{~ine;

• razpisovanje in dodeljevanje {tipendij za {tudij podvodne arheologije;

• izdaja strokovnih publikacij s podro~ja podmorskih kulturnih vrednot, dobrin in de-

di{~ine;

• priprava razstav s podro~ja podmorskih kulturnih vrednot, dobrin in dedi{~ine in

• izvajanje zakonskih predpisov s podro~ja podmorskih kulturnih vrednot - dobrin, ker

je ta oddelek uradno poobla{~ena in{titucija za izvajanje teh predpisov (spletna stran:

Oddelek za raziskovanje podvodne arheologije).

Zakonik o dedi{~ini (Code du Patrimoine) je krovni zakon na podro~ju podvodne de-

di{~ine. Zakonik o dedi{~ini je bil dopolnjen konec leta 2004 in je nadomestil zakon iz

leta 1989, ki je `e takrat dolo~al podmorske kulturne dobrine. Dodali so predvsem ka-

zenske sankcije. V Franciji so podro~je arheolo{ke dedi{~ine prvi~ uredili `e leta 1941,

predvsem podro~je arheolo{kih izkopanin (spletna stran: Zakonodaja).

Zakonik o dedi{~ini:

• definira podmorske kulturne vrednote - dobrine kot: lokacije ladijskih razbitin zgo-

dovinskega pomena, predmeti, ki imajo prazgodovinski, arheolo{ki ali zgodovinski

pomen v obmo~ju pod morjem, ki sodijo v javno dobro oziroma se nahajajo v bli`ini

morja (~len L532-1);
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• dolo~a, da so vse podmorske kulturne vrednote - dobrine last dr`ave, razen ~e niso

dokazano last nekoga drugega. Najditelj podmorske kulturne vrednote - dobrine je

dol`an v roku treh let vlo`iti zahtevek za lastni{tvo, sicer je po izteku tega roka, najde-

na dobrina last dr`ave (~len L532-2);

• dolo~a za raziskovanje kulturnih vrednot - dobrin, da morajo najdbe ostati na izvor-

nem mestu, razen v primeru, ko se strokovna in{titucija, ki pridobi ustrezno dovolje-

nje, odlo~i za premestitev (~len L532-7). Raziskovalna dejavnost v obmo~ju arheo-

lo{kih najdi{~ lahko izvajajo le strokovnjaki, rekreativni potaplja~i pa jih lahko le

opazujejo;

• tudi kazni od 3.750 € do 7.500 € v primeru, da se ne prijavi odkritja kulturne vrednote

oziroma v primerih nedovoljenega plenjenja kulturne dedi{~ine.

III. ZAKLJU^EK

Pregled normativne ureditve na podro~ju podvodnih aktivnosti na Hrva{kem v Italiji in

Franciji je pokazal, da imajo vse omenjene dr`ave sprejete predpise na dr`avni ravni,

posebne dolo~be pa se nana{ajo na tista obmo~ja, kjer je potapljanje omejeno ali pre-

povedano. Prepovedi in omejitve so sprejete predvsem z namenom varovanja kulturne

dedi{~ine zgodovinskega pomena, edinstvenega rastja in tal ter zaradi nevarnosti, ki

bila lahko ogrozile `ivljenja potaplja~ev.

Republika Hrva{ka, kjer se urejanje podvodnih aktivnosti izvaja v okviru Ministrstva za

promet, pomorstvo in zveze, ima v okviru Ministrstva za kulturo tudi Oddelek za pod-

vodno arheologijo. Za potapljanje je potrebno imeti veljavno letno izkaznico Hrva{ke-

ga potaplja{kega zdru`enja, ki je normativna ureditev v Italiji in Franciji ne omenja.

Podvodna arheologija se je najprej za~ela razvijati v Italiji, kjer se je razvoj te dejavnosti

za~el `e v prvih desetletjih prej{njega stoletja z najdbo rimskih galej. Posebej se z pod-

vodno kulturno dedi{~ino ukvarja Ministrstvo za kulturo in kulturno dedi{~ino. Prepo-

vedi potapljanja se nana{ajo na posamezne regije in de`ele. Na obmo~jih, kjer je potap-

ljanje omejeno je potrebno soglasje pristojnega dr`avnega ali lokalnega organa.

V Franciji sodi podvodna dejavnost pod okrilje Ministrstva za mladino in {port ter Mini-

strstva za infrastrukturo, transport in stanovanja. Podro~je potapljanja na obmo~jih, kjer

je arheolo{ka dedi{~ina, sodi v pristojnost Ministrstva za kulturo in ga s kazenskimi do-

lo~bami vred dolo~a Zakonik o dedi{~ini. Podvodna arheologija se je razvila `e zelo

zgodaj, a kasneje kot v Italiji, in je vezana na pojav podvodnih dihalnih naprav in avto-

nomno potaplja{ko opremo. V Franciji je potrebno za opravljanje podvodnih aktivnosti
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predlo`iti veljavno stalno ali za~asno izkaznico o opravljenem potaplja{kem izpitu.

Zelo podrobno so dolo~ena pravila glede opreme in varnosti potapljanja.

Viri
- "Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti", (Narodne novine 17/94, 74/94, 43/96, 47/99, (zajeto 17.

5. 2004).
- Archeosub proposta legge archeologica subacquea; http://66.102.9.104/search, (zajeto 27. 12. 2004).
- Arrêté du 22 juin 1998 (modifié arrêté du 28 août 2000) relatif aux r~gles techniques et de sécurité dans

les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en
plongée autonome à l'air, NOR : MJSK9870068A.

- Arrêté du 9 juillet 2004 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la
pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres
que l’air, NOR : MJSK0470137A.

- Code du Patrimoine, Chapitre 2 : Biens culturels maritimes, Article L532-1, Loi nº 2004-1343 du 9
décembre 2004 art. 78 XIV a 13º Journal Officiel du 10 décembre 2004.

- Code du Patrimoine, Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes, Article L5444-11
du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 13º Journal Officiel du 10 décembre 2004.

- Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieuhyperbare,
(JO du 29 mars 1990 in 26 décembre 2003).

- Disciolina della attivita di guida turistica, guira ambientale - escursionistica, accompagnature turistico e
guida subacquea; http://www.anissub.com/legge-sicilia-3-maggio-2004-n8.htm, (zajeto 3. 1. 2005).

- Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda; http://www.anissub.com/Leg-
ge-ordinanze-20.htm, (zajeto 3. 1. 2005).

- Disegno di Legge n. 1651 On. M. Cavalloro; http://www.anissub.com/DDL-Cavallaro.ht, (zajeto 3. 1.
2005).

- European Authorities & Contracts; http://www.abc.se, (zajeto 22.12.2004).
- Italy. Legislative decree No. 345 of 4 August 1999; http://66.102.9.104/search, (zajeto 27. 12. 2004).
- Kornati - Rules and regulations: http://www.kornati.hr/eng/rules.shtml, (zajeto 14. 12. 2004).
- Laws and decrees; http://www.subper-marcopolo.it/leggi_en.htm ,(zajeto 27. 12. 2004).
- Legge n.19 del 2001 - Norme per la disciplina dell'attivita degli operatori del turismo subaqueo;

http://www.regione.liguria.it/leggi/docs/20010019.htm, (zajeto 14. 12. 2004).
- Legislatura 13'-Disegno di legge n.2080; http://66.102.9.104/search, (zajeto 27. 12. 2004).
- Lo stato Italiano e le legge subacqueo; http://66.102.9.104/search, (zajeto 3. 1. 2005).
- Mare e legge - L'attivita subacquea: quando legge e sicurezza non vano d'accordo; http://www.pescae-

nautica.it/testi/articolirubriche/leggesub07_02/legge.shtml, (zajeto 14. 12. 2004).
- Norme per la disciplina dell'attivita degli operatori del turismo subacqueo (B.U.R.C. 24/3/2004, n.17).
- Norme per la disciplina dell'attivita degli operatori del turismo subacqueo (B.U.R.S., 08/03/1999, n.7).
- Ordinanza n.189/03 Porto Santo Stefano; http://66.102.9.104/search, (zajeto 24. 12. 2004).
- Pravila pona{anja u Narodnom parku Mljet: http://www.np-mljet.hr/pravila_ponasanja.html, (zajeto 14.

12. 2004).
- Pravilnik o postopku i na~inu izdavanja dopu{tenja za obavljanje podvodnih aktivnosti,

http://66.102.9.104/search, (zajeto 4. 1. 2005).
- Pravilnik o unutranjem redu u Nacionalnom parku "Plitvi~ka jezera"; http://66.102.9.104/search, (zajeto

4. 1. 2005).
- Pro diving Croatia: http://www.prodiving.hr/hr/info.htm, (zajeto 14. 12. 2004).
- Questionnaire part 1 "Offshore diving regulations"
- Regione del Veneto; http://www.anissub.com/Leggi-ordinanze-23.htm, (zajeto 3. 1. 2005).
- Regione Siciliana. Legge Regionale n.8 del 3 maggio 2004; http://66.102.9.104/search, (zajeto 27. 12.

2004).
- Regione Toscana. Legge regionale n.19 del 4. aprile 2003; http://66.102.9.104/search, (zajeto 3. 1.

2005).
- Regolamento per l'esercizio della attivita' di immersione subacquea nella acque del circondario maritti-

mo di Monopoli; (Ordinanza, 12/03/2004, n. 07).
- Spletna stran: Millieu hyperbare:BOSSONS FUTE: millieu hyperbare (http//www.bos-

soms-fute.com/Sms/millieuhyperbare.php, (zajeto 29. 12. 2004).
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- Spletna stran: Oddelek za raziskovanje podvodne arheologije: The Departement of Underwater and
Undersea Archeological Research (http//www.culture.gouv.fr/archeosm/ archeosm/en/drasm.htm, (za-
jeto 22. 12. 04).

- Spletna stran: Zakonodaja: Legislation: (http//www.culture.gouv.fr/archeosm/ archeosm/en/le-
gis.htm,(zajeto 22. 12. 04).

- Splo{no o francoski zakonodaji spletna stran: Legifrance -Voir Plongée subaquatique in
- Splo{no o francoski zakonodaji spletna stran: Legifrance: http://www.legifrance.gouv.fr/html/in-

dex.html, (zajeto 21. 12. 2004).
- Splo{no o zakonodaji potapljanja spletna stran: Reglementation: (http://www.subaquamed.com/regle-

mentation/plongeur.htm, (zajeto 21. 12. 2004).
- Splo{no o zakonodaji potapljanja za podro~je dekompresije: http://www.subaquamed.com/reglemen-

tation/secourismehyperbare.htm, (zajeto 21. 12. 2004).
- Splo{no o znanstvenem potapljanju spletna stran: Scientific Diving in France: http//www.obs-ban-

yuls.fr/web/departs/feral/BIOLPOP/EQUIPE/JPF/, (zajeto16. 11. 2004).
- Stampato C. 1219 http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk1500/articola/1219.htm, (zajeto

3. 1. 2005).
- The Tavoja Capo Coda Cavallo Marine Park; http://66.102.9.104/search, (zajeto 27. 12. 2004).
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III.

[OLSTVO,

POKOJNINSKI

SISTEMI,

NEVLADNE

ORGANIZACIJE



IMENOVANJE RAVNATELJEV OSNOVNIH IN SREDNJIH

[OL V NEM^IJI IN AVSTRIJI*

I. UVOD

V evropskih dr`avah so se uveljavili razli~ni izobra`evalni sistemi. [olske reforme v

osemdesetih in devetdesetih letih so povzro~ile, da se je spremenilo upravljanje izobra-

`evalnih sistemov. Opazen je trend k decentralizaciji - prenos pristojnosti z dr`ave na

lokalne oblasti (regije in ob~ine) ter na {ole. Ve~ina dr`av posku{a prenesti ve~ji del

upravljavskih pristojnosti in nalog na {ole (povzeto po Lipu`i~, 1997).

V nadaljevanju bomo na `eljo naro~nika predstavili pregled {olskih sistemov v Avstriji

in Nem~iji, s posebnim poudarkom na postopku imenovanja ravnatelja. Pri pripravi

teksta smo se oprli na gradiva in podatke, ki jih je mo~ najti predvsem na spletnih stra-

neh Eurydice, ter dostopno literaturo s tega podro~ja, ki prikazuje postopek imenova-

nja, polo`aj in vlogo ravnatelja v {olskih sistemih evropskih dr`av.

II. [OLSKI SISTEM IN IMENOVANJE RAVNATELJEV V AVSTRIJI
IN NEM^IJI

2.1 Avstrija

V Avstriji imajo {ole v skladu z zakonom o organizaciji {ol (School Organisation Act) iz

leta 1962 nalogo razvijati nadarjenost in sposobnost mladine v skladu z eti~nimi, verski-

mi in dru`benimi vrednotami, ter jim omogo~iti ustrezno izobrazbo za `ivljenje in delo

v bodo~nosti. Avstrijski pravni sistem zagotavlja splo{en dostop do dr`avnih {ol ne gle-

de na spol, raso, jezik, vero itd. Nasprotno pa zasebne {olske institucije lahko izbirajo

svoje u~ence glede na gornje kriterije, ~eprav je tovrstna selekcija redka (povzeto po

spletnih straneh Eurydice, Structures of Education...).
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2.1.1 Deljena odgovornost na podro~ju izobra`evanja

Podro~je izobra`evanja oz. {olstva v Avstriji je od nekdaj predstavljalo ob~utljivo po-

dro~je, ki je bilo predmet intenzivnih politi~nih razprav. S tem je mo~ razlo`iti dostikrat

dvoumno distribucijo odgovornosti med razli~nimi telesi oz. institucijami, obstoje~i

pravni okviri pa ote`ko~ajo spremembe in dopolnitve {olske zakonodaje. Zvezno mini-

strstvo za {olstvo, znanost in kulturo (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft

und Kultur) nosi v celoti gledano odgovornost oziroma pristojnost na podro~ju osnov-

nega in sekundarnega izobra`evanja, vklju~no z neuniverzitetnim poklicnim izobra`e-

vanjem. Delovna praksa kot del poklicnega usposabljanja pa sodi v pristojnost zvezne-

ga Ministrstva za delo in ekonomske zadeve.

Odgovornost za zakonodajo in njeno implementacijo na podro~ju izobra`evanja je de-

ljena med zveznim nivojem in posameznimi de`elami. Zvezna dr`ava ima npr. iz-

klju~no odgovornost glede {olske zakonodaje in njene implementacije na celotnem

podro~ju splo{nega sekundarnega izobra`evanja, tehni{kega in poklicnega izobra`e-

vanja, usposabljanja vzgojnega in drugega osebja v vrtcih, ter v zvezi s pogoji dela in za-

stopanjem pravic u~iteljev v omenjenih {olah.

Temeljna zakonodaja oz. okvir, ki zadeva eksterno organizacijo dr`avnih {ol v okviru

obveznega izobra`evanja, kamor sodijo gradnja, vzdr`evanje poslopij itd., kot tudi or-

ganizacijsko strukturo zveznih {olskih oblasti v de`elah, se sprejme na zvezni ravni.

Omenjeni okvir pa se nadalje uveljavi skozi sprejem in implementacijo zakonov na de-

`elnem nivoju. De`ele nosijo odgovornost za implementacijo zvezne zakonodaje glede

pogojev dela in pravic u~iteljev na {olah obveznega izobra`evanja.

Kjer je implementacija oz. uresni~evanje {olske zakonodaje v pristojnosti zvezne dr`a-

ve, se osnujejo okrajni {olski sveti in de`elni {olski sveti (Landesschulräte), ki predstav-

ljajo zvezne {olske oblasti v de`elah medtem, ko je Zvezno ministrstvo za {olstvo, zna-

nost in kulturo pristojno za celotno ozemlje. Osrednji organ de`elnega {olskega sveta je

kolegij, ki sodeluje pri uresni~evanju izobra`evalne politike na nivoju de`ele. Sestavlja-

jo ga ~lani z glasovalno pravico (predsedujo~i, zastopniki star{ev in u~iteljev) ter posve-

tovalno pravico (zastopniki interesnih skupin, cerkva, {olski in{pektorji itd.) Med nalo-

gami, ki jih opravlja kolegij, velja posebej izpostaviti njegovo vlogo pri predlogih za

imenovanje u~iteljev in ravnateljev v okviru sekundarnega izobra`evanja. Kolegiji

okrajnih {olskih svetov so podobno strukturirani, med njihovimi nalogami pa so izdaja-

nje splo{nih direktiv, podajanje ekspertnih mnenj v zvezi z osnutki zakonov itd.

Implementacija zadev, ki sodijo v pristojnost posameznih de`el, je na ple~ih izvr{ne ob-

lasti oz t.i. Uradov de`elne vlade (Ämter der Landesregierung). Njihova najpomembnej-

{a naloga je vzdr`evanje javnih {ol (public sector schools) v okviru obveznega izobra-
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`evanja in imenovanje u~iteljev ter ravnateljev teh {ol, pri ~emer pa se morajo posveto-

vati z okrajnimi oz. de`elnimi {olskimi sveti. [olska avtonomija vklju~uje tudi sodelova-

nje t.i. {olskih forumov oz. odborov {olskih skupnosti, kjer imajo predstavniki u~iteljev,

star{ev in u~encev mo`nost sodelovati pri vpra{anjih pouka, {olskih prireditev, u~nih

pripomo~kov itd. v osnovnem in srednje{olskem izobra`evanju.

Omeniti velja tudi {tevilna svetovalna telesa, v katerih sodelujejo predstavniki razli~nih

dru`benih plasti in zainteresiranih organizacij civilne dru`be, tako na dr`avni kot na de-

`elni ravni. Omenjena telesa imajo svetovalno vlogo, lahko pa tudi soodlo~ajo o politiki

izobra`evanja. Pri Zveznem ministrstvu za {olstvo znanost in kulturo delujejo naslednja

telesa: Komisija za {olsko reformo (Schulreformkommission), Zvezni posvetovalni svet

za poklicno usposabljanje (Zentrüm für Schulentwicklung), Posvetovalni svet star{ev

(Elternbeirat) in Zvezno zastopstvo u~encev (Bundesschülervertretung) (povzeto po

spletnih straneh Eurydice, Structures of Education...).

2.1.2 Izbira, imenovanje in pristojnosti ravnateljev

Uradni nazivi ravnateljev se razlikujejo glede na vrsto {ole, ki jih vodijo. Tako imajo rav-

natelji osnovne {ole naziv "Volksschuldirektor", ravnatelji splo{ne sekundarne {ole no-

sijo naziv "Hauptschuldirektor", na posebnih {olah se imenujejo "Sonderschuldirektor",

na politehni{kih pa "Direktor der Polytechnischen Schule" itd. Generi~en naziv, ki ga

povzemamo po primerjalnem pregledu podatkovne baze Eurydice, pa je "Schulleiter"

(vodja {ole).

Ravnatelji {ol so nastavljeni bodisi s strani dr`ave (splo{no vi{je srednje{olsko izobra`e-

vanje, srednje in vi{je tehni~no ter poklicno izobra`evanje), bodisi s strani posamezne

de`ele (obvezno splo{no izobra`evanje). Osnovna pogoja za izbiro sta ustrezna stop-

nja izobrazbe in pedago{ka usposobljenost, in sta enaka za u~itelje na tovrstnih {olah

Eden od poglavitnih kriterijev pa so delovne izku{nje kandidata za ravnatelja oz. vodjo

{ole. Prosto delovno mesto mora biti javno objavljeno na razpisu. Kandidati predlo`ijo

svoje pro{nje skladno z uradno proceduro pri pristojni administraciji (Dienstbehörde.

Pri izbiri ravnateljev {ol na dr`avni ravni sodelujejo kolegiji de`elnih {olskih svetov

(Landessschulräte) Ti med prijavami izberejo tri najbolj{e kandidate (Dreiervorschlag)

in posredujejo svoje predloge oz. listo kandidatov zveznemu ministru za {olstvo, zna-

nost in kulturo. Na tej osnovi, ki je zanj zavezujo~a, nato minister izbere enega izmed

treh kandidatov in ga predlaga predsedniku dr`ave v imenovanje. Postopek izbire pa

mora vklju~evati tudi posvetovanje z odborom {olske skupnosti ali {olskim forumom,

kot tudi s predstavni{tvom u~iteljskega zbora, preden kolegij de`elnega {olskega sveta

oblikuje oz. predstavi listo treh kandidatov. Omenjena telesa imajo pravico oblikovati
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svoje pripombe v zvezi z prijavami kandidatov v roku treh tednov. ^eprav te pripombe

za kolegij de`elnega sveta niso zavezujo~e, pa vendarle predstavljajo pomembno osno-

vo v procesu odlo~anja.

Imenovanje ravnateljev je v za~etku vezano na obdobje {tirih let, kasneje pa postane

stalno razen v primeru, ko pristojne oblasti in odbor {olske skupnosti/{olski forum oce-

nijo, da aktualni ravnatelj temu delu ni dorasel. Ta se lahko na tako odlo~itev prito`i

ekspertni komisiji, ki mora v desetih tednih podati svoje mnenje.

Izbira in imenovanje ravnateljev na de`elni ravni je v pristojnosti Urada de`elne vlade,

de`elni {olski svet pa poda o njem svoje mnenje. To pravico pa lahko prav tako izkori-

stita tudi t.i. odbor {olske skupnosti ali {olski forum, za kar imata prav tako na voljo ~as

treh tednov. Tudi na tej ravni je imenovanje ravnateljev vezano na za~etno obdobje {ti-

rih let, ki pa kasneje postane stalno razen v primerih, ko je ugotovljena njihova

nesposobnost.

Delovno mesto ravnatelja oz. vodje {ole je stalno, kar pomeni, da ga ni mo~ premestiti

na drugo {olo razen v primerih, ki jih posebej dolo~a zakon o dr`avnih uslu`bencih

(Beamten-Dienstrechtgestz in zakonom o de`elnih u~iteljih (Landeslehrer-Diens-

strechtgesetz). Vsaka {ola mora imeti svojega ravnatelja, ki je neposreden predstojnik

u~iteljem in drugemu osebju {ole (administrativno in vzdr`evalno osebje itd.). Ravna-

telj vodi {olo, vzdr`uje stike s pristojnimi {olskimi oblastmi, star{i itd. in svetuje u~ite-

ljem glede njihovih u~nih in vzgojnih aktivnosti. V zvezi s kvaliteto pouka pa lahko iz-

vaja tudi nadzorno dejavnost in nosi odgovornost za izvajanje zakonov in odlokov kot

tudi navodil, ki jih izdajajo pristojne {olske oblasti. Organizira sestanke z {olskimi part-

nerji, npr. z odbori {olskih skupnosti (Schulgemeinsshaftsausschuß) ali {olskimi forumi

(Schulfforum) in odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov. Ravnatelj tudi razporeja

sredstva, ki so letno namenjena njegovi {oli in pripravlja letna finan~na poro~ila.

Ravnatelj nima pravne mo`nosti vplivati na nastavitev u~iteljev, saj je ta v pristojnosti

bodisi de`elnih {olskih svetov (Landesschulräte) ali pa uradov de`elnih vlad (Ämter der

Landesregierungen). Na nekaterih {olah ravnatelju pomaga stalni namestnik, ponekod

pa eden od u~iteljev {ole. Na manj{ih {olah, posebej v okviru obveznega izobra`evanja,

lahko ravnatelj opravlja tudi delne oz. zmanj{ane u~ne aktivnosti - odvisno od {tevila

razredov oz. velikosti {ole. Delo ravnateljev {ol je pod nadzorom {olskih in{pektorjev,

ki opravljajo tudi svetovalno vlogo. Ob ugotovljenih pomanjkljivostih ali napakah, ki

zahtevajo posredovanje {olskih oblasti ali drugih nadzornih organov, morajo slednjim

podati takoj{nje poro~ilo.

Ravnateljem je omogo~eno nenehno usposabljanje tako v ~asu, ko se {e pripravljajo na

omenjeno delovno mesto, pa tudi med kasnej{im opravljanjem te funkcije. Izobra`eva-

nje obsega razna podro~ja oz. situacije s katerimi se ravnatelj sre~uje pri svojem delu
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(konflikti na delovnem mestu, spremljanje pouka, svetovanje in ocenjevanje dela u~ite-

ljev, {olska zakonodaj, uprava in organizacija {ole, razvoj {olstva itd.).

Ravnatelji imajo bodisi svoja zdru`enja (Verbände), bodisi delovne skupnosti (Arbeits-

gemeinschaften). Na podro~ju sekundarnega izobra`evanja se npr. zdru`enja formirajo

na nivoju de`el, ki pa jih koordinira krovna zvezna organizacija. Naloge zdru`enj ravna-

teljev {ol so primerljive z drugimi poklicnimi organizacijami. Pove~ana {olska avtono-

mija postavlja pred ravnatelje nove zahteve in izzive (glej spletne strani Eurydice ter

School Heads in the EU).

2.2 Nem~ija

2.2.1 [olski sistem

Po nem{ki ustavi (Grundgesetz) za {olski sistem skrbijo de`ele, razen v zadevah, ki so

izrecno dolo~ene kot dol`nost zveze (na primer: zakonska podlaga za pla~e javnih us-

lu`bencev, tudi u~iteljev in profesorjev). De`ele podrobneje urejajo izobra`evanje s

svojimi zakoni. To velja za vse vrste {olstva, tako za visoko{olsko, nadaljevalno in izo-

bra`evanje odraslih.

