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Prva alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakonov

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD
DOBIČKA PRAVNIH OSEB

Na podlagi 1. alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je
Državni svet Republike Slovenije na 33. seji, dne 5. 5. 1999,
določil besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku od dobička pravnih oseb in ga na podlagi 174.
in 175. člena poslovnika državnega zbora pošilja državnemu
zboru v prvo obravnavo in sprejem.

I.

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta
in 176. člena poslovnika državnega zbora določa državnega
svetnika Toneta Hrovata kot predstavnika državnega sveta na
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi
predloga zakona.

UVOD

(kamor sodijo tudi davčne olajšave).
V Sloveniji uvrščamo v neprofitno-volonterski sektor različne
oblike združevanja: društva, fondacije, verske organizacije,
privatne zavode in stanovanjske zadruge. Od vseh je največ
društev (96 % oziroma 11.570 je bilo registriranih društev na dan
1.7.1998). Neprofitno-volonterske organizacije največ delujejo na
področju športa, kulture, gasilske, stanovanjske, okoljevarstvene
in humanitarne dejavnosti.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Novembra 1995 sta začela veljati zakon o ustanovah (Ur. I. RS,
št. 60/95) in zakon o društvih (Ur. I. RS, št. 60/95). Oba zakona sta
zelo pomembna za razvoj t. i. neprofitno volonterskega sektorja
oziroma za razvoj nevladnih organizacij kot temeljnih institutov
civilne družbe, kar ustanove in društva dejansko so.

Finančni položaj neprofitno-volonterskega sektorja v Sloveniji pa
ni v zavidljivem položaju, zato je ta sektor bolj ali manj na robu
preživetja. Kar 85 % teh organizacij nima niti enega zaposlenega,
zato se večina dejavnosti teh organizacij opravlja na volonterski
osnovi. V povprečju opravijo volonterji letno tolikšno število ur
prostovoljnega dela, kot jih opravi 2.800 redno zaposlenih.

Neprofitno-volonterski sektor je tisti sektor, ki ne sodi v javni sektor
niti ne deluje na trgu na osnovi dobičkonosnosti, saj je v svojem
poslovnem bistvu nedobičkonosen. Neprofitno-volonterske
organizacije celoten presežek prihodkov reinvestirajo v svojo
osnovno dejavnost; vključujejo določeno količino volonterskega
(brezplačnega) dela; delujejo v širšem družbenem interesu, saj
proizvajajo dobrine in storitve ne le za svoje člane, temveč tudi za
druge.S prevzemanjem dela funkcij od javnih servisov neposredno
sodelujejo pri zagotavljanju kolektivnih dobrin in storitev, spričo
angažiranja prostovoljnega dela in individualnih prispevkov pa tudi
mobilizirajo latentne socialne vire, ki jih javni sektor zaradi različnih
razlogov ne more. Te organizacije so tako neposreden odgovor na
družbeno fragmentacijo in individualizacijo, ki sta ju vzpostavila trg
in industrija, država pa jih v celoti ne more reševati.

Osnovni razlog majhnega deleža profesionalnih zaposlencev v
neprofitno-volonterskih organizacijah je v velikosti prihodka teh
organizacij. Organizacije, ki dosežejo manj kot 3 mio SIT prihodka
letno, ne morejo zagotoviti zaposlovanja. Teh pa je več kot 80 %
vseh organizacij, ki v povprečju razpolagajo s prihodkom, enakim
ali manjšim od 3 mio SIT. Le 12 % organizacij izkazuje prihodek
od 3 do 10 mio SIT in le 8 % organizacij nad 10 mio SIT.
Primerjava strukture virov prihodka neprofitno-volonterskih
organizacij v nekaterih državah Evropske unije in v Sloveniji nam
pokaže naslednjo sliko (v odstotkih):

V vseh razvitih kapitalističnih državah smo priča čedalje večji
krepitvi vloge tega sektorja, kakor tudi krepitvi partnerstva med
njim in državo. Čedalje močnejše partnerstvo med neprofitnovolonterskim sektorjem in državo se v razvitih kapitalističnih
državah kaže tudi v spoštovanju pomena tega sektorja v družbi
in v povečanem (so)financiranju teh organizacij.
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Neprofitno-volonterske organizacije predstavljajo neke vrste
posrednika med državo in posameznikom ter s tem obliko
demokratizacije sodobnih družb. Ker predstavljajo alternativnega
proizvajalca socialnih in drugih servisov, jim večina držav
zagotavlja poseben status, ki vpliva na njihovo delovanje in vire
financiranja.
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Poseben status teh organizacij je razviden tudi iz različnih oblik
finančnih vzpodbud za zagotovitev virov financiranja za njihovo
delovanje. Nekatere države se tako odločajo za večje neposredne
finančne podpore (dotacije, subvencije iz državnega proračuna,
koncesije), nekatere pa za večje posredne finančne podpore
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odhodkov v poprečju od 5 do 7 let od njihovega nastanka. Tiste
države, ki tega razmejevanja ne poznajo, pa imajd bistveno večje
davčne olajšave v primerjavi s slovensko zakonodajo.

Osnovne vire financiranja dejavnosti neprofitno-volonterskega
sektorja v EU predstavljajo v povprečju plačila za opravljanje
storitev (41 %), subvencije države (53 %) ter privatne donacije
(6 %).