De`elne vlade sodelujejo pri izmenjavi izku{enj o svojih pristojnostih v izobra`evanju

ter o podro~jih, ki jih urejajo zvezni predpisi, izpeljavo pa dolo~ajo de`ele. Ustanovile

so Stalno konferenco de`elnih ministrov za izobra`evanje in kulturo (Ständige Konfe-

renz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland), ki obravnava

vpra{anja, skupna vsem de`elam. ^lani konference so de`elni ministri odgovorni za

izobra`evanje in usposabljanje ter zastopniki visokega {olstva, raziskovalne in kulturne

dejavnosti v de`elah (povzeto po spletnih straneh Eurydice, Structures of Education...).

Sporazum med de`elami iz leta 19641 zagotavlja enotne temelje {olskega sistema v

Nem~iji. Dolo~a za~etek in trajanje obveznega {olanja ter {olskega leta, po~itnice, ime-

na in organizacijo razli~nih vrst {ol; za~etek pou~evanja tujega jezika, splo{no veljavo

zaklju~nih spri~eval in u~nih kvalifikacij ter omogo~a u~encem, da lahko pod dolo~eni-

mi pogoji prehajajo z ene vrste {ole na drugo, itn. Stalna konferenca je opredelila skup-

ne zna~ilnosti nem{kega {olskega sistema, se dogovorila o medsebojnem priznavanju

kvalifikacij v de`elah, se sporazumela o standardizaciji sistema strokovnih visokih {ol

(Fachhochschulen) ter o vsebini in organizaciji dr`avnih in akademskih izpitov (Staats-

prüfungen, Hochschulprüfungen).
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[olska uprava je organizirana na treh stopnjah. De`elno ministrstvo odgovorno za {ols-

tvo je prva, najvi{ja raven, {olski oddelki okrajev (Bezirksregierungen ali Obers-

hulämter) so druga, srednja stopnja, ter {olski uradi (Schulämter) v mestih in ob~inah

tretja, najni`ja. V nekaterih de`elah imajo {olsko upravo samo na dveh ravneh, v mestih

s polo`ajem de`ele (npr. Hamburg, Bremen) pa je samo na eni stopnji. Pristojnosti med

stopnjami {olske uprave so v posameznih de`elah razli~ne. Gimnazije (ni`ja in vi{ja

stopnja sekundarne {ole), poklicne {ole in precej realnih {ol (ni`ja sekundarna {ola)

navadno nadzirajo okrajni {olski uradi ali de`elno ministrstvo neposredno. Osnovne,

glavne (ni`je sekundarne) in dolo~ene posebne {ole, v nekaterih de`elah pa tudi real-

ne, nadzirajo ob~inski {olski uradi.

Na ravni {ol imajo v posameznih de`elah v osnovnih, zve~ine pa v sekundarnih {olah,

{olske svete, ki delujejo kot posvetovalna telesa in jih sestavljajo predstavniki star{ev,

u~iteljev in u~encev2. V posameznih de`elah imajo razli~na imena: {olska konferenca,

{olska soseska, {olski forum, {olski odbor (Schulkonferenz, Schulgemeinde, Schulfo-

rum, Schulauschuß). [olski svet se ukvarja z razli~nimi vpra{anji organizacije {olskega

`ivljenja in dela, predvsem pouka in vzgoje. V nekaterih de`elah odlo~a tudi o imeno-

vanju ravnatelja (povzeto po Lipu`i~, 1997).

2.2.2 Postopek imenovanja ravnatelja

Ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki mora biti objavljen v t.i. Ministry

bulletin ali v ~asopisu (povzeto po spletnih straneh Eurydice, School Heads in the EU).

Za ravnatelja {ole je lahko imenovan, kdor ima enako izobrazbo kakor u~itelj te {ole3,

poklicne izku{nje na isti {olski stopnji in dobre ocene iz svoje u~ne prakse. Po zahtev-

nem postopku selekcije, v katerem sodelujejo tudi lokalne oblasti in {olski svet (Schul-

konference), ravnatelja imenuje de`elni minister za izobra`evanje in kulturo (povzeto

po Lipu`i~, 1997).
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Vloga {olskih svetov (Schulkonference) je pri imenovanju ravnatelja po posameznih

de`elah razli~na. V nekaterih de`elah {olski sveti lahko predlagajo kandidate oziroma

zavrnejo posamezni izbor.

Ravnatelji imajo razli~ne uradne nazive. V primarnih {olah (u~enci od 6 do 10 let oz. od

6 do 12 let) so: Rektor (Grundschule) ali Sonderschulrektor (Sonderschule).

V ni`jih sekundarnih {olah (u~enci od 11 do 15/16 let) so: Rektor (Hauptschule),

Realschulrektor (Realschule), Sekundarschulrektor (Sekundarschule), Regelschulrek-

tor (Regelschule), Sonderschulrektor (Sonderschule), Studiendirektor/Oberstudiendi-

rektor (Gymnasium), Rektor/Oberstudienrat/Direktor (Gesamtschule).

V vi{jih sekundarnih {olah (u~enci od 15/16 do 19 let) so: Studiendirektor/Oberstu-

diendirektor/Direktor (ravnatelj vi{je Gymnasium, Gesamtschule mit gymnasiale Ober-

stufe, ravnatelj poklicne {ole).

Nazivi ravnateljev se v~asih medsebojno ralikujejo tudi v istem tipu {ole ker so skupaj s

pla~o odvisni od {tevila u~encev v posamezni {oli (povzeto po spletnih straneh Eurydi-

ce, School Heads in the EU).

2.2.3 Polo`aj in vloga ravnatelja

V nem{ki {oli ima ravnatelj tradicionalno presti`ni polo`aj, kot vodilni u~itelj odgovarja

za vse vzgojno-izobra`evalno delo. Tesno sodeluje in vodi u~iteljski svet (Lehrerkonfe-

renz) in {olski svet (Schulkonferenz) (povzeto po spletnih straneh Eurydice, School

Heads in the EU).

Ravnatelj dela po predpisih in navodilih {olskih oblasti (de`elne, okrajne in lokalne), ki

nadzirajo delo {ole. Njim je tudi odgovoren. Nadrejeni organi ocenjujejo delo ravnate-

ljev, in to vpliva na napredovanje in morebitno premestitev. De`ela skrbi za raznovrst-

no izpopolnjevanje ravnateljev (povzeto po Lipu`i~, 1997).

Ravnateljeve finan~ne pristojnosti so omejene, saj za u~iteljske pla~e neposredno skrbi

de`elno ministrstvo kot delodajalec. Lokalne oblasti so odgovorne za {olske gradnje,

pri tem s finan~nimi prispevki sodelujejo de`ele. Lokalne oblasti skrbijo tudi za mate-

rialne izdatke {ol ter u~ne pripomo~ke, u~benike in {olske prevoze (povzeto po splet-

nih straneh Eurydice, School Heads in the EU).

Ravnatelj ima precej{nje pristojnosti kot pedago{ki vodja {ole pri organizaciji in nadzo-

ru pouka in zagotavljanju {olskega reda (povzeto po Lipu`i~, 1997).

Ravnateljeva u~na obveznost je odvisna od {tevila u~encev in razredov v {oli. Na pri-

mer, ravnatelj gimnazije s 1000 u~enci ima dve do enajst ur pouka na teden. U~iteljeva

tedenska u~na obveznost v gimnazijah je - razli~na po de`elah - od 23 do 27 ur (povzeto

po spletnih straneh Eurydice, School Heads in the EU).
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III. ZAKLJU^EK

Kot je razvidno iz primerjalnega pregleda, je imenovanje ravnateljev osnovnih in sred-

njih {ol v Avstriji in Nem~iji odvisno od ureditve in posebnosti na podro~ju izobra`eva-

nja v obeh dr`avah. V Avstriji je odgovornost za zakonodajo deljena med de`elami in

zvezno dr`avo. Z njo je povezana tudi specifi~na vloga teles, kot so de`elni {olski sveti

(Landesschulräte) in uradi de`elnih vlad (Ämter der Landesregierung), pa tudi teles {ol-

ske avtonomije (npr. Schulforum) pri imenovanju ravnateljev na de`elni in zvezni rav-

ni. Posebnosti {olskega sistema v Avstrijij pogojujejo postopek imenovanja, pristojno-

sti, pa tudi razli~ne nazive, ki jih nosijo ravnatelji (Schulleiter) npr. "Volksschuldirektor"

za ravnatelje osnovnih {ol, naziv "Hauptschuldirektor" za ravnatelje splo{nih sekundar-

nih {ol, na posebnih {olah se imenujejo "Sonderschuldirektor", na politehni{kih {olah

pa "Direktor der Polytechnischen Schule" itd.

[olska uprava v Nem~iji je organizirana na treh ravneh. De`elno ministrstvo, odgovor-

no za {olstvo predstavlja najvi{jo raven, {olski oddelki okrajev (Bezirksregierungen ali

Obershulämter) so druga, srednja raven, {olski uradi (Schulämter) v mestih in ob~inah

pa tretja, najni`ja raven.

Na {olski ravni imajo v posameznih de`elah v osnovnih, zve~ine pa v sekundarnih {o-

lah, {olske svete, ki delujejo kot posvetovalna telesa in jih sestavljajo predstavniki star-

{ev, u~iteljev in u~encev, ki imajo razli~na imena: {olska konferenca, {olska soseska,

{olski forum itd.. [olski svet se ukvarja z razli~nimi vpra{anji organizacije {olskega `iv-

ljenja in dela, predvsem pouka in vzgoje, v nekaterih de`elah pa odlo~a tudi o imenova-

nju ravnatelja. Ravnatelji v Nem~iji so prav tako kot ravnatelji v Avstriji izbrani na podla-

gi javnega razpisa in morajo izpolnjevati enake pogoje kot u~itelji na konkretni {oli.

Tudi v Nem~iji obstaja cela paleta nazivov za ravnatelja npr. "Rektor" (Grundschule) v

primarnih {olah ali "Sonderschulrektor" (Sonderschule), v ni`jih sekundarnih {olah

"Rektor" (Hauptschule), "Realschulrektor" (Realschule). Tako v Avstriji kot v Nem~iji,

ravnatelji sodelujejo s pristojnimi {olskimi oblastmi in nosijo odgovornost za izvajanje

njihove {olske politike.
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VDOVSKE POKOJNINE*

I. UVOD

Vdovska pokojnina je pravica, ki jo dolo~a pokojninski sistem posamezne dr`ave. Med-

sebojna primerjava razli~nih pokojninskih sistemov ka`e, da so razlike med sistemi po-

gojene z dru`benim razvojem, ekonomskimi zmo`nostmi in razvitostjo sistema social-

nega varstva v posamezni dr`avi.

V prvem delu primerjalnega pregleda prikazujemo sisteme pokojninskega zavarovanja

v dr`avah ~lanicah EU ter ureditev vdovske pokojnine v Sloveniji. Sisteme pokojninske-

ga zavarovanja v drugih dr`avah in Sloveniji povzamemo po Cvetku (2000). V nadalje-

vanju pa se osredoto~amo na prikaz vdovske pokojnine v izbranih treh dr`avah, t.j. na

Finskem, Irskem in v Nem~iji.

II. SISTEMI POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V DR@AVAH
^LANICAH EU

Cvetko poudarja, da se sistemi pokojninskega zavarovanja v razli~nih dr`avah razliku-

jejo `e v osnovnih vpra{anjih. Razli~no zajemajo varovane osebe, razlikujejo se po pri-

dobivanju sredstev in priznavanju pravic.

Po Cvetku (2000) krog varovanih oseb lahko zajema prebivalce brez dohodkov ali z

ni`jimi dohodki (socialne pomo~i), vse prebivalce (univerzalno varstvo) ali zaposlene -

samozaposlene (socialno zavarovanje). Dajatve lahko zagotavljajo minimalna sredstva

za pre`ivetje, vi{ja sredstva od minimalnih z dodatki za odvisne osebe (zakonci, otroci)

oziroma sredstva, ki nadome{~ajo pla~o in sku{ajo obdr`ati varovani osebi pridobljen

`ivljenjski standard (sistem socialnega zavarovanja).

"Sistemi se medsebojno razlikujejo tudi glede pridobivanja sredstev v pokojninski si-

stem, sredstva se lahko zagotavljajo iz:

• iz davkov - neprispevno (non-contributive), kar je obi~ajno za socialne pomo~i ali

univerzalne dajatve;

• iz prispevkov - prispevno (contributive) ter
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• iz obveznega ali tudi neobveznega hranilni{tva1 (provident funds). Novej{i sistemi so

sestavina vseh treh na~inov zbiranja sredstev (univerzalnega, prispevnega in hra-

nilni{tva) in se popularno imenujejo sistemi treh stebrov (three pillars)" (Cvetko,

2000: str. 110-111).

Cvetko poudarja, da se razli~ni pokojninski sistemi razlikujejo tudi po pogojih za prido-

bitev pravic (vstopna starost, pogoj zavarovalne dobe itd.) in po obsegu pravic. Nekate-

ri sistemi dolo~ajo pokojnine za vse upravi~ence v enakem znesku (Velika Britanija, Ni-

zozemska). V Nem~iji je vi{ina odmerjene pokojnine odvisna od pla~ilnih prispevkov

in zavarovalne dobe, ve~ sistemov ima dolo~eno osnovno in dodatno pokojnino (Dan-

ska, Gr~ija). Mogo~ je tudi sistem, v katerem se za vse zavarovance izra~una enaka izho-

di{~na pokojnina, ki se nato pove~uje v odvisnosti od vi{ine pla~e (Avstrija).

Po Cvetku (2000) enako razli~ni kot pri odmeri starostnih pokojnin so razli~ni sistemi

tudi pri odmeri dru`inskih in vdovskih pokojnin. Razlikujejo se glede na zahteve glede

vstopne starosti, spola, posledic ponovne sklenitve zakonske zveze, ~asa skupnega

`ivljenja zakoncev pri razvezanih zakoncih ([panija), ~asa {olanja otrok, pa tudi glede

dele`a pla~e ali pokojnine umrlega zavarovanca, ki jo prejema njegova dru`ina oziro-

ma ovdoveli.

Da bi razli~ni sistemi omogo~ili zavarovancem in njihovim dru`inskim ~lanom ve~jo so-

cialno varnost v starosti ali ob izgubi hranitelja imajo le ti mo`nost uveljavljanja pravice

do dodatnega zavarovanja. Razli~ni sistemi razlikujejo dopolnilno zavarovanje v okviru

javnega obveznega sistema zavarovanja, dodatno zavarovanje v organizaciji delodajal-

ca in dodatno zavarovanje v posebnih zavarovalnicah. Omenjene oblike dodatnega za-

varovanja vklju~uje v nekaterih sistemih tudi 50% zavarovancev iz obveznega zavaro-

vanja (Velika Britanija), kar je odvisno od vi{ine dajatev, ki se stekajo v sistem obvezne-

ga zavarovanja (povzeto po Cvetko, 2000: str. 109-114).

III. VDOVSKA POKOJNINA V SLOVENIJI

Vdovska pokojnina je bila v Sloveniji uvedena z Zakonom o pokojninskem in invalid-

skem zavarovanju, ki velja od 1. januarja 2000 in opredeljuje temeljne zna~ilnosti slo-

venskega sistema pokojninskega zavarovanja.
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Aleksej Cvetko v knjigi "Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po no-

vem zakonu" poudarja, da nov sistem pokojninskega zavarovanja obsega tri razli~ne vr-

ste zavarovanja (tri stebre) in sicer obvezno zavarovanje na podlagi dokladnega siste-

ma (pay-as-you-go sistema) in medgeneracijske solidarnosti, obvezno in prostovoljno

dodatno zavarovanje, ki naj bi predstavljalo zavarovanje na podlagi kapitalskega kritja

in zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih var~evalnih ra~unov (zavarovalni{ki

del zavarovanja).

Prvi steber je osnova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga predstavlja ob-

vezno zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti. Obvezno zavarovanje

med ostalimi zagotavlja zavarovancem tudi pravico do pokojnine. Pravica do pokojni-

ne se nana{a na ve~ razli~nih pokojnin, tudi na pravico do vdovske pokojnine, ki zago-

tavlja socialno varnost ob smrti zakonca oziroma partnerja. Vdovska pokojnina je tako

prejemek, ki pripade pre`ivelemu zakonskemu ali zunajzakonskemu partnerju, ~e iz-

polnjuje zakonsko dolo~ene splo{ne in posebne pogoje. Splo{ni pogoji se nana{ajo na

pokojnika (zavarovalna doba, pokojninska doba) ali u`ivalca dolo~enih pravic (starost-

na, invalidska pokojnina ali katera od pravic na podlagi invalidnosti), posebni pa se na-

na{ajo na ovdovelega partnerja (vstopna starost, trajanje zakonske zveze, pre`ivljanje

otrok itd.) (povzeto po Cvetko, 2000).

Vdovsko pokojnino lahko uveljavi vdova oziroma vdovec umrlega zavarovanca :

• ~e je do smrti zavarovanca, po katerem ovdovelemu pripada pravica, ovdoveli dopol-

nil starost 53 let;

• ~e je ovdoveli do zavarovan~eve smrti popolnoma nezmo`en za delo ali je to postal v

enem letu po zavarovan~evi smrti;

• ~e imata ovdoveli in pokojnik otroka ali ve~ otrok, ki imajo pravico do dru`inske po-

kojnine po umrlem zavarovancu, ovdoveli pa ima do njih dol`nost pre`ivljanja.

Vdovska pokojnina zna{a 70% osnove za njeno odmero (povzeto s spletne strani ZPIZ).

Ovdoveli, ki ima poleg vdovske pokojnine tudi pravico do osebne ali starostne pokoj-

nine, lahko poleg osebne uveljavi tudi dele` vdovske pokojnine, s tem da skupen zne-

sek ne sme presegati povpre~ne pokojnine v Republiki Sloveniji v predhodnem kole-

darskem obdobju (povzeto s spletne strani Urada vlade RS za informiranje).
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IV. VDOVSKE POKOJNINE V IZBRANIH DR@AVAH ^LANICAH EU

4.1 Finska

Pokojninski sistem na Finskem razlikuje dve pokojninski shemi: dr`avno pokojninsko

shemo (National - general pension) in pokojninsko shemo zaposlenih (Employment -

earning adjusted pension).

Dr`avna pokojnina je namenjena ljudem z nizkimi dohodki oz. brez dohodka pod okri-

ljem Institucije za Socialno zavarovanje (KELA). Vi{ina dr`avne pokojnine je odvisna od

kraja bivanja, zanjo pa lahko zaprosijo dr`avljani Finske2, ki so na Finskem `iveli vsaj tri

leta po svojem 16 letu ter tuji dr`avljani, ki so na Finskem prebivali vsaj pet let.

Pokojnina zaposlenih vklju~uje delovno aktivno prebivalstvo, med katere spadajo tudi

samozaposleni3 in kmetje4. Vi{ina te pokojnine je odvisna od zaposlitve in vi{ine do-

hodkov. Posameznik z nizko pokojnino zaposlenih je lahko upravi~en do dodatka iz

sredstev dr`avne pokojnine.

Vdovske pokojnine, kot del pokojninskega sistema, se lahko izpla~ujejo tako iz dr`av-

ne pokojninske sheme, kot tudi iz pokojninske sheme zaposlenih. Vdovska pokojnina

se iz omenjenih sistemov izpla~uje v celoti ali pa kot dodatek k obstoje~im dohodkom

ovdovelega partnerja. Krovni zakoni, ki urejajo sistem dru`inskih pokojnin in s tem

vdovskih pokojnin so: Zakon o dr`avni pokojnini (National Pensions Act - KEL), Zakon

o dru`inski pokojnini (Survivers' Pension Act - PEL), Zakon o pokojninah zaposlenih

(Employees' Pensions Act - TEL) ter Zakon o pokojninah zaposlenih za dolo~en ~as

(Temporary Employees' Pensions Act - LEL) (povzeto po spletnih straneh MISSOC).

Pogoji za pridobitev dru`inske (vdovske) pokojnine iz sredstev dr`avne pokojnine

(National Survivers Pension):

• ovdoveli ima pravico do dr`avne pokojnine, ~e je na Finskem prebival vsaj tri leta po

svojem 16 letu in

• je mlaj{i od 65 let,

• ovdoveli in pokojnik imata skupnega otroka ali
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• ovdoveli brez otrok je bil ob smrti partnerja star vsaj 50 let, zakonska zveza pa je bila

sklenjena pred 50. letom starosti in je trajala vsaj 5 let (povzeto po spletnih straneh

MISSOC in KELA).

Pogoji za pridobitev dru`inske (vdovske) pokojnine iz sredstev pokojnine zaposlenih

(General Survivers' Pension):

• ovdoveli z otroki - zakonska zveza mora biti sklenjena pred dopolnjenim 65. letom

pokojnika,

• ovdoveli brez otrok - pripada ovdovelemu, ki je dopolnil 50 let, zakon je trajal vsaj 5

let in je nastopil pred dopolnjenim 65. letom starosti pokojnika in 50. letom starosti

ovdovelega, do pokojnine so opravi~eni tudi ovdoveli zakonci s trajno invalidnostjo

(povzeto po spletnih straneh MISSOC in KELA).

Dru`inska pokojnina pod enakimi pogoji pripada tudi biv{emu partnerju v primeru, da

je le ta od pokojnika prejemal pre`ivnino.

V primeru dr`avne pokojnine ovdoveli prvih 6 mesecev po smrti partnerja prejema "za-

~etno" pokojnino" (Initial survivers pension) v vi{ini 205 € mese~no, znesek pa se lahko

spreminja glede na druge dohodke ovdovelega ter glede na kraj bivanja. Po tem obdob-

ju ovdoveli prejema dru`insko pokojnino (Continued survivers' pension), ~e ima s po-

kojnikom otroke oz. je vi{ina pokojnine odvisna od drugih dohodkov ovdovelega in

njegovega lastni{tva. Vi{ina dru`inske pokojnine iz pokojninske sheme zaposlenih

zna{a od 17% - 50% pokojnine pokojnika. ^e pokojnik v ~asu smrti ni bil upokojen, je

vi{ina pokojnine izra~unana glede na vi{ino pokojnine, ki bi jo posameznik prejemal v

tej starosti (povzeto po spletnih straneh KELA).

Dru`inska pokojnina se ne izpla~uje ovdovelemu, ki isto~asno prejema lastno dr`avno

pokojnino ali veteransko pokojnino, ovdovelemu pa se vdovska pokojnina ne izpla~u-

je po dopolnjenem 65. letu starosti5 ali ob sklenitvi nove zakonske zveze pred dopol-

njenim 50. letom starosti. Obe pokojninski shemi zagotavljata ovdovelemu ob ponovni

sklenitvi zakonske zveze 3 letni znesek pokojnine, v primeru da je ovdoveli prejemal

vdovsko pokojnino vsaj leto dni. Omenjene pravice do vdovske pokojnine imajo tudi

izven zakonski partnerji.

Prejemniki pokojnin so dav~ni zavezanci, izjeme od tega so prejemniki denarja za male

potrebe (hausing allowance) ter prejemniki dodatnih ugodnosti iz sredstev Skupinske-

ga `ivljenjskega zavarovanja (Group Life Insurance). Zgornja in spodnja meja vdovske

pokojnine nista dolo~eni.
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4.2 Irska

Osnovna zna~ilnost vdovskih pokojnin na Irskem je, da obstaja sistem obveznega so-

cialnega zavarovanja aktivnega prebivalstva (zaposlenih in samozaposlenih) po enot-

nem merilu. Poznajo vdovsko prispevno pokojnino (Widow's/Widower's Contributory

Pension) in vdovsko neprispevno pokojnino (Widow's/Widower's Non-Contributory

Pension) (povzeto po spletnih straneh Oasis, Information on Public Services).

4.2.1 Prispevna pokojnina

Zakon o socialnem varstvu iz leta 1993 (Social Welfare Consolidation Act, No.27/1993)

v 16. poglavju opredeljuje vdovsko prispevno (contributory) pokojnino. Z zakonom so

dolo~eni upravi~enci do pokojnine, pogoji za pridobitev pravic, zavarovalna doba za

samo-zaposlene, osnova za odmero pokojnine ter dodatki (povzeto po spletnih stra-

neh irskega parlamenta).

Med pogoji za izpla~evanje pokojnine so navedene naslednje obveznosti:

• pokojnina avtomati~no pripada ovdovelemu, ~e je pokojnik prejemal starostno po-

kojnino (Retirement Pension ali Old Age Contributory Pension), ki je vklju~evala do-

datek za pre`ivnino odvisnega zakonca (ali ~e je odvisni zakonec bil upravi~en do

dodatka);

• ko ovdovelemu ne pripada pravica do avtomati~ne pokojnine, je pogoj za pokojnino

obvezno {tevilo prispevkov pred smrtjo zavarovanca. Prispevki morajo biti zbrani na

ra~unu zavarovanca oziroma na skupnem ra~unu partnerjev;

• ovdoveli ali umrli zavarovanec mora imeti najmanj 156 pla~anih tedenskih prispev-

kov pred smrtjo zavarovanca ter povpre~je 39 prispevkov v treh ali petih letih pred

smrtjo oziroma preden je umrli zavarovanec dosegel vstopno starost (66 let) ali

• letno povpre~je najmanj 24 tedenskih prispevkov od za~etnega leta zavarovanja do

leta smrti ali upokojitve. Upravi~enci s povpre~no 24 prispevki na leto so dele`ni mi-

nimalne pokojnine, za polno pokojnino upravi~enec potrebuje povpre~no 48 pris-

pevkov na leto;

• prispevki pla~ani v drugih dr`avah ~lanicah EU ali v dr`avah, s katerimi ima Irska

podpisan bilateralni socialno varstveni sporazum, lahko pripomorejo uveljavljanju

pravice do vdovske pokojnine;

• ovdoveli ni upravi~en do vdovske pokojnine, ~e `e prejema starostno pokojnino

(Old Age Contributori Pension) ali finan~na sredstva za oskrbo druge odvisne osebe

(Carer's Allowance). V takih primerih se upravi~enec odlo~i za najugodnej{o

pokojnino;
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• pokojnina pod istimi pogoji pripada tudi javnim uslu`bencem, samozaposlenim itd

(iz naslova njihovih prispevkov);

• pokojnina pripada upravi~encu ne glede na druge dohodke;

• vdova oziroma vdovec izgubi pravico do vdovske pokojnine, ~e sklene novo zakon-

sko zvezo ali izvenzakonsko skupnost (povzeto po spletnih straneh Oasis, Informa-

tion on Public Services).

Tabela 1: Odmera maksimalne vdovske prispevne pokojnine v letu 2005

STAROST UPRAVI^ENCA POKOJNINA

do 66 let 154.30 €

od 66 do 80 let 179.30 €

od 80 let 185.70 €

Dodatek za pre`ivljanje otroka6 21.60 €

Vir: Spletne strani Oasis, Information on Public Services

4.2.2 Neprispevna pokojnina

Zakon o socialnem varstvu (Social Welfare Consolidation Act, No.27/1993) v 6. poglav-

ju opredeljuje vdovsko neprispevno (non-contributory) pokojnino. Z zakonom so do-

lo~eni upravi~enci do pokojnine, odmera pokojnine ter dodatki (povzeto po spletnih

straneh irskega parlamenta).

Do neprispevne pokojnine so opravi~eni ovdoveli, ki jim ne pripada pravica do pris-

pevne pokojnine in nimajo dol`nosti pre`ivljanja otrok7. Ovdoveli lahko uveljavlja pra-

vico do pokojnine v primeru, da po smrti partnerja ni sklenil nove zakonske zveze. Biv-

{i zakonec lahko uveljavlja pravico do vdovske pokojnine pod pogojem, da bi mu le ta

pripadala, ~e bi ostal v zakonski zvezi (povzeto po spletnih straneh Oasis, Information

on Public Services).
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Tabela 2: Odmera maksimalne vdovske neprispevne pokojnine v letu 2005

STAROST UPRAVI^ENCA POKOJNINA

do 66 let 148.80 €

od 66 do 80 let 166.00 €

od 80 let 172.40 €

Vir: Spletne strani Oasis, Information on Public Services

4.2.3 Druge pravice

V primeru, da je smrt zavarovanca nastopila zaradi po{kodbe pri delu ali poklicne bo-

lezni, pridobi vdova ali vdovec pravico do vdovske pokojnine na osnovi poklicnega za-

varovanja (Occupational Injuries Scheme) (povzeto po spletnih straneh Oasis, Infor-

mation on Public Services).

4.3 Nem~ija

V nem{kem pokojninskem sistemu, ki je urejen v 6. knjigi socialnega zakonika (Sozial-

gesetzbuch) iz leta 1989 in v zakonu o pokojninski reformi (Rentenreformgesetz), se

izraz vdovska pokojnina uporablja v obeh spolih, in sicer Witwenrente (pokojnina, ki jo

prejema vdova) in Witwerrente (pokojnina, ki jo prejema vdovec).

Osnovna zna~ilnost vdovskih pokojnin v Zvezni republiki Nem~iji je, da obstaja sistem

obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih in dolo~enih skupin samozaposlenih

oseb, vi{ina posamezne vdovske pokojnine pa je odvisna od vi{ine pokojnine premi-

nulega zakonskega partnerja. Obveznega zavarovanja ni v primeru, ~e uslu`benci pre-

jemajo do 322 € pla~e na mesec ali na teden delajo manj kot 15 ur. Enako velja v primeru

kratkotrajnih zaposlitev (do dveh mesecev ali 50 delovnih dni na leto). V nem{ki zako-

nodaji minimalna in maksimalna vdovska pokojnina nista dolo~eni.

Upravi~enec do prejemanja je pre`iveli zakonski partner, poleg tega pa tudi lo~eni za-

konski partner, ki je finan~no odvisen od preminulega zakonskega partnerja, v prime-

ru, da je do lo~itve pri{lo pred 1. julijem 1977 (povzeto po spletnih straneh MISSOC).

Med pogoji za izpla~evanje pokojnine je navedena zahteva, da je preminuli zakonski

partner bil zavarovan vsaj 60 mesecev. [teje se, da je ta pogoj izpolnjen, ~e je smrt po-

sledica dolo~enih nezgod (npr. pri delu) ali ~e gre za smrt v posebnih okoli{~inah. ^e

zavarovana oseba umre pred 60. letom starosti, se za izra~un pokojnine ~as, ki prete~e

med datumom smrti in 55. letom starosti, upo{teva v polni meri kot ~as dajanja prispev-
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kov socialnega zavarovanja (contribution period), medtem ko se ~as med 55. in 60. le-

tom v tem pogledu upo{teva samo v dvotretjinskem dele`u.

Drugi pogoj je obstoj zakonske zveze upravi~enca in njegovega preminulega zakon-

skega partnerja ali pa lo~itev, do katere je pri{lo pred 1. julijem 1977, pri ~emer je upra-

vi~enec odvisen od preminulega. Pre`iveli partner se v nobenem primeru ne sme po-

novno poro~iti. ^e je pri{lo do lo~itve po 30. juniju 1977, ima pre`iveli partner ob smrti

biv{ega zakonca in v primeru, ~e skrbi za otroka (svojega ali otroka pokojnega zakon-

ca), pravico do pokojnine za vzgojo otrok (Erziehungsrente). Ta temelji na zavarova-

njih obeh - torej tako pokojnega kot pre`ivelega zakonskega partnerja.

Obstajata dve vrsti vdovskih pokojnin: t. i. velika vdovska pokojnina (große Witwe-

nrente) in t. i. mala vdovska pokojnina (kleine Witwenrente). Velika vdovska pokojnina

zna{a 60% pokojnine, do katere bi bil upravi~en preminuli zakonski partner in se izpla-

~uje, ~e je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

• starost upravi~enca najmanj 45 let,

• omejena pridobitna sposobnost (Erwerbsgeminderheit) vdove oziroma vdovca, ali

• skrb za otroka, ki {e ni dopolnil 18 let oziroma otroka brez omejitve starosti, ki ne

more skrbeti zase zaradi du{evne ali telesne prizadetosti.

V vseh drugih primerih se pla~uje mala vdovska pokojnina, ki zna{a 25% pokojnine, do

katere bi bil upravi~en preminuli zakonski partner.

^e dohodki ali nadomestni dohodki vdove oziroma vdovca presegajo mese~ni znesek

656 € (v t. i. starih de`elah oziroma 571 € v t. i. novih de`elah), k ~emur se pri{tejejo tudi

zneski za otroke, se pokojnina pre`ivelega zakonskega partnerja zni`a tako, da se od

prese`ne vrednosti od{teje 40% vrednosti (povzeto po spletnih straneh MISSOC).

V primeru ponovne poroke pre`ivelega zakonskega partnerja se izpla~evanje vdovske

pokojnine ustavi, pre`iveli zakonski partner pa prejme podporo v znesku dvoletne

vdovske pokojnine. Omeniti velja tudi to, da po smrti zakonca pre`iveli zakonski part-

ner tri mesece prejema njegovo polno pokojnino (Sterbegeld).

Vse vrste pokojnin so v ZRN na splo{no obdav~ene. Vendar pa so v primeru, ~e ni dru-

gih dohodkov, pokojnine pogosto neobdav~ene, saj se obdav~uje samo t. i. dobi~ek od

pokojnine (returns on the pension), ki je primerljiv z obrestmi, pripisanimi h kapitalu.

Znesek dobi~ka je odvisen od starosti upravi~enca in za~etka izpla~evanja pokojnin. V

primeru eksisten~nega minimuma (Existenzminimum) pokojnine v nobenem primeru

niso obdav~ene. Za leto 2001 so bili neobdav~eni dohodki do letne vrednosti 7158 €

(povzeto po spletnih straneh MISSOC).

283



V. ZAKLJU^EK

Iz pregleda je razvidno, da pravica do vdovske pokojnine po pokojnem partnerju ob-

staja v vseh obravnavanih dr`avah. Sistemi se medsebojno razlikujejo glede na zahteve,

ki jih mora izpolnjevati ovdoveli za pridobitev omenjene pokojnine. Ovdoveli mora za

pridobitev pokojnine dose~i dolo~eno starost, dolo~ena je spodnja meja trajanja zakon-

ske zveze med ovdovelim in preminulim, prav tako pa je dolo~ena starostna meja do

katere je ovdoveli upravi~en do prejemanja vdovske pokojnine. Ta starostna meja je na

Finskem 65 let, po tej starosti ovdoveli uveljavlja pravico do lastne starostne pokojnine.

Na Irskem in v Nem~iji ta meja ni dolo~ena. Ko ovdoveli dopolni starost za lastno pokoj-

nino, se odlo~i, katero pokojnino bo prejemal. Pred tem je na Irskem ovdoveli upravi-

~en do vdovske pokojnine na osnovi pla~anih prispevkov. Tako na Finskem kot tudi na

Irskem in v Nem~iji lahko biv{i zakonski partner uveljavlja pravico do vdovske pokojni-

ne, ~e je od pokojnika prejemal pre`ivnino.
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FINANCIRANJE MLADINSKIH ORGANIZACIJ*

I. UVOD

Delovanje mladinskih organizacij je pomembno za spodbujanje socialne integracije

mladih. Dr`ave ~lanice Evropske unije se razlikujejo po {tevilu mladih v mladinskih or-

ganizacijah. Na primer, v skandinavskih dr`avah se veliko mladih priklju~uje mladin-

skim organizacijam, v mediteranskih dr`avah pa je {tevilo mladih, ki se zdru`ujejo, pre-

cej nizko. Poznamo tudi razli~ne mladinske organizacije v katerih se razvijajo najraz-

li~nej{e aktivnosti. Naj{tevilnej{a je udele`ba mladih v razli~nih {portnih dru{tvih, klu-

bih itd. Mladinske organizacije v o`jem pomenu te besede pa so usmerjene k mladim

ter se ukvarjajo s problematiko mladih. V nalogi imamo, ko govorimo o mladinskih or-

ganizacijah, v mislih predvsem o`ji pomen te besede. Udele`ba mladih v takih organi-

zacijah pa je precej nizka. Ta trend je razviden predvsem v mediteranskih dr`avah.

Mladinske politike se razlikujejo v dr`avah ~lanicah EU. Na~eloma so v posameznih dr-

`avah mladinsko delo, politika in zakonodaja zdru`eni v definiranem in dobro struktu-

riranem mladinskem sektorju. Posamezne dr`ave pa ne poznajo lo~eni mladinski sek-

tor, temve~ je mladinska politika razpr{ena med vrsto tradicionalnih resorjev, kot so: so-

cialna skrb, {olstvo, kultura ali zdravstvo. V praksi pa lahko re~emo, da se dr`ave ~lani-

ce EU uvr{~ajo na kontinuumu nekje med tema dvema skrajnostima. V praksi ni dr`ave,

v kateri bi celotno mladinsko problematiko obravnaval samo en sektor, zadol`en za

mladinsko politiko (na primer, da bi obstajalo posebno ministrstvo za mlade). Po drugi

strani pa tiste dr`ave, ki so brez mladinskega sektorja, te`ijo k zdru`itvi mladinske poli-

tike. Tako lahko dr`ave ~lanice razvrstimo na tiste z razvitim mladinskim sektorjem (na

primer: Avstrija, Nem~ija, [panije, Gr~ija in Portugalska), na dr`ave, kjer je mladinska

politika delno zastopana z mladinskim sektorjem, delno pa z drugimi tradicionalnimi

sektorji (na primer: Nizozemska, Francija, Belgija, Irska, Finska in [vedska), ter na tiste s

komaj nekaj elementov edinstvenega mladinskega sektorja (na primer: Velika Britanija,

Italija in Danska) (glej spletne strani EU).

V nadaljevanju bomo na `eljo naro~nika prikazali mladinsko politiko v Republiki Slove-

niji in v posameznih dr`avah ~lanicah Evropske unije, s posebnim poudarkom na po-

dro~ju financiranja mladinskih organizacijah v teh dr`avah.
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II. SLOVENIJA IN FINANCIRANJE MLADINSKIH ORGANIZACIJ

Urad Republike Slovenije za mladino skrbi za na~rtovanje, organiziranje in izvajanje

krepov s podro~ja mladinske politike v Republiki Sloveniji. Pri Uradu RS za mladino

sodelujejo z ob~inami in z mladinskimi organizacijami pri raz{irjanju mre`e mladinskih

centrov, ki naj bi omogo~ila pogoje za za~etek mladinskega dela v ve~ krajih po

Sloveniji.

Urad RS za mladino sodeluje z Mladinskim svetom (MSS), krovno organizacijo 17 mla-

dinskih nevladnih organizacij razli~nih interesnih, nazorskih ali politi~nih usmeritev.

MSS zastopa interese mladih pri nacionalnih oblasteh in v mednarodnih zdru`enjih ter

sodeluje pri spodbujanju razvoja mladinske politike pri nas in po svetu (povzeto po

spletni strani Urada RS za mladino).

Zakon o mladinskih svetih (ZMS) ureja polo`aj, delovanje, dejavnosti ter financiranje

Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Zakon v 8. ~lenu

dolo~a, da Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti sredstva za de-

lovanje pridobivajo:

• iz prora~una RS in prora~unov lokalnih skupnosti na podlagi predlo`enega

programa,

• s ~lanarino,

• iz naslova premo`enjskih pravic,

• z darili in volili,

• s prispevki donatorjev,

• iz lastne dejavnosti,

• iz drugih virov.

V 8. ~lenu zakon dolo~a, da lahko MSS in mladinski sveti lokalnih skupnosti opravljajo

pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti dolo~a zakon. Nad-

zor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in u~inkovito porabo javnih sred-

stev, ki jih MSS in mladinski sveti lokalnih skupnosti prejmejo za izvajanje dejavnosti,

po 9. ~lenu istega zakona opravlja ra~unsko sodi{~e.

Urad RS za mladino letno objavlja javne razpise, ki so namenjeni sofinanciranju dejav-

nosti mladinskih organizacij in mladinskih centrov ter sofinanciranju programov za

mladino in otroke. Na razpisih praviloma sodelujejo prostovoljne in nepridobitne orga-

nizacije, ki izvajajo razli~ne programe nacionalnega pomena za mladino. Urad za mla-

dino podeljuje ta status organiziranim skupinam na javnem razpisu. Pogoj za sodelova-

nje na razpisu je status nevladne organizacije ali mladinske organizacije v politi~ni
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stranki, ki je lahko pravna oseba ali je registrirana po zakonu o politi~nih strankah (pov-

zeto po spletni strani Urada RS za mladino).

Zakon o politi~nih strankah v 6. ~lenu dolo~a, da mladoletna oseba, ki je stara najmanj

petnajst let, lahko postane ~lanica oziroma ~lan mladinske organizacije v stranki. S pi-

sno privolitvijo svojega zakonitega zastopnika pa lahko postane ~lanica oziroma ~lan

stranke. V 21. ~lenu, ki opredeljuje financiranje strank, pa zakon dolo~a, da mladinska

organizacija, ki ima status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij, lahko

pridobiva sredstva za sofinanciranje programov in delovanje mladinskih organizacij.

2.1 Razvoj mladinske dejavnosti na lokalnem nivoju

Mladinski sveti lokalnih skupnosti so nosilci mladinskega dela in mladinske politike na

lokalni ravni ter predstavljajo osnovo za sodelovanje mladih v lokalnih skupnostih. Od

sprejetja Zakona o mladinskih svetih v letu 2000 se mladinski sveti lokalnih skupnosti

ustanavljajo v posameznih lokalnih skupnostih kot zdru`evalni in predstavni{ki organ

lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot ve~jih mladinskih organizacij (povzeto

po spletni strani Urada RS za mladino).

Na Uradu za mladino Mestne ob~ine Ljubljana (MOL) si prizadevajo konkretno podpi-

rati populacijo med 14. in 27. letom pri soustvarjanju dru`benega okolja in izbolj{anju

kakovosti `ivljenja v njem. Za delovanje urada na mestnem nivoju so pomembni na-

slednji zakonski in drugi akti, ki posegajo na mladinsko podro~je:

• Zakon o lokalni samoupravi,

• Zakon o mladinskih svetih,

• Zakon o politi~nih strankah (o politi~nih podmladkih),

• Resolucija o strate{kih ciljih na podro~ju razvoja mladinske politike v RS s progra-

mom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje,

• Trajnostni razvoj Mestne obline Ljubljana – Strategija.

Te zakonske obveznosti (npr. razvoj mladinskih neprofitnih organizacij, podpora mla-

dinskega lokalnega sveta, podpora politi~nim podmladkom) kot tudi izhodi{~a za pri-

pravo prora~una ter druge obveznosti, ki izhajajo iz internih aktov MOL-a, se upo{teva-

jo pri oceni potrebnih sredstev za financiranje razli~nih programov.

V pripravi pa je Zakon o mladini, ki predvideva reguliranje polo`aja mladinskih nevlad-

nih organizacij. Po oceni Urada za mladino MOL bo ta zakon imel pozitivni vpliv tudi na

njihovo delo z mladinskimi organizacijami (glej spletno stran Urada za mladino MOL).
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2.2 Mladinska politika v okviru EU in situacija v Sloveniji

Mladinska politika je v pristojnosti posameznih dr`av ~lanic. Z Maastrichtsko pogodbo

(1993) pa so bile prvi~ nekatere naloge mladinske politike dolo~ene kot sestavni del

Pogodbe o Evropski skupnosti. Podro~je mladinske politike je bilo uvr{~eno pod po-

glavje »Socialna politika, splo{no in poklicno izobra`evanje in mladina« (136.-150. ~len

PES) (glej spletno stran In{tituta za evropske zadeve).

Na osnovi {ir{ih posvetovanj na evropski ravni (z mladimi, predstavniki mladinskih or-

ganizacij, raziskovalci, upravljalci in snovalci politike) je Komisija novembra 2001 izda-

la t.i. »BELO KNJIGO - Nova spodbuda za evropsko mladino«, ki je bila v letu 2002 spre-

jeta s strani Sveta EU v obliki resolucije (OJ C 168, 13.7.2002). Bela knjiga predlaga, da bi

Evropski uniji dali nov okvir za delovanje v mladinski politiki. Ta bi vseboval dva dela:

• uporaba metode odprte koordinacije. Gre za spodbujanje sodelovanja, izmenjavo

pozitivnih izku{enj in sogla{anje o skupnih ciljih in smernicah dr`av ~lanic. Pri tem je

pomembno redno spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev v posameznih dr`a-

vah ~lanicah. To bo omogo~ilo izmenjavo medsebojnih izku{enj dr`av ~lanic;

• ve~je upo{tevanje mladih v drugih politikah. Ministri, odgovorni za mladino, naj bi

tudi zagotovili upo{tevanje interesov mladine v drugih politikah na dr`avni ravni in

pri izvajanju evropskih politik (povzeto po spletni strani In{tituta za evropske

zadeve).

V skladu s smernicami iz Bele knjige evropske mladinske politike je zastavljena tudi

strategija Urada RS za mladino za obdobje 2002-2006. Temeljna usmeritev strategije je

razvoj u~inkovite mladinske politike v Sloveniji, ki bo omogo~ala sodelovanje mladih v

politi~nem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju skupnosti. Med ostalim bo

Urad RS za mladino v obdobju 2002-2006:

• zagotavljal neposredno financiranje mladinskih projektov, ki omogo~ajo mladim de-

lovanje v mladinskih organizacijah, centrih, klubih in podobnih oblikah delovanja, ki

pove~ujejo vklju~enost v ekonomske, kulturne in dru`bene procese na lokalni, re-

gionalni in dr`avni ravni;

• izvajal in krepil mednarodno sodelovanje na vladnem nivoju ter podpiral vklju~eva-

nje mladinskih organizacij v mednarodne mladinske strukture;

• podpiral in razvijal prostovoljno delo mladih ter se zavzemal za ureditev polo`aja

prostovoljcev, organizacij za posredovanje prostovoljnega dela in organizacij, ki v

svoje delo vklju~ujejo prostovoljce (glej spletno stran Urada RS za mladino).
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III. PREGLED FINANCIRANJA MLADINSKIH ORGANIZACIJ V
POSAMEZNIH EVROPSKIH DR@AVAH

3.1 Avstrija1

V Avstriji skrbi za mladinsko politiko na dr`avnem nivoju Zvezno ministrstvo za okolje,

mladino in dru`insko (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie). Pomem-

bna ustanova na podro~ju mladinske politike je tudi Avstrijski institut za raziskave na

mladinskem podro~ju.

Avstrijska ustava v 15. ~lenu dolo~a, da je izvajanje mladinske politike v pristojnosti dr-

`ave. V veljavi sta dva zakona, ki se nana{ata posebej na mladino, in sicer na podro~ju

socialnega in zdravstvenega varstva (The Youth Welfare Law in Youth Protection Law).

Najbolj pomembne mladinske organizacije v Avstriji so zdru`ene v krovno organizacijo

Avstrijski zvezni mladinski svet (ÖBJR). Mladinski svet ÖBJR zastopa interese mladih v

Avstriji in tujini. Svet ÖBJR predstavlja mladinski lobi v odnosih z vlado ter skrbi za fi-

nanciranje mladinskih organizacij.

Osnovna finan~na podpora organizacijam, zdru`enim v svetu ÖBJR, je zagotovljena z

zveznim planom za mlade. Tudi druge izven{olske aktivnosti, organizacije, klubi ali de-

lovne skupine s podro~ja mladih lahko ra~unajo na financiranje, ~e izpolnjujejo nasled-

nje pogoje:

• njihova aktivnost mora biti neprofitna;

• projekt mora biti osredoto~en na mladino;

• organizacija mora prilo`iti svoj statut, prora~un ter finan~ni plan projekta;

• sredstva se dodeljujejo v primeru, da drugi viri ne zadostujejo (obstaja primanjkljaj)

ter z odobritvijo odgovornega ministra.

3.2 Belgija2

3.2.1 Valonska regija

Za mladinski sektor v Valonski regiji je odgovoren sektor za mlade (The Youth Division)

pri Oddelku za mlade in vse`ivljensko u~enje Ministrstva za kulturo in socialne zadeve.

Sektor za mlade posebej skrbi za mladinske organizacije.

Javni sektor v valonski regiji {iroko podpira zdru`enja mladih. Ta podpora je razvidna

iz:

289

1 Podatki za to dr`avo so v celoti povzeti po spletni strani Organizacije zdru`enih narodov.

2 Podatki za to dr`avo so v celoti povzeti po spletni strani Organizacije zdru`enih narodov.



• zakonodaje, ki ureja podro~je razli~nih nevladnih organizacij v mladinskem sektorju;

• {iroke mre`e struktur, zadol`enih za podporo in pospe{itev aktivnosti mladih;

• natan~nih kriteriji pri financiranju razli~nih mladinskih organizacij.

Najbolj pomemben akt s podro~ja mladinske politike je kraljev odlok (Royal Decree) iz

20. junija 1980 o pogojih identificiranja in subvencioniranja mladinskih organizacij. Z

odlokom se dodeljujejo statusi mladinskim organizacijam ter se dolo~ajo pogoji sub-

vencioniranja, in sicer:

• mladinske organizacije fizi~nih ali pravnih oseb, ki prispevajo k razvoju mladih s ci-

ljem aktivne, odgovorne in kriti~ne vklju~itve v dru`bo. Imeti morajo sede` v Valon-

ski regiji, vklju~evati ~lane mlaj{e od 30 let ter zagotoviti aktivno udele`bo ~lanov pri

oblikovanju in vodenju programov;

• mladinske skupine, ki sicer ne zadovoljujejo pogojev za mladinsko organizacijo, pris-

pevajo pa k izobra`evanju mladih;

• razli~na mladinska gibanja in slu`be,

• mladinske organizacije vse`ivljenskega u~enja, ki tudi med starej{imi dr`avljani razvi-

jajo sposobnosti kriti~nega in analiti~nega mi{ljenja, odgovornih stali{~ ter pripravlje-

nosti za udele`bo v socialnem, kulturnem in politi~nem `ivljenju dru`be.

Odlok dolo~a stalne letne subvencije, kot so pav{alna izpla~ila, kritje stro{kov zaposle-

nih ali drugih teko~ih stro{kov. Z odlokom so predvidene tudi druge posebne dotacije.

V Valonski regiji se razvijajo tudi mladinski klubi, informacijski centri za mlade ter mla-

dinski hoteli (hosteli).

3.2.2 Flamska regija

V flamski skupnosti je bil z odlokom iz 24. marca 1982 ustanovljen Mladinski svet, s ka-

terim se morajo vladne strukture posvetovati pri vpra{anjih s podro~ja mladinske

politike.

Zakonodaja flamske regije opredeljuje financiranje mladinskih organizacij.

Pravila za dodeljevanje sredstev mestnim oblastim in drugim flamskim organom za fi-

nanciranje mladinske politike so bila dolo~ena z odlokom, sprejetim 9. junija 1993.

Financiranje mladinskih organizacij krije odlok iz 22. januarja 1975. Odlok potrjuje sta-

tus mladinskih organizacij razli~nim strukturam, in sicer:

• mladinska gibanja, ki predstavljajo mlade med 6 in 20 letom;

• mladinska gibanja, ki predstavljajo mlade med 16 in 35 letom;

• {tudentska gibanja v visokem {olstvu;
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• interesne mladinske skupine, ki predstavljajo mlade med 6 in 35 letom;

• razli~ne slu`be za mlade.

Mladinske organizacije so po odloku upravi~ene do splo{ne subvencije, ki se dodeljuje

vsem priznanim organizacijam in vklju~uje:

• osnovno subvencijo,

• subvencioniranje zaposlenih;

• subvencioniranje teko~ih stro{kov.

Dodatne dotacije se dodeljujejo za financiranje izobra`evanj vodij mladinskih

organizacij.

3.2.3 Nem{ko govorno podro~je

Mladinska politika na nem{kem govornem podro~ju se vodi v okviru organa, ki je sicer

pristojen za kulturo, po principih, ki so podobni drugima dvema skupnostima. Glavni

partner je Svet za nem{ko govore~o mladino (RDJ). Svet zagovarja interese mladih,

podpira njihovo udele`bo pri odlo~anjih, ki se jih ti~ejo, ter koordinira mladinsko delo

v skupnosti.

Mladinsko politiko ureja poseben program, imenovan »Program 11 – mladi«, ki predvi-

deva financiranje dolo~enih aktivnosti na podro~ju mladih, kot so:

• posebne iniciative na mladinskem podro~ju;

• nadzor nad mladinskimi programi;

• vzdr`evanje prostorov in zaposlenih na podro~ju dela z mladino;

• informiranje mladih, mednarodno sodelovanje itd.

Identificiranje in financiranje mladinskih organizacij in centrov na nem{kem govornem

podro~ju je urejeno z odlokom iz 3. septembra 1978 ter z odlokom iz junija 1988.

3.3 Danska3

Na Danskem ni samo enega ministrstva, ki bi bilo odgovorno za mladinsko politiko. Po-

dro~ja izobra`evanja, zaposlovanja in stanovanjske politike mladih pokrivajo razli~na

resorna ministrstva. Na Danskem niso oblikovali enovite nacionalne mladinske politi-

ke. Obstajajo pa zakoni, ki se nana{ajo tudi na mladino, posebej na podro~ju {olstva.
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Eden od najbolj pomembnih je »folkeoplysning« zakon, ki se v skladu z dansko tradicijo

nana{a na vse oblike izven{olskih izobra`evalnih aktivnosti, mladinske organizacije,

mladinske klube, {portna dru{tva, te~aje za odrasle, razli~na gibanja (alternativnega

`ivljenjskega sloga, informativne in solidarnostne kampanje mladih ali odraslih skupin

ljudi) itd.

»Folkeoplysing« vklju~uje zakon o dodelitvi in finan~ni pomo~i (The Act on the Alloca-

tion of Financial Support to »folkeoplysning«), ki dolo~a vladno finan~no podporo z za-

konom omenjenih podro~ij. Po tem zakonu so ob~inske uprave (municipalities) odgo-

vorne za definiranje pogojev in prora~unov namenjenih prepisanim podro~jem. Ob~in-

ski sveti ustanovijo »folkeoplysning« odbore, ki jih v ve~ini sestavljajo predstavniki upo-

rabnikov, v manj{ini pa predstavniki ob~inskih svetov. Ti odbori upravljajo s

prora~unom dodeljenimi sredstvi skladno z ob~insko politiko. Prora~unska sredstva, ki

jih dodeli ob~inski svet, se porazdelijo med dva najve~ja uporabnika: izven{olska izo-

bra`evalna federacija ter {portna dru{tva, mladinski klubi in organizacije.

Glavna krovna organizacija mladih na Danskem je Danski mladinski svet (Danish

Youth Council). Vklju~uje 70 razli~nih mladinskih organizacij. Vse izpolnjujejo vnaprej

predpisane pogoje:

• demokrati~no vodenje (vodstvo mora biti izvoljeno s strani ~lanov);

• polovica v~lanjenih mora biti mlaj{a od 30 let;

• sekcije morajo imeti v ve~ini regij Danske;

• njihova aktivnost mora biti v skladu z usmeritvami in socialnimi cilji mladinskega

sveta.

Mladinske organizacije, ki so zdru`ene v mladinskem svetu, so razdeljene v ve~ skupin:

• politi~ne organizacije;

• organizacije za mednarodne mladinske izmenjave;

• organizacije s podro~ja kulture;

• organizacije skavtov in tabornikov;

• mladinski klubi;

• {tudentske organizacije;

• drugo (invalidske organizacije mladih, mladi prostovoljci itd.).

Danski mladinski svet, kot neodvisno telo sodeluje pri mladinski politiki z razli~nimi

ministrstvi. Na primer, skupaj z ministrstvom za stanovanjsko upravo je mladinski svet

ustanovil odbor, ki skrbi za vpra{anja stanovanjske politike mladih. Ministrstvo za {ols-

tvo pa je odgovorno za {portna dru{tva in Danski mladinski svet.
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Kot je `e omenjeno, javni sektor skrbi za mladinske organizacije na Danskem. Glavni

vir za financiranje so sredstva pridobljena s pla~evanjem dajatev pri {portni in nacional-

ni loteriji. Danski mladinski svet skrbi za razdelitev sredstev mladinskim organizacijam

skladno s skupnimi kriteriji mladinskega sveta in ministrstva za izobra`evanje.

Vse nacionalne mladinske organizacije so dele`ne podpore iz javnih finan~nih virov v

primeru:

• ~e so zastopane v najmanj 8 od 13 danskih pokrajin;

• ~e imajo najmanj 16 sekcij v razli~nih delih dr`ave;

• ~e vklju~ujejo najmanj 1000 ~lanov;

• ~e so delovali tekom preteklega prora~unskega leta.

Finan~na podpora poteka na ve~ na~inov, in sicer:

• splo{no kritje teko~ih stro{kov nacionalne organizacije;

• podpora za nove prostore (pisarne, klubski centri itd.):

• podpora razvojnim projektom, na~rtom itd.

Mladinske organizacije, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev lahko ra~unajo na splo-

{no finan~no pomo~ kot dodatek drugim virom financiranja.

3.4 Nizozemska4

Na Nizozemskem so podro~ja, specifi~na za mlade (na primer: zakon o socialni pomo~i

za mlade ter zakon o mladinskem svetu) urejena z zakonodajo. Prav tako so tudi do-

lo~be v ostali zakonodaji pomembne za mlade, saj se deli kazenskega zakonika, zakona

o brezposelnosti, zakona o socialnem varstvu pri invalidnosti itd. nana{ajo tudi na

mlade.

Na Nizozemskem deluje organizacija - »31 - Nizozemski odbor za multilateralno delo«

podobna mladinskim svetom. Zdru`uje prostovoljne mladinske organizacije, ki so raz-

vr{~ene v:

• {portne organizacije (ki predstavljajo naj{tevilnej{o skupino);

• skavte, centre in klube za prosti ~as (»buurt«, »club huis«);

• kulturna zdru`enja (med njimi na primer tudi »Veronika« - komercialna televizija, ki se

zavzema za potro{ni{ki mladinski slog);

• religiozne organizacije;

• »greenpeace«;
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• sindikalne organizacije;

• politi~ne mladinske organizacije;

• vplivne skupine (invalidi, mirovna gibanja itd.).

Nizozemska vlada mo~no podpira skrb za mladinsko politiko na nivoju lokalne oblasti.

Celoten sistem socialne varnosti, zdravja in izobra`evanja mladih se upravlja in financi-

ra na lokalnem nivoju. Tako so tudi mladinske organizacije na lokalnem nivoju financi-

rane s strani lokalnih oblasti na podlagi zakona o socialni pomo~i. ^e je organizacija

podprta pri financiranju teko~ih stro{kov ali pla~ zaposlenih, ne more zahtevati sub-

vencioniranja svojih aktivnosti oz. projektov in nasprotno, kritje projektov ote`uje fi-

nanciranje teko~ih stro{kov s strani ob~ine.

Organizacije na nacionalnem nivoju so lahko financirane s strani dr`ave po uredbi mi-

nistrstva za socialne, zdravstvene in kulturne zadeve. Na primer, po uredbi iz 3. avgusta

1994 je dr`avno financiranje zagotovljeno organizacijam, ki podpirajo vklju~evanje

mladih v prostovoljne aktivnosti. Te organizacije morajo imeti najmanj 750 ~lanov mlaj-

{ih od 25 let, iz najmanj 5 pokrajin (od 12 pokrajin na Nizozemskem). Najve~ 75% sub-

vencij jim pripada za teko~e stro{ke, 25% morajo izkoristiti za financiranje svojih pro-

jektov. Ministrstvo koordinira mladinsko politiko z drugimi ministrstvi in mladinskimi

organizacijami, posebej s krovno organizacijo »31«.

3.5 Nem~ija5

Zvezna oblast v Nem~iji posebno pozornost namenja dolo~enim podro~jem mladinske

politike, kot so: prostovoljno delo, mladinsko prestopni{tvo, zaposlovanje mladih, boj

proti seksualnem izkori{~anju otrok in mladih itd. Aktivnosti na ciljnih podro~jih izvaja-

jo {tevilne organizacije in organi. Vodijo jih razli~ne ideje in delujejo z razli~nimi

metodami.

Glavno to~ko mladinske zakonodaje predstavlja t.i. The Children in Youth Services Act

iz 1990 leta, ki je sestavni del zakonodaje s socialnega podro~ja.

Delo z mladino je v Nem~iji zaupano mladinskim organizacijam, skupinam ter drugim

organom, ki krijejo {tevilna podro~ja dela z mladino, in sicer:

• izven{olsko izobra`evanje (splo{ne, politi~ne, socialne ter druge teme s podro~ja

kulture, zdravja, naravnih znanosti itd.):

• podro~je {portnih aktivnosti, iger in dru`benega `ivljenja;

• ~ja {ole, dru`ine in zaposlovanja;
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• mednarodno sodelovanje;

• turisti~na potovanja itd.

Dr`ava se na ta podro~ja vklju~uje v primerih, ko privatne in prostovoljne organizacije

ne morejo izpolniti zastavljenih nalog.

Zvezni mladinski svet je pomembna krovna organizacija mladinskih organizacij v Nem-

~iji. Ne vklju~uje pa {portnih dru{tev in podmladkov politi~nih strank.

Na regionalnem nivoju se mladinske organizacije zdru`ujejo v regionalne mladinske

svete, podmladki politi~nih strank pa v Svet politi~nih mladinskih organizacij.

Osnova za politiko do nacionalnih mladinskih organizacij predstavlja Zvezni na~rt o

mladini (Bundesjugendplan). Ministrstvo za dru`ino, enakost spolov, starej{e in mlade

dodeljuje vsako leto sredstva iz na~rta, namenjena mladinskem delu. Ministrstvo koor-

dinira na~rt z tudi z drugimi ministrstvi.

3.6 Portugalska6

Na Portugalskem koordinirajo mladinsko politiko dr`avni sekretariat za mladino v so-

delovanju z drugimi ministrstvi ter Portugalski nacionalni mladinski svet, ki je glavna

nevladna organizacija za mlade. Portugalska vlada podpira politi~no in apoliti~no orga-

niziranje mladih v nevladnih organizacijah. Prioriteta portugalske vlade je podpiranje

udele`be mladih v dru`bi ter pri procesu odlo~anja.

Cilj politike na Portugalskem je ve~je {tevilo ~lanov mladinskih organizacij, ki je v prete-

klosti bilo precej nizko. Zato so na Portugalskem razvili zakonodajne instrumente v

podporo mladinskim organizacijam, in sicer:

• pravila vpisa v nacionalni register;

• odloka 33-87 iz 11. julija 1987 in 91-A/88 iz 16. marca 1988, ki zagotavljata svobodo

organiziranja in avtonomijo {tudentskim organizacijam;

• odlok 355-96 iz 16. avgusta 1996, ki ureja nacionalni register mladinskih organizacij;

• ter drugi odloki, ki urejajo status mladinskih voditeljev, mladinske informativne mre-

`e, socialna in zaposlitvena vpra{anja mladih itd.

Organizacija mora biti pravo~asno registrirana v registru RNAJ (Registro Nacional de

Associos Juvenis), ~e `eli biti priznana za mladinsko organizacijo.
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Mladinske organizacije iz nacionalnega registra so na podlagi Programa v podporo

zdru`evanja PAAJ (odlok 354-96 iz 16. avgusta 1996 in odlok 745-E/96 iz 18. decembra

1996) dele`ne razli~nih oblik podpore, odvisno od njihovih potreb, in sicer:

• finan~na pomo~;

• pomo~ v opremi;

• pomo~ v ~love{kih virih;

• izobra`evanje;

• mednarodno sodelovanje;

• zalo`ni{tvo.

Mladinske organizacije so na Portugalskem razdeljene v naslednje kategorije:

• nacionalne mladinske organizacije, ki obstajajo v najmanj 5 pokrajinah ter nimajo

manj kot 500 ~lanov;

• regionalne organizacije, ki obstajajo v najmanj 5 ob~inah ter nimajo manj kot 200

~lanov;

• lokalne organizacije, ki nimajo manj kot 20 ~lanov.

S programom PAAJ upravlja Portugalski in{titut za mladinske zadeve. In{titut dolo~a na-

~ine in podro~ja podpore mladinskim organizacijam. Ocena potreb organizacije, v

opremi ali ~love{kimi viri, vpliva na dodeljevanje subvencij.

Prijave organizacij za subvencije obravnava poseben oddelek In{tituta za mladinske za-

deve. Ta oddelek, ki podpira zdru`evanje, pri obravnavi prijav upo{teva naslednje

kriterije:

• kategorijo organizacije (nacionalna, regionalna ali lokalna);

• njeno sposobnost za partnerstvo;

• ~e je organizacija v preteklem letu dosegla svoje cilje;

• ali izvaja vrsto aktivnosti;

• ali je sposobna pridobiti druga lastna sredstva;

• kje se bo projekt izvajal;

• {tevilo mladih, vklju~enih v projekt;

• ali so mladi vklju~eni v na~rtovanje, izvajanje in evalvacijo projekta;

• ali organizacija izvaja redne letne aktivnosti.

Glavni cilj vlade je zagotoviti transparentno financiranje. Zato vsa sredstva in{titut do-

deljuje na osnovi pripravljalnih na~rtov, v katerih so jasno opredeljena potrebna sreds-

tva in na~ini njihove uporabe. Ti kriteriji se spreminjajo odvisno od potreb organizacije.

Zato se vsak projekt obravnava individualno.
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3.7 [vedska

[vedska nima posebne mladinske zakonodaje, normativno pa ureja podro~je subven-

cioniranja mladinskih organizacij.

Ministrstvo za kulturo na dr`avnem nivoju koordinira mladinsko politiko v sodelovanju

z drugimi ministrstvi ter mladinskimi organizacijami, posebej skozi partnerstvo z Nacio-

nalnim svetom {vedskih mladinskih organizacij (Landesradet for Sveriges Ungdomsor-

ganisationer, LSU) – glavno nevladno mladinsko organizacijo. Svet LSU je ustanovljen

1959 leta (glej spletno stran Organizacije zdru`enih narodov).

Nacionalni svet za mladinske zadeve (Ungdomsstyrelsen) na dr`avnem nivoju dodelju-

je subvencije nacionalnim mladinskim organizacijam. Organizacije, ki `elijo biti sub-

vencionirane morajo izpolnjevati dolo~ene kriterije - delovati po demokrati~nih na~elih

in zdru`evati najmanj 300 ~lanov. Znesek dotacije je odvisen od {tevila ~lanov, razpro-

strtosti in aktivnosti organizacije (glej spletno stran Organizacije zdru`enih narodov).

[vedska vlada je sprejela Odlok o subvencioniranju mladinskih organizacij (Förordning

om statsbidrag till ungdomsorganisationer, 6.12.2001) na podlagi katerega podpira:

• demokrati~no vzgojo mladih;

• enakost med mladimi in mladinskimi organizacijami;

• kakovostno pre`ivljanje prostega ~asa mladih ter

• vklju~evanja mladih v dru`beno `ivljenje.

Z odlokom so dolo~ene strukturalne (strukturbidrag), razvojne (utvecklingsbidrag), us-

tanovitvene (etableringsbidrag) in posebne (särskilt) subvencije. Subvencije se dode-

ljujejo za eno prora~unsko leto.

Z odlokom je definirano ~lanstvo mladinskih organizacij, in sicer:

• ~lani so zdru`eni v lokalnih predstavni{tvih;

• ~lani aktivno sodelujejo pri odlo~anju in delovanju;

• ~lani pla~ujejo ~lanarino.

Z odlokom so opredeljeni pogoji pridobivanja subvencij. Osnovni pogoji so:

• odprta organizacija s prostovoljnim ~lanstvom;

• samostojna v svojem delovanju na demokrati~nem razvoju;

• 60% ~lanstva starih med 7-25 let.
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Za pridobivanje strukturalnih subvencij morajo mladinske organizacije imeti najmanj

3000 ~lanov ter lokalna predstavni{tva v najmanj 10 ob~in (län)7. Za pridobivanje raz-

vojnih subvencij je potrebnih 2000 ~lanov in 10 lokalnih predstavni{tev. Minimalno

1000 ~lanov ter prisotnost v 3 ob~inah potrebuje mladinska organizacija, ~e `eli preje-

mati ustanovitvene subvencije.

Posebne subvencije se dodeljujejo organizacijam, ki ne izpolnjujejo danih pogojev,

vendar njihova redna ali za~asna aktivnost zahteva promocijo oz. podporo.

V skladu s prepisano ureditvijo so mladinske organizacije dol`ne Nacionalnem svetu za

mladinske zadeve poro~ati o finan~nem obra~unu, poslati letno poro~ilo in druge in-

formacije, ki jih zahteva odloko. Predvidene so tudi sankcije v primeru nepravilnih oz.

neto~nih informacij (povzeto po Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisatio-

nerm, 2001).

Dodatne subvencije se dodeljujejo {portnim mladinskim organizacijam.

Ob~ine dodeljujejo sredstva lokalnim organizacijam. Vendar ne obstaja specifi~na za-

konodaja za dodeljevanje teh sredstev. Vsaka ob~ina sama dolo~a kriterije za dodelje-

vanje subvencij lokalnim organizacijam (glej spletno stran Organizacije zdru`enih

narodov).

IV. ZAKLJU^EK

V ve~ini dr`av ~lanic EU nacionalni, regionalni ali lokalni mladinski sveti predstavljajo

osnovno obliko soudele`be in vplivanja mladih. Mladinski sveti – ne glede na to ali so

to »zasebne« krovne organizacije mladinskih organizacij ali so dr`avni mladinski sveti,

ki vklju~ujejo javne institucije in organe, predstavljajo tradicionalno obliko sodelovanja

in izmenjave informacij med politiki, oblastjo in mladimi (glej spletne stani EU).

V ilustracijo problematike mladinskih svetov, navajamo IARD [tudijo o mladinski politi-

ki v Evropi (Study on the State of Young People and Youth Policy in Europe). Ta {tudija

opozarja na dolo~ene pomanjkljivosti tradicionalnega modela mladinskih svetov, in

sicer:

• mladinski sveti ne predstavljajo ve~ine mladih. Podatki ka`ejo (ko izklju~imo {portne

organizacije, ki navadno niso ~lanice mladinskih svetov), da je stopnja organizirano-

sti mladih med 15. in 24. letom precej nizka, 10-20% v Ju`ni Evropi, 40-50% v skandi-

navskih dr`avah;
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• mladinski sveti niso socialno uravnote`eni oziroma v njih so slabo zastopani mladi z

ni`jih stopenj socialne lestvice;

• spreminjajo se razlogi v~lanitve v mladinske organizacije. Mladi se vklju~ujejo v orga-

nizacije zaradi koristi, ki jo od njih pri~akujejo, ne pa, da bi kot ~lani mladinskih orga-

nizacij sodelovali v dru`bi. Problemati~no je tudi, da predstavniki mladih in mladin-

skih organizacij ter mladinskih svetov niso nujno tudi sami mladi (glej spletne strani

EU).

Zato se v ve~ini dr`av ~lanic, kot dopolnilo mladinskim svetom, razvijajo eksperimen-

talne oblike participacije mladih, kot so: mladinski (otro{ki) parlament, komisije ter raz-

li~ne druge akcije (glej spletne strani EU).

Mladinske organizacije so v dr`avah ~lanicah Evropske unije razli~no organizirane. V

ve~ini dobivajo za svoje delovanje prora~unska sredstva, vendar so odvisne tudi od do-

brodelnih, lokalnih in drugih sredstev. Na Nizozemskem je poseben poudarek dan na

lokalnem financiranju.

Drugi podatki, ki so nam bili na voljo v izbranih dr`avah, ka`ejo, da je v Belgiji in na

[vedskem financiranje mladinskih organizacij dolo~eno s posebno zakonodajo. Razvi-

den je tudi proces sodelovanja pri financiranju mladinskih organizacij, v katerem sode-

lujejo predstavniki resornih ministrstev, uradov za mladino ter krovnih mladinskih or-

ganizacij oziroma mladinskih svetov.
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SODELOVANJE MED VLADAMI IN NEVLADNIMI

ORGANIZACIJAMI*

I. UVOD

^eprav ni splo{no sprejete definicije o civilni dru`bi, lahko razumemo civilno dru`bo

kot »pojav v organiziranem dru`benem `ivljenju, ki ga zaznamujejo prostovoljnost, de-

javnost, ki se aktivira sama od sebe – in torej mobilizira predvsem svoje lastne mo~i - av-

tonomnost od dr`ave in upo{tevanje obstoje~ega pravnega reda oziroma skupnih pra-

vil dru`benih ravnanj« (Rizman, 1999).

Nevladne organizacije (NVO) so eden od stebrov civilne dru`be, podvr`ene stalnim

spremembam. Omogo~ajo dr`avljansko iniciativo ter opravljanje nalog, ki jih je v prete-

klosti opravljala dr`ava in so konkurenca dolo~enim nalogam, pomenijo prevzemanje

lastnih iniciativ in odgovornosti za dolo~ene (javne) naloge. Spodbujajo posameznika

za namenjanje denarja in osebno aktivnost na splo{no koristnem oziroma dobrodel-

nem podro~ju (povzeto po Trstenjak: 1998, str.15).

Pojem nevladnih organizacij se v ve~ini dr`av ena~i s sektorjem, ki zapolnjuje prostor

med trgom, dr`avo in skupnostjo. Nevladne organizacije lo~uje od trga neprofitnost, za-

sebnost od dr`ave, vsaj minimalna formaliziranost pa od skupnosti, za katero so zna~il-

ni neformalni odnosi. Glede na razli~ne poudarke pri opredelitvi vsebine delovanja, so

nevladne organizacije v praksi dr`av razli~no poimenovane, in sicer: kot neprofitni sek-

tor, dobrodelni sektor, prostovoljni sektor, neobdav~eni sektor, nevladni sektor, social-

na ekonomija, tretji sektor ipd. V evropskem prostoru se najve~krat uporabljata oznaki

nevladni in neprofitni sektor oziroma organizacije. Podobno je tudi v Sloveniji, kjer

prav tako nimamo zakonske opredelitve nevladnih organizacij (povzeto po Strategiji

Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi organizacijami).

Nevladne organizacije razli~no opredeljujejo tudi mednarodne organizacije. Evropska

unija dolo~a nekatere skupne zna~ilnosti, ki naj bi jih nevladne organizacije izpolnjeva-

le, podobno dolo~a minimalne kriterije tudi Svet Evrope. Opredelitvi pa se v celoti ne

ujemata z definicijami Organizacije zdru`enih narodov in drugih mednarodnih organi-

zacij, kar ka`e na dejstvo, da termin nevladne organizacije pravno ni enotno opredeljen

(povzeto po Strategiji Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi organizacijami).
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V nadaljevanju bomo na `eljo naro~nika prikazali ureditev sodelovanja med vladami

posameznih dr`av ~lanic Evropske unije in institucijami civilne dru`be, s posebnim

poudarkom na sodelovanje pri programih, financiranju, ustanavljanju in zakonski ure-

ditvi. Civilno dru`bo obravnavamo v {ir{em pomenu, kot se je uveljavila v dr`avah ~la-

nicah Evropske unije.

II. MEDNARODNOPRAVNI OKVIR1

2.1 Evropska unija

Na ravni EU je pravica do zdru`evanja (freedom of association) zagotovljena v 12. ~lenu

Listine o temeljnih pravicah Evropske unije (Charter of Fundamental Rights of the Euro-

pean Union).

Vsi dr`avljani EU imajo pravico do svobodnega zdru`evanja zaradi uresni~evanja skup-

nih ciljev. Prek razli~nih zdru`enj lahko dejavno sodelujejo pri oblikovanju politik v ok-

viru EU.

Na podro~ju nevladnih organizacij je pomembno sprejetje dveh dokumentov Evrop-

ske komisije, in sicer: Komisija in nevladne organizacije: oblikovanje tesnej{ega part-

nerstva in Bela knjiga: Evropsko upravljanje.

Prvi dokument najprej predstavi sedanje odnose med Komisijo in nevladnimi organiza-

cijami in nekatere probleme, nato predlaga morebitne na~ine za razvoj in ukrepe, po-

trebne za izbolj{anje in krepitev sedanjih odnosov med Komisijo in nevladnimi organi-

zacijami. Opredeljuje skupne zna~ilnosti nevladnih organizacij, principe sodelovanja

med Komisijo in nevladnimi organizacijami, dialog in posvetovanje med nevladnimi or-

ganizacijami in Komisijo, prora~unska in kadrovska vpra{anja ter pretok informacij. Iz

omenjenega dokumenta izhaja tudi, da se sektor nevladnih organizacij pogosto opisuje

kot izjemno raznolik in zapolnjen z organizacijami, katerih cilji, struktura in motivi so

precej razli~ni. Zaradi velikih razlik med zakonodajo v zvezi z dejavnostmi nevladnih

organizacij, po kateri imajo nevladne organizacije lahko denimo status dobrodelnega

ali neprofitnega zdru`enja ali sklada, opredelitve ni mogo~e zasnovati na pravni defini-

ciji. Pojem nevladna organizacija je mogo~e uporabiti kot kratko poimenovanje za vrsto

organizacij, ki so jim ponavadi skupne naslednje zna~ilnosti:
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• niso ustanovljene zaradi osebnih koristi. ^eprav lahko zaposlujejo pla~ane delavce in

se ukvarjajo z dejavnostmi, ki prina{ajo prihodek, dobi~kov ali prese`kov ne delijo

~lanom ali upravi;

• so prostovoljne. Ustanovljene so prostovoljno in ponavadi vklju~ujejo element pro-

stovoljnega dela;

• so vsaj delno formalizirane oziroma institucionalizirane. Ve~inoma imajo statut ali

kak{no drugo obliko dokumenta, ki dolo~a njihovo poslanstvo, cilje in podro~je de-

lovanja. Odgovorne so svojim ~lanom in donatorjem;

• so neodvisne, zlasti od vlade in drugih organov oblasti ter politi~nih strank ali poslov-

nih organizacij;

• cilji in z njimi povezane vrednote nevladnih organizacij niso v slu`bi njihovih lastnih

koristi. Njihov cilj je delovati v javnem `ivljenju nasploh v zvezi z zadevami in vpra{a-

nji, povezanimi s koristmi ljudi, posameznih skupin ali dru`be kot celote. Ne ukvarja-

jo se z doseganjem poslovnih ali stanovskih interesov svojih ~lanov.

Drugi dokument Bela knjiga - Evropsko upravljanje (White paper: European Gover-

nance) pa zasleduje pet temeljnih na~el dobrega upravljanja: odprtost, participator-

nost, odgovornost, u~inkovitost in usklajenost. V kontekstu tega dokumenta imajo or-

ganizacije civilne dru`be pomembno vlogo pri vzpostavljanju {ir{ega dialoga med raz-

li~nimi akterji politi~nega odlo~anja. Zaradi tega je bela knjiga poudarila pomembnost

sodelovanja in posvetovanja z organizacijami civilne dru`be pri sprejemanju odlo~itev

v okviru unije. Evropska komisija {e posebej spodbuja skladno zastopanost organizacij

civilne dru`be na ravni Evropske unije.

2.2 Svet Evrope

V okviru Sveta Evrope je bila leta 1986 sprejeta Evropska konvencija o priznavanju

pravne osebnosti mednarodnim nevladnim organizacijam (European Convention on

the Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organisa-

tions). Konvencijo je podpisalo samo 11 dr`av ~lanic Sveta Evrope, 9 od teh jo je tudi ra-

tificiralo - med njimi tudi Slovenija (podatek na dan 8.3.2004).

Podpisnice so se s to konvencijo zavezale, da bodo priznale pravno osebnost in spo-

sobnost vsem nevladnim organizacijam, ki kot take delujejo v katerikoli dr`avi podpi-

snici. Konvencija naj bi olaj{ala delo mednarodnim nevladnim organizacijam na med-

narodni ravni, dolo~a pa tudi, kak{ne organizacije lahko {tejemo kot mednarodne ne-

vladne organizacije. Zna~ilnosti mednarodne nevladne organizacije, kot izhaja iz Kon-

vencije, so:
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• ustanovljena je s ciljem doseganja koristi v mednarodnem okviru,

• je ustanovljena na podlagi notranjih predpisov dr`ave podpisnice,

• izvaja aktivnosti na podro~ju najmanj dveh dr`av podpisnic,

• ima sede` na ozemlju dr`ave podpisnice ter upravne in nadzorne organe v tej dr`avi

ali kateri drugi dr`avi podpisnici.

V okviru programa Demo-Droit – pravno sodelovanje Sveta Evrope za razvoj in utrjeva-

nje demokrati~ne stabilnosti, so dr`ave ~lanice za~ele politi~ni dialog, katerega namen

je vzpostavitev ustreznega pravnega okvira polo`aja nevladnih organizacij in krepitev

civilne dru`be na sploh v posameznih dr`avah ~lanicah. V okviru multilateralnega sre-

~anja v Strasbourgu marca 1998 so bile sprejete Smernice za promocijo razvoja in krepi-

tve nevladnih organizacij v Evropi (Guidelines to promote the development and

strenghtening of NGOs in Europe). Te smernice naj bi dr`ave ~lanice upo{tevale pri

urejanju pravnega polo`aja nevladnih organizacij.

2.3 Organizacija zdru`enih narodov

OZN je priznala legitimen status nevladnim organizacijam `e z Ustanovno listino, ko je

v 71. ~lenu opozorila na mo`no sodelovanje med ekonomsko-socialnim svetom in ne-

vladnimi organizacijami. Tudi {tevilne druge pogodbe in deklaracije OZN vsebujejo do-

lo~be v zvezi s pravico do zdru`evanja, mirnega zbiranja in svobodo govora, katere za-

gotavljajo obstoj in delovanje nevladnih organizacij.

OZN nima posebnih pravil oziroma zahtev glede definicije ali terminologije za nevlad-

ne organizacije. Standardi OZN tudi ne vsebujejo pravil glede potrebnih postopkov za

ustanovitev, delovanje in prenehanje nevladnih organizacij. Ne glede na to pa so neka-

tera na~ela povsem jasna. Vlade dr`av imajo pravico dolo~ati pravila v zvezi z ustanovi-

tvijo in delovanjem nevladnih organizacij, medtem ko je svoboda zdru`evanja pravica

sama po sebi in ni nekaj, kar bi vlade dr`av podelile ali odobrile svojim dr`avljanom.

III. SPLO[NI PREGLED MODELOV SODELOVANJA DR@AVE IN
NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Pomembna zna~ilnost nevladnih organizacij je na eni strani njihov status, {e bolj po-

memben pa je njihov namen, ki je splo{no koristen in dobrodelen. Za nevladne organi-

zacije je zna~ilna tudi upravljalska neodvisnost od dr`ave in predstavljajo konkurenco

dr`avi oziroma omogo~ajo dr`avljanom izvajanje nekaterih nalog, ki jih je v~asih izvaja-
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la le dr`ava v monopolni vlogi. Nevladne organizacije se pojavljajo v vseh demokra-

ti~nih dr`avah. V ZDA se med drugim uporablja izraz tretji sektor (Third Sector) in ne-

profitni sektor (nonprofit sector ali non-for profit sector), v Zdru`enem kraljestvu pa se

v povezavi z NVO najpogosteje govori o charity. Najpomembnej{e statusne oblike ne-

vladnih organizacij so zlasti dru{tva (Vereine, associations) in ustanove (Stiftungen,

foundations) oziroma fundacije (povzeto po Trstenjak: 1998).

Na podro~ju socialnega varstva obstajajo razli~ni modeli sodelovanja dr`ave in nevlad-

nih organizacij. V nordijskih dr`avah {e vedno prevladujejo javne slu`be, ki se financi-

rajo ve~inoma iz dr`avnega prora~una, nekatere storitve pa je potrebno pla~ati. Slednji

model imenujejo »vladno-dominantni«. Naslednji je »dualni«, v katerem storitve izvajajo

javni zavodi in tretji sektor, financirajo pa se iz prora~una, participacije tretjega sektorja

in pla~il uporabnikov storitev. Tak{en model je zna~ilen za Veliko Britanijo. Tretji mo-

del, ki ga najdemo v Avstriji, Nem~iji in na Nizozemskem, v izvajanje vklju~uje le tretji

sektor, ki se financira iz prora~una in iz direktnega pla~ila uporabnikov (Lesko{ek, Hr-

`enjak, 2002).

Ker "delovanje v javnem interesu" ali v javno korist implicira tako filozofske kot prak-

ti~ne komponente, je opredelitev javnega interesa v svetu zelo razli~na. Nekatere dr`a-

ve (Danska, Nem~ija, Velika Britanija) so javni interes definirale v zakonodaji: javna ko-

rist, razvoj in blagostanje dru`be, nameni, ki koristijo dru`bi, dobrodelnost. Anglosak-

sonske dr`ave so ta pojem {ir{e razvile v sodbah in preceden~nih primerih (povzeto iz

Pobude za prihodnost NVO).

Druge dr`ave ne poznajo zakonske opredelitve pojma javni interes, vendar ta pojem

priznavajo dr`avni organi, ki so pristojni za registracijo ali obdav~enje nevladnih orga-

nizacij2 Najpogosteje so v zakonodaji dr`av na{tete konkretne dejavnosti, ki slu`ijo jav-

nemu interesu: skrb za zdravje, izobra`evanje, znanost, kultura, umetnost, tradicija,

ohranitev naravne in kulturne dedi{~ine, pomo~ revnim in pripadnikom marginalnih

skupin, oskrba invalidov, otrok in starostnikov, spodbujanje dr`avljanske iniciative,

varstvo okolja, skrb za pravice manj{in, promocija ~lovekovih pravic, {port itd. V ve~ini

dr`av tak{nega statusa ne morejo pridobiti organizacije, ki lobirajo ali pa je njihova de-

javnost usmerjena v kampanjo za dolo~eno politi~no opcijo. V vseh dr`avah obstaja

neopredeljen kriterij, ki naj bi zajel tudi vse druge namene in dejavnosti v javnem inte-

resu3 (povzeto iz Pobude za prihodnost NVO).
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Zaradi pridobitve dav~no ugodnega polo`aja ve~ina dr`av status delovanja v javnem

interesu ureja v dav~ni zakonodaji. To ima za posledico, da delovanje organizacij s tak-

{nim statusom nadzirajo dav~ni organi in ne organi, ki so pristojni za registracijo teh or-

ganizacij. Pri nadzoru ocenjujejo predvsem, ali nevladna organizacija s priznanim statu-

som resni~no delujejo v tak{nem namenu in ali zlorabljajo koristi, ki jih prina{a dav~no

ugoden polo`aj. Nadzor se izvaja v obliki letnih ali mese~nih poro~il o opravljenem

delu, o viru dohodkov, o porabi dohodkov, o naravi ekonomskih dejavnosti, pogosto

se zahteva tudi razkritje identitete ve~jih donatorjev. V nekaterih dr`avah (npr. Poljska

in Mad`arska) se od organizacij s tem statusom celo zahteva, da svojo dejavnost in na-

men objavijo v ~asopisih. Javnokoristen status nevladna organizacija ne pridobi za ne-

dolo~en ~as, ampak morajo po dolo~en obdobju zanj ponovno zaprositi (povzeto iz

Pobude za prihodnost NVO).

V svetu obstajajo trije na~ini podelitve statusa "delovanje v javnem interesu":

• status se podeli na podlagi dav~ne zakonodaje, ki na{teva namene in dejavnosti, ki so

priznane za javnokoristne (ZDA, Kanada). Javnokoristni nameni so iz~rpno analizira-

ni v preceden~nih sodbah. Nekatere organizacije veljajo za per se javnokoristne

(cerkve, izobra`evalne brezpla~ne organizacije, razne zdravstvene dejavnosti ipd.).

Najvi{ji prito`beni organ, ki odlo~a o pridobitvi statusa, je sodi{~e;

• v evropskih dr`avah ta status podeljuje dolo~en dr`avni organ (Belgija, Portugalska,

[panija, Danska, Francija), ponavadi je to dolo~eno ministrstvo;

• status podeljuje posebna komisija ali agencija, ki jo sestavljajo predstavniki dr`avnih

organov in nevladnih organizacij (Velika Britanija).

Nevladne organizacije lahko ta status pridobijo `e ob registraciji, v ve~ini dr`av pa lah-

ko zanj zaprosijo takrat, ko morajo oddati napovedi za odmero raznih davkov (povzeto

iz Pobude za prihodnost NVO).

IV. PREGLED SODELOVANJA MED VLADAMI IN CIVILNO
DRU@BO V IZBRANIH DR@AVAH EU

4.1 Danska

V skandinavskih dr`avah je zelo raz{irjeno zdru`evanje v organizacije. Na Danskem

samo 10 odstotkov populacije ne pripada niti eni organizaciji oziroma preko 73 odstot-

kov prebivalstva so ~lani ve~ kot ene organizacije. Danska dru`ba podpira zdru`evanje

ljudi in v njej so nevladne organizacije sestavni del javne uprave in politi~nega sistema.
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Relativno harmoni~na in stabilna pozicija danske demokracije se pripisuje razvoju {iro-

ke, lokalne in na skupnem interesu zasnovane mre`e prostovoljnih organizacij.

Nevladne organizacije na Danskem so nastale v drugi polovici 19. stoletja, predvsem

kot predstavnice interesov delavcev in kmetov. Tako je tudi danes na Danskem prisot-

no sodelovanje nevladnih, posebej sindikalnih organizacij, s politi~nimi strankami. Vla-

da redno vklju~uje predstavnike nevladnih organizacij v razli~ne komisije, odbore ali

sodi{~a (povzeto s spletne strani Kraljevine Danske).

Na Danskem ni zakona, ki bi urejal polo`aj nevladnih organizacij ter njihovo sodelova-

nje z vlado. V praksi pa ministrstva in parlamentarni odbori obravnavajo tudi iniciative

relevantnih organizacij in interesnih skupin pri pripravi zakonskih predlogov (povzeto

iz odgovora korespondenta iz Folketinga).

Danska vlada je tekom predsedovanja Evropski uniji v drugi polovici leta 2002 povabila

nevladne organizacije k sodelovanju. @elela je vklju~iti nevladne organizacije v aktiv-

nosti okrog predsedovanja. Oblikovan je bil NVO sekretariat, ki upravlja s subvencioni-

ranjem nevladnih organizacij. Sekretariat je bil ustanovljen znotraj Danske asociacije za

mednarodno sodelovanje (Mellemfolkeligt Samvirke), ki deluje kot nevladna organiza-

cija na podro~ju promocije solidarnosti in razumevanja zunaj mej dr`av. Pri upravljanju

s sredstvi sodelujejo predstavniki prostovoljnih nevladnih organizacij, EU interesnih

skupin ter ministrstva za zunanje zadeve (glej spletno stran danskega predsedovanja

EU).

Sodelovanje organizacij in razli~nih ministrstev poteka tudi na drugih podro~jih. Mini-

strstvo za socialne zadeve od leta 1998 opravlja distribucijo sredstev prostovoljnim or-

ganizacijam na socialnem podro~ju4. Podro~je mladinskih organizacij pa pokrivajo raz-

li~na resorna ministrstva5.

4.2 Francija6

V Franciji se sektor nevladnih organizacij nana{a predvsem na neprofitne organizacije

(non-profit organisations). Pravica do zdru`evanja je zagotovljena `e v preambuli fran-

coske ustave. Statusno so nevladne organizacije lahko dru{tva in ustanove.

Pojem dru{tva je opredeljen `e v zakonu iz leta 1901 (La loi du 1er juillet 1901), in sicer

je dru{tvo (association) skupnost dveh ali ve~ oseb, ki sku{ajo trajno na podlagi svojega

znanja in izku{enj dosegati dolo~ene cilje, ki pa niso dobi~konosne narave. Minimalno
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{tevilo ustanoviteljev dru{tva je dva. V Franciji obstajajo nepriznana oziroma de facto

dru{tva in priznana dru{tva. Poleg teh dveh oblik dru{tev obstajajo tudi dru{tva, ki delu-

jejo v javno korist (public utility). Za to obliko dru{tev ni pravne definicije, prizna jih

lahko pristojen dr`avni organ na podlagi svoje diskrecijske pravice. Glede dr`avljans-

tva pri ~lanstvu ni nobenih posebnih pogojev. Nepriznana dru{tva niso pravne osebe.

Priznana dru{tva pridobijo pravno osebnost na podlagi izjave, ki jo podajo lokalnim ob-

lastem. V izjavi (declaration) navedejo ime dru{tva, cilje dru{tva, in prostore, kjer bo

dru{tvo delovalo. Poleg tega je treba v izjavi navesti tudi ime, poklic in stalno prebiva-

li{~e vsakega direktorja ter prilo`iti dve kopiji statuta dru{tva. To izjavo je treba objaviti

v francoskem uradnem listu. Tako priznano dru{tvo lahko sprejema darila in volila, in

sicer samo, ~e je njegov izklju~en namen zagotavljanje socialne pomo~i, znanstveno in

medicinsko raziskovanje, ~e je kulturno dru{tvo ali dru{tvo, ki deluje v javno korist.

Dru{tvo, ki deluje v javno korist, ima ve~ pravic, in sicer lahko pridobiva gozdove in

gozdarska zemlji{~a ter sprejema volila in darila. ^e pridobi tako dru{tvo na podlagi

oporoke stavbo, ki ni namenjena delovanju dru{tva, jo mora prodati, lahko pa zadr`i

kupnino, dobljeno s prodajo nepremi~nine.

Posebna oblika, v kateri mora biti sestavljen statut, ni predpisana.

Pridobitna dejavnost, `e po zakonu iz leta 1901 in ostali zakonodaji, ni prepovedana.

V primeru prenehanja ali ste~aja dru{tva se ostanek premo`enja ne deli med ~lane, am-

pak se v skladu s statutom in/ali odlo~itvijo na rednem letnem sestanku preda oziroma

zapusti neprofitni organizaciji, ki zasleduje podobne cilje.

^e so dru{tva opro{~ena pla~ila DDV in so neprofitna, tudi niso zavezanci za pla~ilo

korporativnih davkov (npr. davek od dobi~ka, itd.). So pa vsa dru{tva zavezanci za pla-

~ilo lokalnih davkov kot na primer accommodation tax (razen za neopremljene prosto-

re in prostore odprte za javnost) in davka na premo`enje.

Dru{tva, ki delujejo v javno korist, morajo zahtevo za priznanje podati na ministrstvo,

pristojno za notranje zadeve. Priznanje nalaga dru{tvu dolo~ene obveznosti, obenem

pa mu daje {ir{e upravi~enje do sprejemanja daril ali pridobivanja in posedovanja ne-

premi~nin. Kriteriji za priznanje dru{tva, ki deluje v javno korist, so naslednji: mora biti

priznano dru{tvo, redno mora delovati najmanj tri leta, zasledovati mora splo{no korist-

ne cilje, imeti mora najmanj 200 ~lanov in mora sprejeti statut.

Pojem ustanove/fundacije je zakonsko opredeljen in se lahko uporablja za ustanove, ki

jih prizna dr`ava kot ustanove, ki delujejo v javno korist, gospodarske ustanove (fonda-

tions d'entreprise) in neavtonomne ustanove pod za{~ito dr`avno priznanih javnih us-

tanov (npr. Fondation de France). Neavtonomne ustanove niso pravne osebe. Zakon o

ustanovah iz leta 1987 je opredelil ustanovo kot pravni akt, na podlagi katerega se ena

ali ve~ fizi~nih ali pravnih oseb odlo~i, da bo nepreklicno namenila nepremi~nine, pra-
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vice ali drugo premo`enje v neprofitne namene in za javno korist. Ustanove morajo za-

sledovati splo{no koristne cilje, ki morajo biti dolo~eni v statutu ustanove. Zasebne ozi-

roma dru`inske ustanove niso dovoljene.

Za dr`avno odobritev ustanove mora ustanovitelj pridobiti odobritev ministrstva, pri-

stojnega za notranje zadeve. Ustanova lahko nastane s pogodbo inter vivos (za ~asa us-

tanoviteljevega `ivljenja) ali v obliki oporoke. Dokument se predlo`i Uradu za dru{tva

in ustanove, ki se nato posvetuje s pristojnim ministrstvom in dr`avnim svetom (Conseil

d'Etat, ki je svetovalno telo vlade in najvi{ja sodna instanca na upravnem podro~ju).

Urad pripravi odlok, ki ga podpi{e minister pristojen za notranje zadeve. Ustanova po-

stane pravna oseba na podlagi ministrovega odloka objavljenega v francoskem urad-

nem listu. Glede obdav~itve veljajo enaka pravila kot za dru{tva.

Za francoske nevladne organizacije je zna~ilno to, da se je njihovo {tevilo mo~no pove-

~alo {ele po letu 1990. Klasificirane so glede na cilje, ki jih zasledujejo. Najpogostej{e

nevladne organizacije so ustanovljene na podro~ju krizne pomo~i (zdravni{ka pomo~,

rde~i kri`, itd.), pomo~i dr`avam v razvoju, obrambe, ~lovekovih pravic in nasprotova-

nja globalizaciji.

Francoska vlada se redno posvetuje z nevladnimi organizacijami pri oblikovanju vlad-

ne politike o sodelovanju z de`elami v razvoju. V ta namen je vzpostavila {tevilne me-

hanizme za pospe{evanje dialoga z nevladnimi organizacijami. Od leta 1990 sodelujejo

nevladne organizacije na skupnih komisijah, ki razpravljajo o bilateralnih odnosih med

Francijo in dr`avami v razvoju. Te skupne komisije so uradni bilateralni sestanki, na ka-

terih sodelujejo visoki dr`avni uradniki francoske vlade in dolo~ene dr`ave v razvoju.

Nevladne organizacije sodelujejo tudi v organih, ki delujejo na podro~ju politike do dr-

`av v razvoju, kot je na primer Cooperation Development Commission, ustanovljena

leta 1984.

Francoska vlada financira dolo~ene aktivnosti nevladnih organizacij in spodbuja pro-

stovoljno in kvalificirano delo v teh organizacijah. Tako na primer francosko zunanje

ministrstvo sofinancira nevladne organizacije, zato da bi la`je uresni~evalo javne politi-

ke na podro~ju francoske kulture, razvojne politike ali podobe dr`ave v svetu. Lahko

pa vlada financira posamezne projekte ali razli~ne ~lovekoljubne akcije. Ministrstvo za

zunanje zadeve podpira zvezo nevladnih organizacij, da bi prispevalo k njihovem so-

delovanju na sestankih, ki jih organizirajo mednarodne organizacije. Nenazadnje pa mi-

nistrstvo prispeva tudi sredstva za socialno varnost prostovoljcev, ki delujejo v nevlad-

nih organizacijah, ki so uradno priznana dru{tva (agrées).

Na splo{no velja, da lahko za javna sredstva zaprosijo le uradno priznana dru{tva. To pa

so lahko na primer dru{tva, ki izvajajo dolo~ene aktivnosti: {portne, zdravstvene, itd.
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Glede dr`avnih subvencij velja pravilo, ki mora biti navedeno v sporazumu med ne-

vladno organizacijo in vlado, da se neporabljena sredstva vrnejo v dr`avni prora~un (to

izhaja na primer iz Navodil ministra za gospodarstvo in finance, z dne 5.9.1988).

Glede financiranja nevladnih organizacij prevladuje v Franciji model dominacije dr`av-

nega financiranja. Tako so viri prihodkov: dr`avne subvencije – 59%, lastni prihodki –

34% in zasebni prispevki (darila, volila) – 7%.

4.3 Italija7

Pravica do zdru`evanja je opredeljena v Ustavi Republike Italije, Civilnem zakoniku,

Zakonu {t. 52 z dne 27.2.1985 in Zakonu {t. 266 o prostovoljnih organizacijah, z dne

11.8.1991. V Italiji ni zakonsko dolo~ene opredelitve pojma nevladna organizacija. Za-

konodaja, ki se nana{a na celoten »tretji sektor«, je precej razpr{ena in {tevilna. Nevlad-

ne organizacije so le del {irokega spektra tretjega sektorja. V tretji sektor spadajo tako:

nevladne organizacije, prostovoljne organizacije, kooperative/zadruge in posebne so-

cialne kooperative/zadruge.

Zakonodaja ne opredeljuje definicije dru{tva (associazione). V praksi je dru{tvo vsaka

organizacija, v kateri je zdru`eno ve~ ljudi, ki delujejo v splo{no korist in ne za pridobi-

vanje dobi~ka. Minimalno {tevilo ustanoviteljev dru{tva ni predpisano. V Italiji poznajo

tri vrste dru{tev, in sicer: priznana dru{tva, nepriznana dru{tva in odbore (comitato).

Glede dr`avljanstva pri ~lanstvu ni posebnih omejitev. Pravne osebe so samo priznana

dru{tva, in sicer na podlagi odloka pristojnega dr`avnega organa o priznanju. Pogoj za

pridobitev tega statusa je, da ima dru{tvo dovolj premo`enja, s katerim lahko dosega s

statutom dolo~ene cilje. Pravico podeljevanja pravne osebnosti ima lahko predsednik

ministrskega sveta, predsednik posamezne regije ali prefekt, odvisno od tega, kolik{en

je teritorialni obseg delovanja posameznega dru{tva.

Glede pravne sposobnosti je dolo~eno, da zasebne pravne osebe ne morejo pridobiti

osnovnih sredstev (fixed assets), sprejemati daril, pridobivati zapu{~ine ali volil brez

odobritve pristojnega dr`avnega organa. V nepriznanih dru{tvih so osebe, ki delujejo v

imenu in za ra~un dru{tva, odgovorne za dolgove dru{tva z vsem svojim premo`enjem.

Nepriznana dru{tva lahko na podlagi zakona {t. 52, z dne 27.2.1985 pridobivajo osnov-

na sredstva. Nepriznana dru{tva in odbori pa lahko sodelujejo kot stranka v postopkih

pred sodi{~em.

Prostovoljne organizacije, ki so zavedene v registru in imajo status nepriznanega

dru{tva, lahko pridobivajo sredstva potrebna za izvajanje njihove dejavnosti, sprejema-
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jo darila in volila. Ustanovitveni akt dru{tva mora imeti obliko javne listine. Dru{tva ni

potrebno registrirati. V primeru, da dru{tvo ni registrirano, so lahko poobla{~ene osebe

skupaj z dru{tvom solidarno odgovorne za dolgove dru{tva (33. ~len Civilnega zakoni-

ka – Codice civile).

Dru{tva se lahko ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, vendar dobi~ek ne sme biti v de-

narju, ampak je lahko izklju~no v doseganju ciljev dru{tva. ^e pridobitna dejavnost

dru{tva ni povezana z dosego ciljev dru{tva, se lahko dru{tvo smatra kot de facto gos-

podarska dru`ba/podjetje z vsemi dav~nimi in socialnimi posledicami, ki veljajo za

podjetja. ^lani dru{tva nimajo pravice do udele`be pri dobi~ku.

Dru{tva niso – na podlagi 13. ~lena {este direktive EC o DDV8 – zavezanci za pla~ilo

DDV. Blago in storitve opravljene s strani prostovoljnih organizacij so opro{~ene pla~ila

DDV. Priznana in nepriznana dru{tva so zavezanci za pla~ilo davka od dohodka prav-

nih oseb, ki je proporcionalen glede na vsoto dohodka, pridobljenega kot katastrski

dohodek, dohodek iz kapitala, idr.

Ustanove so zasebne pravne osebe. Ustanovitveni akt je enostranski akt in ima obliko

javne listine ali oporoke. Posebnih zahtev glede dr`avljanstva ni. Ustanova pridobi

pravno osebnost na podlagi odobritve vlade in sicer v obliki odloka, ki ga izda predsed-

nik ministrskega sveta. Ustanove so pravne osebe tako kot priznana dru{tva. Ustanove,

ki delujejo na podro~ju zgodovine, knji`evnosti, znanosti ter raziskav, u`ivajo 50% olaj-

{avo pri pla~ilu davka od dohodka pravnih oseb. Uvoz stvari za ustanove, ki opravljajo

dobrodelno dejavnost, dejavnost vzgoje in izobra`evanja ter raziskav, so opro{~ene

pla~ila davka na dodano vrednost. Na splo{no velja, da ustanove, ki se ne ukvarjajo s

pridobitno dejavnostjo, niso zavezanke za pla~ilo davka na dodano vrednost.

Leta 1997 je bila ustanovljena Zveza italijanskih nevladnih organizacij (L'Associazione

delle Ong Italiane). Zveza ne deluje s pridobitnim namenom. Sestavljajo jo zakonito us-

tanovljene nevladne organizacije, ki med ostalim delujejo najmanj tri leta na podro~ju

mednarodnega sodelovanja.

Zveza zasleduje naslednje cilje:

• spodbujanje strategij in politik na podro~ju sodelovanja med nevladnimi

organizacijami,
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• zastopanje nevladnih organizacij na podro~ju sodelovanja Italije in dr`av v razvoju,

sodelovanja z Evropsko unijo ter sodelovanja nevladnih organizacij z nadnacionalni-

mi organizacijami,

• omogo~anje izmenjave izku{enj in posredovanja informacij med ~lani.

Na podro~ju socialne izklju~enosti (social exclusion) se je v Italiji razvilo zanimivo so-

delovanje med lokalnimi oblastmi in tk.im. socialnimi zadrugami - cooperative sociali

(Legge n. 381, 8.11.1991 – Disciplina delle cooperative sociali). Te zadruge pogodbeno

sodelujejo z lokalnimi oblastmi. Obstajata dve vrsti socialnih zadrug, in sicer tiste, ki za-

gotavljajo socialno-zdravstvene in izobra`evalne storitve, in tiste, ki izvajajo kmetijske

in trgovske aktivnosti, da bi zaposlili te`je zaposljivo populacijo. Socialne zadruge se

zdru`ujejo v konzorcij zadrug, ki trenutno postaja edini upravi~enec pri sklepanju izva-

jalskih pogodb z regionalnimi in lokalnimi oblastmi. Posledi~no so upravi~enci oziro-

ma pogodbene stranke dolo~ene socialne zadruge, ki jih dolo~i konzorcij.

V Italiji je glede financiranja nevladnih organizacij uveljavljen model dominacije lastnih

sredstev. Viri prihodkov nevladnih organizacij v Italiji so naslednji: pla~ila za storitve (ki

jih nevladne organizacije prodajajo na trgu) – 53%, subvencija dr`ave (subvencije ali

pla~ila na podlagi razli~nih pogodb) – 43% in zasebne donacije (darila, volila) – 4%.

4.4. Nizozemska

Model sodelovanja med vlado in institucijami civilne dru`be na Nizozemskem ni docela

struktuiran, ve~ji poudarek je na u~inkovitosti sodelovanja. Sodelovanje pa je pred-

vsem odvisno od podro~ja, na katerem deluje institucija civilne dru`be oz. nevladna

organizacija.

Nizozemskemu modelu pravijo »sodelovalni« zaradi odnosa med dr`avo in civilno

dru`bo. V izvajanje storitev so vklju~ene predvsem nevladne organizacije, ki so financi-

rane iz prora~una in iz direktnega pla~ila uporabnikov. Dr`ava pokrije del storitev, os-

tale pa so prepu{~ene prostemu trgu9. Opazna je ve~ja tr`na usmerjenost nedr`avnih iz-

vajalcev: pogodbe, namesto nenehnih subvencij (Lesko{ek, Hr`enjak, 2002). Tr`na us-

merjenost posebej velja na podro~ju socialnega varstva (na primer, v vrtcih lahko dr`a-

va zakupi del mest, del pa podjetja ali posamezniki, ki imajo dav~ne olaj{ave).
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Dolo~ena podro~ja (na primer: za{~ita ~lovekovih pravic) pa so skoraj v popolnoma

odvisna od dr`ave (povzeto iz razgovora z g. Zwambornom).

Na podro~jih, kot so izobra`evanje ali rehabilitacija zapornikov, civilna dru`ba sodeluje

z vlado, ne le pri izvajanju, ampak tudi pri pripravi politike. Med dr`avo in nevladnimi

organizacijami je ve~ povezav in odnos ni omejen le na sklepanje in izvajanje pogodb.

Dinamika odnosa je odvisna od situacije ter ciljev, ki se `elijo dose~i. Lista subvencioni-

ranih organizacij je pogosto zelo {iroka, vendar brez vnaprej dolo~enih pravil, ki bi or-

ganizacijam zagotovili financiranje (povzeto iz razgovora z g. Zwambornom).

Pri financiranju nevladnih organizacij sta pomembna dva procesa, in sicer:

• transparentnost pri dodeljevanju javnih sredstev. Vsako donacijo krije uradni odlok,

organizacija pa lahko vlo`i prito`bo na odlok pri pristojnih organih. Subvencionirana

organizacija je dol`na poro~ati o porabi denarja odgovorni javni slu`bi (najpogosteje

je to ministrstvo), ta pa naprej poro~a parlamentu;

• u~inkovitost dodeljenih sredstev. Organizacija je dol`na tudi poro~ati o svojem po-

~etju z dodeljenimi sredstvi. Evalvacija rezultatov predvidenih aktivnosti je pomem-

bna pri nadaljnjem na~rtovanju projektov (povzeto iz razgovora z g. Zwambornom).

Na Nizozemskem na splo{no ni zakonske podlage, ki bi dolo~ala sodelovanje med vla-

do in institucijami civilne dru`be. Dolo~ila o sodelovanju med vlado in civilno dru`bo

lahko najdemo v tistih primerih, pri katerih vlada meni, da so del javnega interesa. Dia-

log je na primer zakonsko dolo~en med vlado in nevladnimi organizacijami pri re{eva-

nju problematike priseljencev.

Dav~na zakonodaja tudi posredno vklju~uje dolo~ila, ki se nana{ajo na delovanje civil-

ne dru`be. Nevladne organizacije niso specifi~no navedene, dolo~ene pa so dav~ne

olaj{ave v podporo dolo~enih javno koristnih dejavnosti (povzeto iz razgovora z g.

Zwambornom).

4.5 Velika Britanija

V Veliki Britaniji ni zakonsko dolo~ene definicije civilne dru`be. Institucije civilne

dru`be (NVO, prostovoljni sektor, dobrodelne ustanove, sindikati itd.) za svoj obstoj ne

potrebujejo zakonodaje, vendar so dolo~ene organizacije tudi zakonsko urejene (iz od-

govora House of Commons). Tako je ustanavljanje, financiranje in upravljanje z dobro-

delnimi ustanovami in fundacijami urejeno z zakonom o dobrodelnih ustanovah (Char-

ities Act) iz leta 1993. Z zakonom je dolo~ena posebna komisija (The Charity Commis-

sion) kot glavno telo upravljanja v prostovoljnem sektorju. Zadol`ena je za urejanje in
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registracijo organizacij v Angliji in Walesu (povzeto po spletni strani The Charity

Commission).

V Veliki Britaniji {tevilo nevladnih organizacij nara{~a, dr`ava pa jih financira.. Nevlad-

ne organizacije so dobro organizirane in sposobne razli~nih aktivnih vlog v odnosu do

dr`ave. Trudijo se obdr`ati dovolj avtonomije za kritiko dr`ave in njenih politik (povze-

to po Lesko{ek, Hr`enjak, 2002).

Finan~no ministrstvo (HM Treasury) je 10. septembra 2002 objavilo poro~ilo o vlogi

prostovoljnega in javnega sektorja na podro~ju javnih storitev (The Role of the Volun-

tary and Community Sector in Service Delivery: A Cross Cutting Review). Poro~ilo so

ve~ kot eno leto skupaj pripravljali predstavniki prostovoljnega sektorja ter razli~nih

ministrstev. V njem se vladna stran odlo~no zavezuje k sodelovanju s prostovoljnim in

javnim sektorjem10. Poudarja se odlo~ilna vloga prostovoljnega sektorja pri reformi jav-

nih slu`b in ponovne okrepitve dr`avljanskih pravic (povzeto s spletne strani HM

Treasury).

Poro~ilo predstavlja na~rt za sodelovanje med vlado in prostovoljnim sektorjem. V po-

ro~ilu je objavljenih 42 priporo~il za premagovanje obstoje~ih ovir ter za pospe{evanje

uspe{nega in dolgoro~nega partnerstva med vlado ter prostovoljnim sektorjem. S pri-

poro~ili se `eli zagotoviti:

• financiranje in partnerstvo med vlado in sektorjem (pogodbe na dalj{e obdobje);

• izobra`evanje in razvoj kadrov v sektorju;

• vklju~evanje sektorja v na~rtovanje in izvajanje storitev. Z vklju~evanjem prostovolj-

nega sektorja v na~rtovanje, je vlada sposobna u~inkoviteje uporabiti obstoje~a

sredstva;

• kreiranje trga storitev – ( vpra{anje nenadomestljivega DDV-a)11;

• u~inkovitej{e pogodbe, ki bi bolj odra`ale realne stro{ke (povzeto s spletne strani

NACVS).

Za izvedbo priporo~il ter za razvoj in promocijo prostovoljnega sektorja je zadol`en po-

seben oddelek v notranjem ministrstvu (povzeto iz House of Commons Standard Note).

V Veliki Britaniji se razvija koncept »novega javnega upravljanja«, ki pomeni naslednje:
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(DDV), ki pa s priporo~ili niso podprte.



• privatizacija javnega sektorja z obveznim zbiranjem konkuren~nih ponudb;

• razli~ne oblike pogodb z zunanjimi izvajalci: javni razpisi, omejeno zbiranje ponudb,

neposredno sklepanje pogodb, sprotni nakupi storitev. Za Veliko Britanijo je zna~il-

no financiranje prek pogodb z izvajalci, ki jih sklepa vlada ali lokalna skupnost.

Te pogodbe v Veliki Britaniji vsebujejo naslednje (Lesko{ek, 1998) :

• v preambuli dolo~ajo obdobje financiranja in pogoje, pod katerimi se pogodba po-

dalj{uje. Jasno je opredeljen namen pogodbe;

• naslednje poglavje je jasen in kratek opis organizacije in njenih ciljev. Jasno je torej,

kak{na je organizacija, ki jo sofinancirajo. Sprememba namenov, ciljev ali dejavnosti

predpostavlja spremembo ali celo prekinitev pogodbe;

• tretje poglavje podrobno opisuje na~in financiranja in navaja to~no vsoto denarja;

• naslednje poglavje natan~no opredeli, komu morajo nuditi storitve in katere. Poglav-

je vsebuje opis, kako morata potekati izobra`evanje in nadzor prostovoljcev. Na-

tan~no opredelijo, koliko skupin morajo vzpostaviti, kje in kaj pomeni individualno

delo. Ena od nalog je izobra`evanje profesionalcev;

• naslednje poglavje je namenjeno opredelitvi vrednot, politike in prakse, ki jo mora

organizacija zagotoviti. V tem poglavju so do podrobnosti opredeljena na~ela dobre

prakse, ki jih morajo upo{tevati. Poleg na~el dobre prakse je omenjena {e politika

enakih mo`nosti;

• naslednja poglavja govorijo {e o zagotavljanju varnosti uporabnikov, delavcev in pro-

stovoljcev, o nadzoru, na~inih prito`be, arbitra`ah in ~asovnih rokov.

Da bi tak{no pogodbo lahko sestavili, je potrebno z naro~nikom in izvajalcem vzposta-

viti ustrezen partnerski odnos. Tak{en odnos se razvija skozi proces pogajanj, ki lahko

traja tudi nekaj mesecev. Ko gre za ve~je vsote denarja, v nekaterih lokalnih skupnostih

opravijo najprej oceno, ki lahko traja tudi nekaj mesecev. Oceno najpogosteje opravlja

naro~nik sam.

Pozitivne strani jasnih pogodbenih odnosov so predvsem finan~na stabilnost za dolo-

~eno obdobje ter ve~ja notranja stabilnost organizacije. Negativna stran pa je izguba av-

tonomije, ki je v bistvu bolj stranski produkt podreditve storitvam, kot pa zahteve obla-

sti po podreditvi (povzeto po Lesko{ek, Hr`enjak, 2002).

Eden izmed pomembnih pogojev za uspe{no delovanje organizacij so prav gotovo fi-

nan~na sredstva. Nacionalni svet prostovoljnih organizacij (NCVO)12 navaja razli~ne

oblike financiranja organizacij, in sicer:
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• dr`avno financiranje (Central Government Funding);

• lokalno financiranje (Local Government Funding);

• subvencije Evropske unije;

• iz sredstev pridobljenih z vpla~ili loterije;

• iz vpla~il (donacij) podjetij ali posameznikov (glej spletno stran NCVO).

Nacionalni svet prostovoljnih organizacij (NCVO) ocenjuje, da je 30 odstotkov prihod-

kov organizacij v letu 2000-01 pri{lo iz dr`avnih in lokalnih subvencij britanske vlade.

Najve~ dr`avnih sredstev je namenjenih podro~ju gradnje stanovanj, sledijo mu po-

dro~ja kulture, {porta in rekreacije, mednarodnih aktivnosti, socialne slu`be ter pravoa,

kriminala, dr`avljanskih pravic in informacij. Lokalne oblasti najve~ sredstev namenjajo

socialnim slu`bam, sledi jim podro~je izobra`evanje in raziskav ter kulture, {porta in re-

kreacije13 (povzeto s spletne strani HM Treasury).

Na{i viri navajajo, da 48% prihodkov NVO v Veliki Britaniji prihaja iz pla~ila za storitve,

40% od subvencij dr`ave in 12% od zasebnih donacij (^ernak Megli~, 1997).

4.6 [vedska14

Na [vedskem obstajajo tri razli~ne vrste nevladnih organizacij: neprofitne organizacije,

dru{tva in ustanove. [vedi nimajo posebnega zakona, ki bi urejal delovanje nevladnih

organizacij.

Zna~ilnost neprofitnih organizacij je, da niso ustanovljene zaradi pridobivanja dobi~ka,

temve~ predvsem v dobrodelne namene. Neprofitne organizacije se lahko ustanovijo

brez posebnih formalnih pogojev in imajo status pravne osebe. Vendar lahko neprofit-

ne organizacije dobijo na podlagi Zakona o ozna~itvi pravnih oseb (Act on Identifica-

tion Designation for Legal Entities – 1974) posebno identifikacijsko {tevilko. Predlog za

izdajo {tevilke lahko dajo organizacije same ali pa pristojen dr`avni/upravni organ. Ne-

profitna organizacija pridobi pravno sposobnost, ~e ima poseben akt, ki ureja njen na-

men in delovanje ter upravo, ki deluje kot izvr{ni organ. Uprava mora biti imenovana

na letnem sestanku, kjer so imenovani tudi zunanji revizorji. Zunanji revizorji skrbijo,

da so pri delovanju organizacije upo{tevani splo{ni ra~unovodski standardi in da upra-

va izvr{uje svoje naloge v skladu z nameni, navedenimi v aktu o delovanju neprofitne

organizacije. Nekatere neprofitne organizacije so dol`ne voditi ra~unovodske evidence

315

13 V letu 2002 je finan~no ministrstvo (HM Treasury) predvidelo ve~ sredstev za financiranje prostovoljnih or-

ganizacij (£188 milijonov).

14 Vsi podatki za to dr`avo so povzeti po spletnih straneh.



v skladu z Zakonom o knjigovodstvu (Bookkeeping Act, 1999), ~e njihovo premo`enje

presega dolo~en znesek, ki pa je naveden v Zakonu o splo{nem zavarovanju (Law on

Common Insurance, 1962). ^e ima neprofitna organizacija status pravne osebe, je od-

govorna za dolgove s svojim premo`enjem, v nasprotnem primeru pa so za dolgove in

obveznosti organizacije odgovorni njeni ~lani, uprava in zunanji revizorji individualno.

Prostovoljno prenehanje neprofitne organizacije je ponavadi urejeno v aktu o delova-

nju organizacije, tak predlog pa se najpogosteje sprejme na rednem letnem sestanku or-

ganizacije. Neprofitna organizacija lahko preneha tudi na podlagi ste~aja (bankruptcy),

ki se uvede na predlog upnikov ali organizacije same.

Pravica do zdru`evanja je zagotovljena `e v Ustavi Kraljevine [vedske. Dru{tvo (ïdeell

förening) je pravna oseba, v katerem je zdru`enih ve~ oseb, ki delujejo z dolo~enim ci-

ljem. Dru{tva ne delujejo zato, da bi dosegala kakr{nekoli ekonomske koristi oziroma

da bi opravljala pridobitno dejavnost. Minimalno {tevilo ustanoviteljev ni dolo~eno. Za

~lanstvo v dru{tvu ni potrebno izpolnjevati nikakr{nih pogojev glede dr`avljanstva.

Dru{tva niso predmet zakonskega urejanja. Dru{tvo pridobi status pravne osebe, ~e

ima statut in upravo. V statutu dru{tva morajo biti kar se da podrobno urejeni cilji in na-

meni dru{tva. Za registracijo dru{tva ni treba izpolnjevati posebnih pogojev. Pridobitna

dejavnost je na~eloma prepovedana, vendar lahko dru{tvo izvaja dolo~eno pridobitno

dejavnost pod pogojem, da ni ustanovljeno samo zaradi pridobivanja ekonomskih kori-

sti. Dru{tva, ki delujejo v dobrodelno korist (charitable purposes), ne pla~ujejo posred-

nih davkov (npr. DDV). Ostala dru{tva pa pla~ujejo posredne davke pod enakimi pogo-

ji kot druge pravne osebe. Na~eloma dru{tva niso zavezanci za pla~ilo davka od dohod-

ka (income tax) in davka na premo`enja (wealth tax). Za darila v vrednosti nad 10.000

SEK se pla~a davek na darila (gift tax). Glede knjigovodstva za dru{tva ni posebnih pra-

vil o nadzoru.

Temeljni predpis, ki ureja ustanove/fundacije, je Zakon o ustanovah (Foundation

Act/Stiftelselag, 1994). Zakon ureja navadne ustanove, ustanove za zbiranje sredstev in

ustanove na podlagi kolektivnih pogodb. Ustanove, ki delujejo na podro~ju delav~evih

pravic, kot so pokojninske in kadrovske ustanove, so urejene s posebnim zakonom

(Lag om tryggande av pensionsutfästelse, 1967). Ustanovo lahko ustanovijo fizi~ne in

pravne osebe. Pojem »ustanove« je v Zakonu o ustanovah opredeljen kot premo`enje, s

katerim se upravlja v dolo~en namen, opredeljen v ustanovitvenem aktu. Ustanove po-

stanejo pravne osebe takoj, ko so ustanovljene. Za ustanovitev fundacije ni potrebna

privolitev dr`avnega organa. Ustanovitelj ali ustanovitelji morajo jasno opredeliti na-

men fundacije in prenesti premo`enje na tretjo osebo, ki je ponavadi uprava fundacije

oziroma njeni upravitelji. Nadzor nad ustanovami izvaja lokalna oblast, na katere ozem-

lju ima ustanova sede`. Knjigovodsko poslovanje ustanove nadzira najmanj en zunanji
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revizor, ki skrbi, da so upo{tevani ra~unovodski standardi. Ustanove, ki delujejo v javno

korist, imajo dolo~ene dav~ne olaj{ave, vendar donacij ni mo`no odbiti od dav~ne os-

nove (tax deductible). Neprofitne ustanove niso zavezanke za pla~ilo davka na darila.

Darovalec ne more od{teti vrednosti darila od dav~ne osnove. Ustanove so zavezanke

za pla~ilo posrednih davkov (npr. DDV) pod pogoji, kot to velja za ostale pravne osebe.

V okviru {vedskega ministrstva za pravosodje deluje oddelek za demokracijo, ~loveko-

ve pravice, nevladne organizacije in {port. Oddelek je med drugim odgovoren za splo-

{na vpra{anja v zvezi z mo`nostjo zdru`evanja ljudi v razli~ne organizacije, gibanja in

dru{tva. Obenem pa se ukvarja tudi s pogoji za delovanje tak{nih organizacij ter

mo`nostmi financiranja, ki so med ostalim dolo~eni v posameznih zakonih. Oddelek

preu~uje tudi, kako denarni prispevki vplivajo na uresni~evanje ciljev posamezne

organizacije.

Cilj vladne politike o nevladnih organizacijah je zagotavljanje najbolj{ih mo`nosti za us-

tanovitev in sodelovanje ljudi v nevladnih organizacijah. Z zadevami povezanimi z ne-

profitnim sektorjem in njegovimi {tevilnimi aktivnostmi se ve~inoma ukvarjajo politike

s {tevilnih podro~ij. Za koordinacijo politike vlade o nevladnih organizacijah je pristoj-

na delovna skupina, v kateri sodelujejo predstavniki vseh ministrstev. Ena od nalog

vladne politike je tudi zagotavljanje ustreznosti zakonodaje, ki ureja delovanje in finan-

ciranje nevladnih organizacij. Kot primer lahko navedemo ukrep vlade, s katerim je us-

tanovila samostojni odbor, ki preu~uje zakonodajo s podro~ja nevladnih organizacij.

Politika o nevladnih organizacijah vklju~uje tudi splo{na vpra{anja o dodeljevanju fi-

nan~nih sredstev nevladnim organizacijam, med drugim tudi sistem, po katerem se fi-

nan~na sredstva dodeljujejo.

Vlada je ustanovila tudi poseben forum, tk.im. forum nevladnih organizacij (Non-gov-

ernmental organisation forum) za dialog s predstavniki razli~nih nevladnih organizacij.

Cilj dialoga med vlado in nevladnimi organizacijami je vzpostavitev ve~jega vpliva ne-

vladnih organizacij v dru`bi in s tem okrepitev demokracije. Za vzpostavitev dialoga so

odgovorni predstavniki dvanajstih krovnih organizacij (umbrella organisations), {ved-

ska zveza lokalnih oblasti, ministrstvo za pravosodje ter ostale vladne slu`be.

V zvezi z nevladnimi organizacijami se ve~krat pojavlja pojem socialna ekonomija (so-

cial economy). Socialna ekonomija se navezuje na aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem za-

gotavljanja konkretnih koristi za ~lane organizacije ali druge skupine; ne pripadajo jav-

nemu sektorju in kjer so zasebni-profitni interesi drugotnega pomena. Prvi pogoj za

vzpostavitev socialne ekonomije je, da se ljudje zdru`ujejo in organizirajo v, na primer

dru{tva, ali tk.im kooperativne organizacije. Pogoji za socialno ekonomijo se - z drugi-

mi besedami - ustvarjajo prek organizacij civilne dru`be.
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Na [vedskem deluje na podro~ju socialne ekonomije pribli`no 200.000 kooperativnih

organizacij, dru{tev in ustanov, ki delujejo v javno korist. Od teh je pribli`no 150.000

neprofitnih organizacij. Njihovi skupni prihodki zna{ajo letno ve~ kot 120 milijard SEK.

V teh organizacijah je zaposlenih 200.000 ljudi, poleg tega pa pri njihovem delu sodelu-

je {e precej{nje {tevilo prostovoljcev. Te organizacije delujejo na podro~ju pred{olske

vzgoje, zdravstvenega varstva, {olstva, kulture in prostega ~asa.

Glede financiranja je na [vedskem uveljavljen sistem neposredne finan~ne pomo~i or-

ganizacijam civilne dru`be. Finan~na pomo~ tem organizacijam je zagotovljena tako na

dr`avni kot na regionalni in lokalni ravni. Najve~ finan~nih sredstev prispevajo ob~in-

ske oblasti na lokalni ravni. Financiranje na dr`avni ravni se ne nana{a na financiranje

posameznih projektov, ampak sku{a dr`ava z neposrednim financiranjem zagotoviti fi-

nan~no stabilnost razli~nih sektorjev civilne dru`be.

V. ZAKLJU^EK

V praksi dr`av ~lanic Evropske unije `e nekaj desetletij obstajajo splo{na pravila, ki se

nana{ajo na nevladne organizacije in so rezultat dolge tradicije obstoja in delovanja teh

organizacij oz. civilne dru`be v naj{ir{em pomenu besede.

Zakonodaja dr`av ~lanic ureja obliko pravnih oseb, svobodo zdru`evanja in govora,

dav~ne olaj{ave, financiranje s strani dr`ave in javno podporo nepridobitnim organiza-

cijam, ki delujejo v javno dobro. Nevladne organizacije potrebujejo dolo~eno podporo

oziroma priznanje statusa odvisno od dru`benega okolja, v katerem delujejo. V ve~ini

prikazanih dr`av, samo priznane nevladne organizacije lahko sprejemajo subvencije in

druge oblike dr`avne podpore. Na Nizozemskem pa dr`avna podpora ni pogojena s

priznanim statusom nevladne organizacije. Tam se poudarja ~im ve~ja transparentnost

in u~inkovitost financiranja.

V dr`avah ~lanicah lahko zasledimo primere sodelovanja med dr`avo in nevladnimi or-

ganizacijami na posameznih podro~jih. Tako so bile v zadnjih nekaj desetletjih v kar ne-

kaj dr`avah uveljavljene listine in socialni sporazumi, ki so obravnavali polo`aj potro-

{nikov, invalidov, {tudentov, pacientov, umetnikov itd. Pogosto so tudi vklju~evale

priznanje in podporo njihovim specifi~nim organizacijam (glej spletno stran Vlade RS).

Ker pa je poudarek {e vedno na sektorskih ali interesno usmerjenih aktivnostih, v posa-

meznih dr`avah ~lanicah splo{en koncept nevladnih organizacij ni bil stvar samostojne

politi~ne razprave. Obstoj in delovanje nevladne organizacije sta preprosto samo po

sebi umevna. Potrebe po utemeljitvi splo{nega koncepta nevladnih organizacij do ne-

davnega ni bilo, saj na civilno dru`bo vsi gledajo kot na naraven rezultat svobode in de-
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mokracije. Razprava je tako usmerjena na konkretna in prakti~na vpra{anja, ki so v ve-

~ini primerov sektorsko usmerjena in specifi~na. Poleg tega sega razvoj nevladnih orga-

nizacij dale~ nazaj, v razli~ne tradicije in ~asovne okvire. Tudi v okviru iste dr`ave ob-

stajajo velike razlike glede pravnega polo`aja, financiranja in priznavanja razli~nih

tipov nevladnih organizacij, ki delujejo na razli~nih podro~jih (glej spletno stran Vlade

RS).

Odnos med dr`avo in nevladnimi organizacijami se spreminja in je odvisen od stalnih

konceptualnih premikov. Sedanje ve~anje vloge nevladnih organizacij je, po mnenju

Lesko{kove in Hr`enjakove, mogo~e razumeti skozi dva koncepta. Po eni strani se sre-

~ujemo s pritiski uporabni{kih gibanj, ki so si sposobna ustvarjati lastne storitvene orga-

nizacije, in po drugi s politikami, ki z »razdr`avljanjem« storitvenih servisov zmanj{ujejo

dr`avne prora~une na podro~jih socialnega varstva in zmanj{ujejo socialne pravice (Le-

sko{ek, Hr`enjak, 2002).
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ANTIDISKRIMINACIJSKA ZAKONODAJA EU*

I. UVOD

Direktiva Sveta Evropske unije (2000/78/EC) o splo{nih okvirih enakega obravnavanja

pri zaposlovanju in delu, je le eden od ukrepov, ki jih je leta 2000 v okviru boja proti raz-

li~nim oblikam diskriminacije sprejel Svet Evropske unije. Kljub temu, da se EU ukvarja

z vpra{anji diskriminacije `e od svojih za~etkov, pa je boj proti diskriminaciji v EU dobil

poseben pomen {ele s spremembami, ki jih je prinesla Amsterdamska pogodba. Am-

sterdamska pogodba podpisana leta 1997 in veljavna od leta 1999, je med drugim spre-

menila Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) tako, da 13. ~len omenjene

pogodbe predstavlja pravno osnovo, na kateri se EU loteva boja proti razli~nim obli-

kam diskriminacije, med katere sodi tudi starostna diskriminacija.

V prvem delu na kratko prikazujemo antidiskriminacijsko zakonodajo v Evropski uniji,

ki je bila sprejeta na osnovi 13. ~lena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES),

v nadaljevanju pa se v skladu z `eljo naro~nika osredoto~amo na prikaz Direktive Sveta

Evropske unije (2000/78/EC) o splo{nih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlova-

nju in delu. Poseben poudarek namenjamo ukrepom direktive, ki prepre~ujejo diskri-

minacijo starej{ih.

II. TEMELJNA ANTIDISKRIMINACIJSKA ZAKONODAJA EU,
SPREJETA NA OSNOVI 13. ^LENA PES

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) v svojem 13. ~lenu (prej ~len 6a) go-

vori o tem, da lahko Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parla-

mentom soglasno sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi spola,

rase ali narodnosti, vere ali prepri~anja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Na

osnovi omenjenega ~lena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti je Svet v letu 2000

sprejel paket treh pomembnih ukrepov za prepre~evanje razli~nih oblik diskriminacije,

in sicer:

• Direktivo Sveta 2000/43/EC z dne 29. junija 2000 o izvajanju na~ela enakega obravna-

vanja oseb ne glede na raso ali narodnost (t.i."Race Directive");
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• Direktivo Sveta 2000//78/EC z dne 27. novembra 2000 o splo{nih okvirih enakega

obravnavanja pri zaposlovanju in delu (t.i." Employment Directive" );

• Odlo~itev Sveta 2000/750/EC z dne 27. novembra 2000, o oblikovanju Akcijskega

programa skupnosti za boj proti diskriminaciji.

Direktive kot sekundarni pravni viri nalagajo dr`avam ~lanicam cilje, ki jih morajo v do-

lo~enem roku izpolniti oziroma uresni~iti, prepu{~ajo pa jim oblike in metode za dose-

go teh ciljev.

Direktiva Sveta 2000/43/EC o izvajanju na~ela enakega obravnavanja oseb ne glede na

raso ali narodnost prepoveduje diskriminacijo na podlagi rase ali narodnosti pri zapo-

slovanju, izobra`evanju, socialni za{~iti, zdravstvenem varstvu, dostopu do dobrin, sto-

ritev in stanovanj. Dr`ave ~lanice so bile dol`ne do 19. julija 2003 sprejeti ustrezne za-

kone oziroma predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, ki predstavlja dobro os-

novo za nadaljnje ukrepe usmerjene v prepre~evanje razli~nih oblik diskriminacije,

vklju~no s starostno diskriminacijo.

Direktiva Sveta 2000/78/EC o splo{nih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju

in delu, ki jo v nadaljevanju posebej povzemamo, govori o boju proti diskriminaciji pri

zaposlovanju in delu, ki bi temeljila na veri, prepri~anju, hendikepiranosti, starosti ali

spolni usmerjenosti. Rok za uskladitev zakonodaje in drugih predpisov dr`av ~lanic EU

z omenjeno direktivo je bil 2. december 2003. Izjema sta podro~ji oziroma starostne di-

skriminacije in diskriminacije na osnovi hendikepiranosti, kjer ~lanice EU lahko zapro-

sijo za podalj{anje roka za izvedbo potrebnih ukrepov najkasneje do decembra 2006.

Razlog za podalj{anje so lahko izredne okoli{~ine, obenem pa morajo ~lanice pripraviti

letna poro~ila o dose`enem napredku.

Akcijski program za boj proti diskriminaciji (2000/750/EC) bo potekal do leta 2006 in bo

imel predvsem tri cilje:

• izbolj{anje poznavanja in razumevanja problematike povezane z diskriminacijo s po-

mo~jo izmenjave izku{enj in informacij med dr`avami ~lanicami;

• krepitev polo`aja in vloge organizacij, ki delajo na tem podro~ju;

• pospe{evanje in raz{irjanje izku{enj ter osve{~anje javnosti glede problematike

diskriminacije.

Akcijski program ima v ta namen na razpolago 100 milijonov EUR, s katerimi naj bi se v

obdobju {estih let financirali prakti~ni ukrepi dr`av ~lanic EU za pospe{evanje enakosti

oziroma boja proti diskriminaciji na vseh podro~jih, ki jih zajemata prej omenjeni direk-

tivi, med njimi tudi starostno diskriminacijo.
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III. DIREKTIVA SVETA O SPLO[NIH OKVIRIH ENAKEGA
OBRAVNAVANJA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU (2000/78/EC)

Namen Direktive o splo{nih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu je

opredeliti splo{ni okvir boja proti neposredni ali posredni diskriminaciji zaradi vere ali

prepri~anja, hendikepiranosti, starosti ali spolne usmerjenosti pri zaposlovanju in delu,

zato da bi v dr`avah ~lanicah uresni~ili na~elo enakega obravnavanja.

Za neposredno diskriminacijo se {teje, kadar je, je bila, ali bi bila oseba obravnavana

manj ugodno kakor neka druga oseba v primerljivi situaciji zaradi starosti ali katerega

drugega od prej navedenih razlogov. Za posredno diskriminacijo se {teje, kadar je zara-

di kak{ne navidez nevtralne dolo~be, merila ali prakse neka oseba dolo~ene vere ali

prepri~anja, ki ima dolo~en hendikep, ali je dolo~ene starosti ali spolne usmerjenosti, v

primerjavi z drugimi v slab{em polo`aju. V obliko diskriminacije se {tejeta tudi nadlego-

vanje, katerega cilj ali posledica je kratenje dostojanstva osebe in ustvarjanje zastra{ujo-

~ega, sovra`nega, poni`evalnega, sramotilnega ali `aljivega okolja ter tudi samo navo-

dilo, naj se neka oseba diskriminira zaradi katerega od prej navedenih razlogov.

Direktiva se uporablja za vse osebe, bodisi v javnem bodisi v zasebnem sektorju,

vklju~no z javnimi telesi, kar zadeva:

• pogoje, pod katerimi je dostopna zaposlitev, samozaposlitev ali delo, vklju~no z iz-

birnimi merili in pogoji za sprejem v slu`bo, ne glede na to, za katero vejo dejavnosti

ali hierarhi~no mesto gre, vklju~no z napredovanjem;

• dostopnost vseh vrst in vseh ravni poklicnega usmerjanja, poklicnega usposabljanja,

izpopolnjevanja in prekvalificiranja, vklju~no s pridobivanjem prakti~nih delovnih iz-

ku{enj;

• zaposlitev in delovne pogoje, vklju~no z odpustitvijo in pla~ilom;

• ~lanstvo in sodelovanje v organizaciji delavcev ali delodajalcev ali v kak{ni drugi or-

ganizaciji, katere ~lani opravljajo dolo~en poklic, vklju~no z ugodnostmi, ki jih daje

taka organizacija.

Dr`ave ~lanice lahko dolo~ijo, da se ta direktiva, kar zadeva diskriminiranje zaradi hen-

dikepiranosti ali starosti, ne uporablja, ko gre za oboro`ene sile.

Z direktivo pa se ne izklju~uje kakr{nokoli razli~no obravnavanje. Tako direktiva ne

vpliva na ukrepe, izhajajo~e iz nacionalne zakonodaje, ki so v demokrati~ni dru`bi nuj-

ni zaradi javne varnosti, vzdr`evanja javnega reda in prepre~evanja kaznivih dejanj, za

za{~ito zdravja ter varstvo pravic in svobo{~in drugih. V uvodnem delu direktive je po-

sebej poudarjeno, da je prepoved diskriminacije zaradi starosti bistven del izpolnjeva-

nja ciljev, opredeljenih v smernicah o zaposlovanju, in spodbujanja raznovrstnosti de-
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lovne sile. Vendar je v nekaterih okoli{~inah razli~no obravnavanje v zvezi s starostjo

lahko upravi~eno in so s tem v zvezi potrebni posebni predpisi, ki so glede na polo`aj v

dr`avah ~lanicah lahko med seboj razli~ni. Bistveno je torej razlikovanje med upravi~e-

no razli~nim obravnavanjem, zlasti tistim na podlagi legitimnih ciljev zaposlovalne poli-

tike, trga delovne sile in poklicnega usposabljanja, in diskriminacijo, ki mora biti

prepovedana.

Tako direktiva v 6. ~lenu posebej obravnava primere, ko je razli~no obravnavanje zara-

di starosti upravi~eno. Omenjeni ~len je tudi edini ~len direktive, ki se v celoti nana{a

samo na problematiko starostne diskriminacije. Navaja, da razli~no obravnavanje zara-

di starosti ne predstavlja diskriminacije, ~e ga v kontekstu nacionalnega prava objektiv-

no in razumno utemeljujejo z legitimnim ciljem, vklju~no z legitimnimi cilji zaposloval-

ne politike, delovnega trga in poklicnega usposabljanja, in ~e so na~ini uresni~evanja

tega cilja primerni in nujni.

Tak{no razli~no obravnavanje je lahko med drugim:

• dolo~itev posebnih pogojev glede dostopnosti zaposlitve in poklicnega usposablja-

nja, zaposlitve in dela, vklju~no s pogoji glede odpustitve in pla~ila, za mlade osebe,

starej{e delavce in osebe, ki so dol`ne skrbeti za druge, zato da se spodbuja njihovo

poklicno vklju~enost ali jim zagotavlja varstvo;

• z dolo~itvijo minimalnih pogojev glede starosti, delovnih izku{enj ali delovne dobe

glede dostopa do zaposlitve ali kak{nih ugodnosti, povezanih z zaposlenostjo;

• z dolo~itvijo najvi{je starosti za zaposlitev, ki temelji na zahtevah glede usposobljeno-

sti za zadevno delovno mesto, ali na potrebi po primerni dobi zaposlenosti pred

upokojitvijo.

Dolo~eno je tudi, da lahko dr`ave ~lanice predvidijo, da dolo~itev starosti za upokojitev

ali pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine za potrebe pano`nih pro-

gramov socialne varnosti, vklju~no z dolo~itvijo razli~nih starosti za delojemalce oziro-

ma skupine ali kategorije delojemalcev v teh programih in z uporabo merila starosti pri

izra~unu rizi~nosti v kontekstu teh programov, ne predstavlja diskriminacije zaradi sta-

rosti pod pogojem, da ni rezultat diskriminacije zaradi spola.

Da bi bila v praksi zagotovljena popolna enakost, na~elo enakega obravnavanja ne pre-

pre~uje dr`avam ~lanicam, da bi ohranile ali sprejele posebne ukrepe, katerih cilj je

prepre~evati ali kompenzirati za prikraj{anost, povezano s starostjo, spolno usmeritvi-

jo, hendikepiranostjo, vero ali prepri~anjem. Iz tega je mogo~e razumeti, da se dr`avam

~lanicam dopu{~a sprejemanje ukrepov, ki bi nadomestili prikraj{anost nastalo zaradi

upravi~enega razli~nega obravnavanja.
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Glede pravnega varstva je zapisano, da dr`ave ~lanice z direktivo zagotavljajo, da so

vsem osebam, ki menijo, da jim je bila storjena krivica, ker ni bilo uporabljeno na~elo

enakega obravnavanja, na voljo sodni in/ali upravni postopki, in, kjer dr`ave ~lanice

menijo, da je ustrezno, poravnalni postopki, tudi potem, ko se je razmerje, v katerem je

domnevno pri{lo do diskriminiranja, `e kon~alo.

V direktivi je tudi zapisano, da dr`ave ~lanice sprejmejo v nacionalnem pravnem siste-

mu potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so delojemalci zavarovani pred odpusti-

tvijo ali drugim neugodnim ravnanjem kot odzivom delodajalca na prito`bo v okviru

podjetja ali na pravni postopek, ki ima za cilj izvr{bo izpolnjevanja na~ela enakega

obravnavanja.

Glede socialnega dialoga in dialoga z nevladnimi organizacijami se z direktivo spodbu-

ja praksa uveljavljanja dialoga med socialnimi partnerji, kamor sodi tudi spremljanje in

nadziranje prakse na delovnih mestih, kolektivnih pogodb in kodeksov ravnanja ter ra-

ziskovanje ali izmenjava izku{enj in dobre prakse. Poudarja se tudi potreba po spodbu-

janju dialoga z ustreznimi nevladnimi organizacijami, ki imajo v skladu z nacionalno za-

konodajo in prakso legitimen interes prispevati v boju proti diskriminaciji na vseh po-

dro~jih, ki jih zajema direktiva, zato da bi se uveljavilo na~elo enakega obravnavanja.

Direktiva predvideva, da lahko dr`ave ~lanice EU uvedejo ali ohranijo dolo~be, ki so za

varovanje na~ela enakega obravnavanja ugodnej{e od teh, ki so dolo~ene s to direkti-

vo. Izvajanje te direktive pa ne more biti podlaga za zni`anje ravni varovanja pred di-

skriminacijo, ki ga dr`ava ~lanica `e zagotavlja.

Glede upo{tevanja dolo~b te direktive morajo dr`ave ~lanice sprejeti potrebne ukrepe,

s katerimi zagotavljajo, da:

• se odpravijo vsi zakoni in drugi predpisi, ki so v nasprotju z na~elom enakega

obravnavanja;

• se razveljavijo ali spremenijo vse dolo~be, ki so v nasprotju z na~elom enakega

obravnavanja, v individualnih ali kolektivnih pogodbah, v internih aktih podjetij ali v

predpisih, ki urejajo samozaposlenost ter organizacije delojemalcev in delodajalcev.

Dr`ave ~lanice dolo~ijo predpise o sankcijah, ki se uporabljajo, ~e so kr{ene dolo~be

doma~ega prava, sprejete na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da

zagotovijo njihovo izvajanje. Sankcije, med katerimi je lahko tudi pla~ilo od{kodnine

o{kodovancu, morajo biti u~inkovite, sorazmerne in odvrnilne.
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IV. ZAKLJU^EK

[tevilne dr`ave ~lanice EU sicer imajo zakonodajo, ki prepoveduje diskriminacijo glede

na raso ali narodnost, sankcionira spodbujanje rasnega sovra{tva itd., vendar se obseg

in uveljavljanje omenjenih ukrepov po posameznih dr`avah razlikujeta. Prav tako v

preteklosti v EU ni bilo dosledne ravni za{~ite pred diskriminacijo na osnovi vere, spol-

ne usmerjenosti, starosti itd. Zato paket omenjenih antidiskriminacijskih ukrepov, spre-

jetih v skladu z 13. ~lenom, kot je bil spremenjen z Amsterdamsko pogodbo, predstavlja

skupen pravni okvir, ki zagotavlja dolo~eno raven za{~ite zoper vse vrste diskriminacije

v dr`avah ~lanicah EU.

Direktiva Sveta 2000/78/EC o splo{nih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju

in delu ima za cilj prepre~evanje diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti,

vere ali prepri~anja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti in razvijanje vrednote

enakega obravnavanja ljudi. Z direktivo se ne izklju~uje kakr{nokoli razli~no obravna-

vanje, vendar se dopu{~a mo`nost nadomestila v primeru diskriminacije iz upravi~enih

razlogov.
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REGISTER NALOG RAZISKOVALNEGA SEKTORJA

(28. 11. 2000 - 01. 06. 2005)*
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Volilni okraji (02/2001)
DELITEV OBLASTI
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DELO
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DELOVANJE NATA
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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)
Prispevek parlamenta k demokraciji - primer Dr`avnega zbora Republike Slovenije (13/2005)
DENARNA KAZEN
Izrekanje mandatnih kazni za prometne prekr{ke (5/2002)
Globe (45/2004)
DIREKTIVA
Investicijski skladi – direktive EU (80/2002)
Antidiskriminacijska zakonodaja EU (43/2004)
DISCIPLINSKI POSTOPEK
Zastaranje v disciplinskem postopku (01/2004)
DODATEK ZA STRO[KE POSLANCEV
Uporaba telefonov – primerjalno (62/2002)
DODATKI IN POVRA^ILO STRO[KOV
Sistem pla~ in dodatkov za poslance (6/2002)
DODATNA POKOJNINA
Vdovske pokojnine (1/2005)
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)
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Informacijska podpora poslancem (14/2004)
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)
Oblike pomo~i delavcem v nekonkuren~nih panogah (70/2003)
DR@AVNI PRAZNIKI
Prazniki in dela prosti dnevi v dr`avah EU (23/2005)
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)
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)
Spremembe ustav dr`av ~lanic EU (11/2005)
EVROPSKO SODI[^E ZA ^LOVEKOVE PRAVICE
^lanstvo poklicnih pripadnikov obrambnih sil in policije v politi~nih strankah (15/2005)
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)
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Financiranje mladinskih organizacij (03/2004)
FINANCIRANJE PRORA^UNA
Prora~unski deficit (36/2001)
FINANCIRANJE VOLITEV
Dr`avni zbor Republike Slovenije, politi~na stranka - podatki (75/2001)
FINAN^NI NADZOR
Primerjalna {tudija s podro~ja revidiranja (25/2001)
FINSKA
Gospodarska predstavni{tva 8prikaz po dr`avah) (82/2002)
GENERALNI SEKRETAR
Generalni sekretar parlamentov - polo`aj in vloga (16/2001)
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)
Lokalna samouprava v prestolnici in v ve~jih mestih (08/2004)
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)
IGRE NA SRE^O
Organiziranje rejcev in konjske stave v EU (46/2004)
Konjske dirke in stave na Irskem (2/2005)
IMUNITETA
Poslanska imuniteta – od{kodninska odgovornost (24/2002)
IMENOVANJE OSEBJA
Imenovanje ravnateljev osnovnih in srednjih {ol v Nem~iji in Avstriji (25/2004)
INDUSTRIJSKO OBMO^JE V NAZADOVANJU
Brezposelnost in ukrepi za pospe{evanje zaposlenosti v gospodarsko neperspektivnih obmo~jih (44/2002)
INFLACIJA
Prikaz nekaterih makroekonomskih kazalcev za Republiko Slovenijo v obdobju 1992-2001 (29/2002)
INFORMACIJSKA DRU@BA
Dejavnost Dr`avnega zbora Republike Slovenije na podro~ju informacijske dru`be v letu 2004 (4/2005)
INTERNET
Parlamenti in internet (86/2003)
INTERPELACIJA
Poslanska vpra{anja in interpelacije v mandatu 1992-1996 (26/2004)
INVALID
Davek od dohodkov invalidskih podjetij v dr`avah EU (53/2004)
IRSKA
Gospodarska predstavni{tva (prikaz po dr`avah) (82/2002)
ITALIJA
Italijanski vojni zlo~inci (10/2005)
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)
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Poklicno organiziranje u~iteljev (52/2002)
Imenovanje ravnateljev osnovnih in srednjih {ol v Nem~iji in Avstriji (25/2004)
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 UPRAVA
Zastaranje v disciplinskem postopku (01/2004)
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)
Italijanski vojni zlo~inci (10/2005)
KAZENSKI ZAKONIK
Kazenska zakonodaja in polnoletnost (18/2004)
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, 11/2004)
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KODEKS RAVNANJA
Kodeks obna{anja za parlamentarne uslu`bence (15/2001)
Eti~ni kodeks za poslance in parlamentarne uslu`bence (95/2001)
KOMUNIKACIJE
Uporaba telefonov – primerjalno (62/2002)
KONCENTRACIJA GOSPODARSKE MO^I
Podjetni{ke povezave in rast podjetij (54/2001)
KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV
Podeljevanje koncesij v veterinarstvu (35/2004)
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 VOLITVE
Lokalne volitve - neodvisni kandidati (27/2005)
LOKALNA ZAKONODAJA
Lokalna samouprava v prestolnici in v ve~jih mestih (08/2004)
LOKALNE DAV[^INE
Turisti~na taksa (71/2002)
MAKROEKONOMIJA
Prikaz nekaterih makroekonomskih kazalcev za Republiko Slovenijo v obdobju 1992-2001 (29/2002)
MANDAT
Ponovno izvoljeni poslanci (42/2004)
MANJ[INE
Manj{inski jeziki kot uradni jeziki (13/2001)
Volilna pravica manj{in (41/2001)
Mad`arska narodnostna skupnost po vstopu Slovenije v EU (17/2003)
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)
MANJ[INSKI JEZIKI
Manj{inski jeziki v Sloveniji (34/2004)
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)
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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)
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)
NA^IN FINANCIRANJA
Pobiranje prispevkov za javne RTV v dr`avah EU (24/2005)
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)
Organiziranost narodnih manj{in (27/2004)
NARODNI PARK
Varstvo naravnih parkov (70/2002)
Narodni parki – coniranje (32/2003)
NARODNOSTNA SKUPNOST
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)
NARODNA SKUPNOST
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)
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 nadaljevanju NIS) v EU
(80/2003)
Rezervni sklad pri eta`ni lastnini (10/2004)
Prenos nepremi~nin na ob~ino (31/2004)
NEPROFITNE ORGANIZACIJE
Pridobitna dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij (15/2002)
Financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v dr`avah EU (65/2003)
Nepridobitne in nevladne organizacije (28/2005)
NEVLADNE ORGANIZACIJE
Razmerje parlament - Nevladne organizacije (04/2004)
Sodelovanje med vladami in nevladnimi organizacijami (05/2004)
Organiziranost {tudentov v dr`avah ~lanicah EU (07/2004)
Nepridobitne in nevladne organizacije (28/2005)
NEZDRU@LJIVOST
Primerjalna analiza ureditve nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (81/2001)
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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)
Prenos nepremi~nin na ob~ino (31/2004)
Globe (45/2004)
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)
OBRATOVALNI ^AS
Primerjalna analiza ureditve odpiralnega ~asa trgovin (37/2001)
Obratovalni ~as lokalov in prodaja alkohola (88/2002)
OBSTRUKCIJE
Obstrukcije v mandatu 2000-2004 (32/2004)
OBVEZNO ZAVAROVANJE
Normativna ureditev avtostopa v EU (6/2005)
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[KODNINE
Kazenska in od{kodninska zakonodaja - nekatere dolo~be (22/2003)
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)
OPOZICIJA
Vlada v senci (18/2005)
OPRAVLJANJE VE^ FUNKCIJ
Primerjalna analiza ureditve nezdru`ljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (81/2001)
ORGANI ODLO^ANJA
Sestava organov upravljanja javnih radiotelevizij v dr`avah EU (21/2005)
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 DOKUMENT
Predpisi o fotografijah na javnih listinah (38/2004)
OSEBNI PODATKI
Zbiranje biografskih in drugih podatkov o poslancih (23/2003)
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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)
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)
Razmerje parlament - Nevladne organizacije (04/2004)
Izobe{anje zastav - parlamentarna praksa (09/2004)
Ureditev delovnega ~asa v parlamentih dr`av EU (13/2004)
Varnost v parlamentih (19/2004)
Podatki o predlaganih amandmajih poslanskih skupin za leto 2003 (23/2004)
Obstrukcije v mandatu 2000-2004 (32/2004)

335



Parlamentarne volitve - poziv volivcem (36/2004)
Predpisi o fotografijah na javnih listinah (38/2004)
Parlamentarne knji`nice in raziskovalne slu`be: Zadovoljevanje spreminjajo~ih se potreb uporabnikov - od-
govori na vpra{alnik (39/2004)
Delo DZ RS v III. mandatu (40/2004)
@enske v parlamentu (49/2004)
Dejavnosti Dr`avnega zbora Republike Slovenije v boju proti terorizmu s poudarkom na letu 2004 (3/2005)
Dejavnost Dr`avnega zbora Republike Slovenije na podro~ju informacijske dru`be v letu 2004 (4/2005)
Dejavnost Dr`avnega zbora RS na podro~ju varovanja ~lovekovih pravic in svobo{~in v letu 2004 (5/2005)
Parlamentarna delovna telesa na podro~ju ~lovekovih pravic, enakih mo`nosti in peticij (9/2005)
Prispevek parlamenta k demokraciji - primer Dr`avnega zbora Republike Slovenije (13/2005)
Plenarna dvorana DZ RS (19/2005)
PARLAMENTAREC
Sredstva za delo parlamentarcev (12/2005)
Sredstva za delo poslancev - vpra{alnik Evropskega parlamenta (20/2005)
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)
Interpelacije od 1992-2004 (41/2004)
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)
PARLAMENTARNA IMUNITETA
Poslanska imuniteta v ustavah dr`av ~lanic EU (7/2005)
PARLAMENTARNO GLASOVANJE
Ugotavljanje prisotnosti, sankcioniranje neopravi~ene odsotnosti (09/2001)
Glasovanje v Dr`avnem zboru (14/2003)
PETICIJE
Peticije in pravice dr`avljanov v EU (24/2004)
Parlamentarna delovna telesa na podro~ju ~lovekovih pravic, enakih mo`nosti in peticij (9/2005)
PLA^A
Sistem pla~ in dodatkov za poslance (6/2002)
Prejemki poslancev po koncu mandata (43/2002)
Prejemki poslancev (92/2002)
PLA^ILNA SPOSOBNOST
^ezmejna insolventnost (33/2004)
PODATKI
Statisti~ni podatki o delu Dr`avnega zbora Republike Slovenije (87/2001)
PODJETJE V JAVNEM INTERESU
Davek od dohodkov invalidskih podjetij v dr`avah EU (53/2004)
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)
POKOJNINA
Vdovske pokojnine (1/2005)
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POKOJNINSKI SISTEMI
Finan~na stabilnost pokojninskih sistemov (79/2003)
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)
POLICIJA
^lanstvo poklicnih pripadnikov obrambnih sil in policije v politi~nih strankah (15/2005)
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)
^lanstvo poklicnih pripadnikov obrambnih sil in policije v politi~nih strankah (15/2005)
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)
POLO@AJ @ENSK
@enske v parlamentu (49/2004)
POLNOLETNOST
Kazenska zakonodaja in polnoletnost (18/2004)
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)
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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)
Informacijska podpora poslancem (14/2004)
Odnos poslanci - slu`be (29/2004)
Poslanska vpra{anja - primer Zdru`enega kraljestva (30/2004)
Politi~no svetovanje poslancem (37/2004)
Ponovno izvoljeni poslanci (42/2004)
Poslanske po~itnice (54/2004)
Pogoji za delo poslancev (16/2005)
Sredstva za delo poslancev - vpra{alnik Evropskega parlamenta (20/2005)
POSLANSKI STATUS
Sredstva za delo parlamentarcev (12/2005)
Pogoji za delo poslancev (16/2005)
Sredstva za delo poslancev - vpra{alnik Evropskega parlamenta (20/2005)
POTNIK
Normativna ureditev avtostopa v EU (6/2005)
PO^ITNICE
Poslanske po~itnice (54/2004)
POSLANSKA VPRA[ANJA
Poslanska vpra{anja in interpelacije v mandatu 1992-1996 (26/2004)
Poslanska vpra{anja - primer Zdru`enega kraljestva (30/2004)
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)
Istospolne skupnosti, Predvolilne teme 1996, 2000 (16/2004)
PRAVICE DR@AVLJANOV
Peticije in pravice dr`avljanov v EU (24/2004)
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)
Rezultati predsedni{kih volitev v Sloveniji - 2002 (06/2004)
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)
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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)
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE
Prenos nepremi~nin na ob~ino (31/2004)
PRIMERJAVA
Ponovno izvoljeni poslanci (42/2004)
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)
PROMETNA VARNOST
[tevilo nesre~ na `elezni{kih prehodih v Upravni enoti Ormo` (53/2001)
PROMOCIJA
Zdru`enja generalnih sekretarjev o publiciranju dela parlamenta – vpra{alnik IPU (88/2001)
PRORA^UN
Postopek sprejemanja prora~una v {vedskem parlamentu (48/2001)
Finan~ni nadzor v ob~inah in lokalne javne slu`be – koncesije (10/2002)
Sredstva za delo poslancev v prora~unu DZ RS (85/2002)
Primerjalni prikaz postopka obravnave in sprejemanja zaklju~nega ra~una (19/2003)
PRORA^UN ZA IZOBRA@EVANJE
Podatki o izobra`evanju (7/2002)
[tipendije v Sloveniji (37/2002)
PRORA^UNSKA POLITIKA
Prora~un Republike Slovenije - postopek njegovega sprejemanja in prora~unski primanjkljaj (9/2002)
PRORA^UNSKA SREDSTVA
Skladi/fondi/za razstave, konference in publikacije (90/2002)
PROSTITUCIJA
Prostitucija (92/2001)
Primerjalna analiza: SLO-EU (61/2003)
PROSTORSKO PLANIRANJE
Slovenija in strategija prostorskega planiranja (58/2003)
PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA
Pridobitna dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij (15/2002)
Financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v dr`avah EU (65/2003)
Financiranje mladinskih organizacij (03/2004)
PROTOKOL
Preceden~ni red (26/2001)
Protokolarni objekti (87/2002)
PUBLIKACIJA
Dr`avni zbor Republike Slovenije v tretjem mandatnem obdobju (58/2000)
RA^UNOVODSTVO
Objavljanje letnih ra~unovodskih listin (59/2003)
RA^UNSKO SODI[^E
Podatki o revidiranju oseb javnega sektorja (1995-2003) (18/2003)
Vrhovna revizijska institucija, Nadzor javnih financ - Ra~unsko sodi{~e(30/2003)
RADIOAKTIVNO ONESNA@EVANJE
Izpla~ila od{kodnin (57/2003)
RAZISKAVE
Parlamentarne knji`nice in raziskovalne slu`be: Zadovoljevanje spreminjajo~ih se potreb uporabnikov - od-
govori na vpra{alnik (39/2004)
RAZISKOVALNI SEKTOR
Raziskovalni sektor - statisti~ni podatki (78/2001)
Zbornik Raziskovalnega sektorja 2001 (100/2001)
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Dejavnost Raziskovalnega sektorja (13/2003)
RAZISKOVALNE SLU@BE
Parlamentarne analiti~no – raziskovalne slu`be (61/2002)
RAZLASTITEV
Razlastitev v slovenski zakonodaji (29/2001)
RAZVOJNA POLITIKA
Financiranje razvoja - vpra{alnik – IPU (46/2003)
RAZVR[^ANJE PO SPOLU
Kvote po spolu (12/2004)
REFERENDUM
Referendumsko vpra{anje za vklju~itev Slovenije v EU (93/2002)
REGIJE
Regije (pokrajine) v posameznih dr`avah Evrope (27/2002)
Regionalni in manj{inski jeziki (68/2003)
Statisti~ni podatki po regijah, upravnih enotah in ob~inah (22/2004)
REGIONALNE IN LOKALNE SKUPNOSTI
Decentralizacija {olstva v pogojih delitve na pokrajine (17/2004)
REGIONALNO NA^RTOVANJE
Slovenija in strategija prostorskega planiranja (58/2003)
REGIONALNA POMO^
Regionalne pomo~i v dr`avah ~lanicah EU (49/2002)
REJA @IVALI
Organiziranje rejcev in konjske stave v EU (46/2004)
Konjske dirke in stave na Irskem (2/2005)
REVIZIJA POSLOVANJA
Podatki o revidiranju oseb javnega sektorja (1995-2003) (18/2003)
Spremembe na podro~ju urejanja revizijske stroke po "aferi Enron" in slovenska zakonodaja (36/2003)
REVIZIJA POSLOVODENJA
Primerjalna {tudija s podro~ja revidiranja (25/2001)
RUDARSTVO
Ureditev rudarstva v dr`avah EU (02/2004)
SANACIJA
Ureditev rudarstva v dr`avah EU (02/2004)
SEJA PARLAMENTA
Razprave poslancev na plenarni seji (61/2000)
SKLADI
Nepremi~ninski investicijski skladi (43/2003)
Primerjava zakonodaje s podro~ja nepremi~ninskih investicijskih skladov (v nadaljevanju NIS) v EU
(80/2003)
SKLADI[^ENJE ODPADKOV
Deponije komunalnih odpadkov (19/2002)
SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA
Obdav~itev direktnih pla~il kmetom (20/2004)
SKUPNA TRGOVINSKA POLITIKA
Re`im uvoza banan v Evropsko unijo (63/2002)
SLOVENIJA
Scientologija - polo`aj v Sloveniji (01/2001)
Politi~na ureditev v Sloveniji (04/2001)
Nepridobitne in nevladne organizacije (28/2005)
SLU@BE
Parlamentarne slu`be – primerjalno (82/2003)
Odnos poslanci - slu`be (29/2004)
SLU@NOST
Primerjalna zakonodaja na podro~ju markirnih planinskih in drugih javnih pe{poti (69/2003)
SOCIALNA POLITIKA
Dr`avni organi za posebne dru`bene skupine (18/2001)
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SOCIALNO-EKONOMSKE RAZMERE
Dru`bene posledice {iritve v EU (31/2003)
SOCIALNO VARSTVO
Jamstveni sklad (10/2001)
SODELOVANJE V DRU@BI
Problemi delovanja demokrati~nih institucij – vpra{alnik Sveta Evrope (83/2002)
SODNA PRAKSA ES
Premo`enjski davki v EU (48/2004)
SODNIK
Disciplinska odgovornost sodnikov (67/2003)
Imenovanje sodnikov in to`ilcev v nekaterih evropskih institucijah (17/2005)
SODSTVO
Sodna veja oblasti (53/2000)
Sodna neodvisnost - opis projekta Open Society Network-a (21/2001)
Postopek ocenjevanja usposobljenosti sodnikov; Pogoji za posest oro`ja (56/2001)
Trajni mandat sodnikov in to`ilcev - primerjava po dr`avah (64/2003)
SPOLNA SVOBODA
Istospolne skupnosti, Predvolilne teme 1996,2000 (16/2004)
SPREMEMBA USTAVE
Ustavne spremembe in ustavni referendum (8/2002)
Ustavne spremembe in vstop v EU – povzetek gradiv (28/2002)
Ustavne spremembe (21/2003)
Spremembe ustav dr`av ~lanic EU (11/2005)
SREDI[^E
Geometri~no sredi{~e (31/2002)
SREDSTVA LOKALNE SKUPNOSTI
Lokalna samouprava - primerjalno (55/2001)
Samoprispevek v EU, Kanadi in ZDA (66/2001)
Finan~ni nadzor v ob~inah in lokalne javne slu`be – koncesije (10/2002)
Pristojnosti lokalnih skupnosti v EU (23/2002)
STANOVANJE
Stanovanjska politika v dr`avah EU (45/2002)
Dohodninske olaj{ave za re{evanje stanovanjskega problema (53/2002)
STANOVANJSKA POLITIKA
Stanovanjska politika v dr`avah EU (45/2002)
STANOVSKA ZBORNICA
Organiziranje zbornic v RS in EU (50/2001)
STAROSNA DISKRIMINACIJA
Antidiskriminacijska zakonodaja EU (43/2004)
STATISTIKA
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)
Statisti~ni podatki po regijah, upravnih enotah in ob~inah (22/2004)
Podatki o predlaganih amandmajih poslanskih skupin za leto 2003 (23/2004)
Delo DZ RS v III. mandatu (40/2004)
STAVKA
Pravica do stavke (56/3003)
STE^AJ
Ste~aj, finan~na disciplina (97/2001)
STRO[KI IZOBRA@EVANJA
Financiranje pred{olske vzgoje (36/2002)
SUBVENCIJE
Obdav~itev subvencij v kmetijstvu (81/2003, 11/2004)
SUBVENCIONIRANJE
Subvencioniranje prevozov {olajo~e mladine (56/2002)
Subvencije za dijake in {tudente (27/2003)
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SVET EVROPE
Kodeks obna{anja za parlamentarne uslu`bence (15/2001)
Dru`bene posledice {iritve v EU (31/2003)
Evropska strategija za otroke - izvajanje priporo~ila SE (41/2003)
SVETOVANJE
Politi~no svetovanje poslancem (37/2004)
SVOBODA VEROIZPOVEDI
Popis prebivalstva Slovenije - verska pripadnost (28/2001)
Popis prebivalstva - podatki o veroizpovedi v popisih (30/2001)
[OLANJE
Podatki o izobra`evanju (7/2002)
[OLSKI PREVOZ
Subvencioniranje prevozov {olajo~e mladine (56/2002)
Subvencije za dijake in {tudente (27/2003)
[OLSKI SISTEM
Decentralizacija {olstva v pogojih delitve na pokrajine (17/2004)
[PORT
Doping (25/2003)
Varnost na velikih {portnih dogodkih (21/2004)
Uredba, ki prepoveduje potapljanje v Ljubljanici (51/2004)
Primerjalni prikaz uredb na podro~ju podvodnih aktivnosti (52/2004)
[PORTNA PRIREDITEV
Zakon o prepre~evanju nereda na {portnih prireditvah (48/2003)
[TIPENDIJE
[tipendiranje (8/2001)
[tipendije v Sloveniji (37/2002)
[tipendiranje v EU (42/2002)
[TUDENT/DIJAK
Primerjalni pregled ureditve {tudentskega in dija{kega dela v dr`avah EU in kandidatkah (32/2002)
Organiziranost {tudentov v dr`avah ~lanicah EU (07/2004
[VICA
Gospodarska predstavni{tva (prikaz po dr`avah) (82/2002)
TELEFON
Uporaba telefonov – primerjalno (62/2002)
TELEKOMUNIKACIJE
Telekomunikacijska politika v EU (91/2001)
TELEVIZIJA
TV prenosi parlamentarnih sej (37/2003)
Parlamentarni TV kanali (85/2003)
Sestava organov upravljanja javnih radiotelevizij v dr`avah EU (21/2005)
Pobiranje prispevkov za javne RTV v dr`avah EU (24/2005)
TERORIZEM
Dejavnosti Dr`avnega zbora Republike Slovenije v boju proti terirozmu s poudarkom na letu 2004 (3/2005)
TRAJNOSTNI RAZVOJ
Integracija okolja v vse sektorje razvoja (primer Slovenije) (42/2001)
TRGOVINA Z ORO@JEM
Pravna ureditev posesti in prometa z oro`jem v Evropi (27/2001)
TRGOVINSKO POSLOVANJE
Primerjalna analiza ureditve odpiralnega ~asa trgovin (37/2001)
TROPSKI SADE@I
Re`im uvoza banan v Evropsko unijo (63/2002)
TRO[ARINA
Tro{arine za letalski bencin (50/2002)
TUJE NALO@BE
Podjetni{ke povezave in rast podjetij (54/2001)
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U^INKI ZAKONODAJE
Kontrolna vpra{anja OECD za ugotavljanje u~inkov zakonodaje in regulativnih ukrepov/RIA-regulatory im-
pact assessment (64/2002)
UMETNO RAZMNO@EVANJE
Zdravljenje neplodnosti in postopki OBMP (45/2001)
U^BENIK
Analiza u~benikov za osnovne in srednje {ole v zvezi z narodnimi skupnostmi v Republiki Sloveniji
(45/2003)
UNIVERZA
[tudijski programi College of Europe v Bruggeu (83/2001)
UPOKOJENEC
Pokojninsko zavarovanje v EU: uredba 1408/71 ter direktivi 98/49/ES in 2003/41/ES (22/2005)
UPORABA NEDOVOLJENIH PO@IVIL
Doping (25/2003)
UPORABA ZAKONA
Ocenjevanje u~inkov u~inkovitosti zakonodaje (71/2003)
UPORABNIK
Parlamentarne knji`nice in raziskovalne slu`be: Zadovoljevanje spreminjajo~ih se potreb uporabnikov - od-
govori na vpra{alnik (39/2004)
URADNA STATISTIKA
Statisti~ni podatki o delu Dr`avnega zbora RS od 1992 do 2002 (72/2002)
Delo Dr`avnega zbora RS – nekaj statisti~nih podatkov (89/2002)
Statisti~ni podatki o delu PS NSI (83/2003)
Statisti~ni podatki o delu DZ v letu 2003 (84/2003)
URADNA STATISTIKA SEJ
Nekateri podatki o delu DZ RS za leto 2003 (76/2003)
URADNI JEZIK
Zakonska ureditev rabe uradnega/dr`avnega jezika (17/2002)
Uradni dr`avni jezik (77/2003)
UREDBA
Pokojninsko zavarovanje v EU: uredba 1408/71 ter direktivi 98/49/ES in 2003/41/ES (22/2005)
USLU@BENCI
Strokovna pomo~ poslancem (03/2001)
USTAVA
80. ~len slovenske ustave - angle{ka verzija (56/2000)
Ustavne spremembe in ustavni referendum (8/2002)
Ustavne spremembe (21/2003)
Dan ustavnosti (47/2004)
Poslanska imuniteta v ustavah dr`av ~lanic EU (7/2005)
Spremembe ustav dr`av ~lanic EU (11/2005)
VARNOST
Biometri~na identifikacija (44/2003)
Varnost v parlamentih (19/2004)
Varnost na velikih {portnih dogodkih (21/2004)
VARSTVO OKOLJA
Pregled organiziranosti vlad ~lanic EU po ministrskih resorjih (33/2001)
Energetika (urejenost podro~ja v drugih dr`avah) (34/2001)
Deponije komunalnih odpadkov (19/2002)
Primerjalni pregled okoljske vzgoje v dr`avah EU (86/2001)
VARSTVO OTROK
Standardi in normativi na podro~ju otro{kega varstva (58/2001)
VARSTVO VODA
Uredba, ki prepoveduje potapljanje v Ljubljanici (51/2004)
Primerjalni prikaz uredb na podro~ju podvodnih aktivnosti (52/2004)
VARSTVO @IVALI
Borilni psi (19/2001)
Zaveti{~a za zapu{~ene `ivali (58/2002)
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VE^JEZI^NOST
Manj{inski jeziki kot uradni jeziki (13/2001)
Ve~jezi~nost v Evropski uniji (26/2003)
VETERAN
Financiranje organizacij vojnih veteranov (48/2002)
VETERINA
Vi{ina DDV za veterinarske storitve (18/2002)
Podeljevanje koncesij v veterinarstvu (35/2004)
VISOKO[OLSKO IZPOBRA@EVANJE
[olanje vrhunskih {portnikov (11/2002)
VLADA
Uresni~evanje koalicijske pogodbe (72/2001)
Sodelovanje med vladami in nevladnimi organizacijami (05/2004)
Vlada v senci (18/2005)
VLADNI PROGRAM
Uresni~evanje koalicijske pogodbe (72/2001)
VODJA DR@AVE - PREDSEDNIK
Predsedniki RS v zadnjih 12-tih letih (7/2003)
VOJNA
Italijanski vojni zlo~inci (10/2005)
VOJA[KO OSEBJE
^astni{ki klubi (79/2001)
^lanstvo poklicnih pripadnikov obrambnih sil in policije v politi~nih strankah (15/2005)
VOLILNA PRAVICA
Volilna pravica manj{in (41/2001)
Aktivna in pasivna volilna pravica v dr`avah po svetu (74/2001)
Volilna pravica in dr`avljanstvo (85/2001)
VOLILNA UDELE@BA
Volilna udele`ba (101/2001)
VOLILNA ZAKONODAJA
Volilna zakonodaja - vpra{alnik PS BiH (34/2003)
VOLILNI IZID
Ponovno izvoljeni poslanci (55/2000)
VOLILNI SISTEM
Poslanski mandat - odgovori na vpra{alnik Interparlamentarne unije (60/2000)
VOLITVE
80. ~len slovenske ustave - angle{ka verzija (56/2000)
Volilna kampanja in objava rezultatov anket javnega mnenja (16/2002)
Volilne funkcije Dr`avnega zbora Republike Slovenije (34/2002)
[tudije o volitvah (35/2002)
Volitve iz tujine (75/2002)
Volitve in stranke v novih evropskih demokracijah - rezultati za Slovenijo (8/2003)
Na~in izvedbe volitev (diaspora) (20/2003)
Parlamentarne volitve v Sloveniji (55/2003)
Dnevi volitev poslancev v dr`avah ~lanicah EU (66/2003)
Volitve v Dr`avni zbor RS, Delovna telesa (72/2003)
Rezultati predsedni{kih volitev v Sloveniji - 2002 (06/2004)
Kvote po spolu (12/2004)
Parlamentarne volitve - poziv volivcem (36/2004)
VOLJENI PREDSTAVNIKI LOKALNIH OBLASTI
Voljeni ~lani lokalnih oblasti (96/2001)
VOZNI[KO DOVOLJENJE
Vozni{ka in prometna dovoljenja (35/2003)
ZA^ASNO DELO
Zaposlovanje za dolo~en ~as (14/2002)
ZAKLJU^NI RA^UN
Primerjalni prikaz postopka obravnave in sprejemanja zaklju~nega ra~una (19/2003)
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ZAKONODAJA
Zakonodaja in parlamentarni nadzor nad izvr{ilno vejo oblasti (67/2002)
Analiza zakonodaje Republike Slovenije z italijansko in mad`arsko narodno skupnostjo v Republiki Sloveniji
(50/2003)
Ocenjevanje u~inkov u~inkovitosti zakonodaje (71/2003)
ZAKONODAJNI POSTOPEK
Ocena mo`nih u~inkov zakonodaje - vpra{alnik (40/2001)
Analiza zakonodajnega referenduma (30/2002)
Zakonodajni postopek - prva obravnava v Bundestagu (28/2004)
ZAKONODAJNA POBUDA
Zakonska ljudska iniciativa (15/2004)
ZALO@NI[TVO
Pregled obdav~itev (DDV) na knjige v EU in na kinematografijo (43/2001)
ZAPOR
Zaporna kazen v slovenski zakonodaji (47/2003)
ZAPORNI[KI SISTEM
Pomo~ dr`avljanom/zapornikom v tujini (17/2001)
Zapori v Sloveniji (64/2001)
ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST
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)
Primerjalni pregled ureditve {tudentskega in dija{kega dela v dr`avah EU in kandidatkah (32/02)
ZASEBNO PRAVO
Izigravanje avtorskega prava (39/2002)
ZASTAVA
Izobe{anje zastav - parlamentarna praksa (09/2004)
ZAUPNA GRADIVA
Poslovni{ka dolo~ila o ravnanju z zaupnimi gradivi - primer Nem~ije (49/2001)
ZAUPNOST
Dostop do tajnih podatkov - varnostno preverjanje (60/2003)
ZDRU@ENJE OB^IN
Zdru`evanje lokalnih skupnosti (44/2004)
ZAVAROVALNICA
Nadzor nad zavarovalnicami (79/2002)
ZBORNICE
Poklicno organiziranje u~iteljev (52/2002)
ZLO^IN NAD ^OVE^NOSTJO
Italijanski vojni zlo~inci (10/2005)
ZNAK KAKOVOSTI
Standardi kakovosti ISO 9000 (73/2003)
ZNANOST
Scientologija - polo`aj v Sloveniji (1/2001)
@ELEZNI[KI PROMET
[tevilo nesre~ na `elezni{kih prehodih v Upravni enoti Ormo` (53/2001)
@RTEV
Nadlegovanje na delovnem mestu (32/2001)
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu (82/2001)
@RTVE VOJNE
Dr`avni zbor RS in izvensodni poboji – dokumentacija (90/2001)
Status `rtve vojnega nasilja (47/2002)
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