K spremembi davčne zakonodaje zavezujejo tudi sklepi državnega zbora, ki so bili sprejeti ob prvi obravnavi zakona o ustanovah
oziroma fundacijah z dne 27.10.1994, ki Vladi Republike Slovenije
nalagajo, naj preuči možnost sprememb davčne zakonodaje, ki
bo spodbujala naložbe premoženja v splošno koristne in
dobrodelne ustanove. Vlada Republike Slovenije je v obrazložitvi
predloga zakona za drugo obravnavo (Poročevalec DZ, št 1/95)
navedla, da bo sklep državnega zbora upoštevala ob prvi
spremembi davčne zakonodaje. Ob spremembi zakona o davku
od dobička pravnih oseb je Vlada Republike Slovenije ta sklep le
delno upoštevala.

V strukturi virov prihodka pa se Slovenija močno razlikuje od
povprečja v EU, saj so subvencije države 50 % pod povprečjem
EU. Zato se v Sloveniji subvencije države v strukturi virov
prihodka nadomeščajo s privatnimi donacijami.
Četudi se zdi, da so v Sloveniji prihodki, ustvarjeni z donacijami
posameznikov in podjetij, zelo visoki v primerjavi s povprečji EU,
pa le-ti preračunani v nominalne zneske pomenijo za organizacije,
ki ustvarijo enako ali manj kot 3 mio SIT prihodka (teh pa je 80 %
vseh organizacij), le 420.000 SIT letno na posamezno organizacijo.
Tako nizki nominalni prihodki iz privatnih donacij v večini neprofitnovolonterskih organizacij v Sloveniji onemogočajo njihov razvoj v
moderne alternativne oblike socialnih servisov, ki bi v veliki meri
olajšale breme države, kot je to v razvitih državah.

2. PREDLAGANE REŠITVE
V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od
dobička pravnih oseb je predlagana dopolnitev 25. člena zakona
o davku od dobička pravnih oseb, s katero se davčnemu
zavezancu med odhodke priznajo poleg izplačil v denarju tudi
izplačila v naravi, če so izplačana za ustanovitev in za opravljanje
dejavnosti neprofitnih organizacij.

Privatne donacije (podjetij, posameznikov, fondacij) predstavljajo
tisti vir financiranja neprofitno-volonterskega sektorja, ki se jim
odpovedujejo bogatejši pripadniki socialnih slojev. Odločilno vlogo
pri velikosti deleža privatnih donacij pa ima višina in obseg davčnih
olajšav, saj z njimi država na nek način priznava neprofitnovolonterskemu sektorju, da le-ta deluje v javnem interesu in
zmanjšuje njeno breme. Z donacijami neprofitno- volonterskemu
sektorju se del prihodkov ter lastnine posameznikov in podjetij
preliva v potrošnjo javnih dobrin in storitev. V primeru, da neprofitnovolonterski sektor ne bi opravljal dejavnosti v javnem interesu, bi
morala te dejavnosti v večji meri prevzeti in organizirati država
preko svojih javnih služb.

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od
dobička pravnih oseb je predlagana dopolnitev 25. člena zakona
o davku od dobička pravnih oseb, s katero se davčne olajšave
povečajo za dodatnih 0,3 % skupnih prihodkov, vendar le če se
sredstva izplačajo organizacijam, ki delujejo v javnem interesu.

Stimulativnejša davčna politika oziroma instrument davčnih olajšav
bi vzpodbujala posameznike in podjetja, da prispevajo del svojega
prihodka neprofitno-volonterskemu sektorju in s tem tudi
dejavnostim v javnem interesu.

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od
dobička pravnih oseb je predlagana dopolnitev 25. člena zakona
o davku od dobička pravnih oseb, s katero se dovoljuje petletno
razmejevanje priznanih odhodkov iz naslova izplačanih sredstev
organizacijam iz prvega in drugega odstavka 25. člena.

Med neprofitno-volouterskimi organizacijami pa so tudi
organizacije, ki delujejo v javnem interesu - torej tiste organizacije,
za katere država ocenjuje, da so po vseh sodilih dopolnilo javnemu
sektorju oziroma javnim storitvam.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o davku od
dobička pravnih oseb se s povečanjem davčnih olajšav za
donacije ustanovam in društvom, ki delujejo v javnem interesu,
želi spodbuditi razvoj tistega dela t. i. neprofitnega sektorja, ki
deluje v javnem interesu.

Veljavni zakon o davku od dobička pravnih oseb v 25. členu
priznava med odhodke izplačila za humanitarne, kulturne,
znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, ekološke in
religiozne organizacije - vendar največ v višini 0,3 % ustvarjenih
prihodkov.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o davku od
dobička pravnih oseb se želi zagotoviti enakomerna razporeditev
priznanih odhodkov v večletnem obdobju, kakor tudi odpraviti
pomisleke o priznavanju tistih sredstev, ki jih davčni zavezanec
izplača v naravi, med odhodke.

Veljavni zakon o davku od dobička pravnih oseb:
pravnim osebam izrecno ne priznava med odhodke tudi tistih
sredstev, ki so dana tem organizacijam v naravi
ni selektiven med organizacijami, ki delujejo v javnem interesu,
in med ostalimi organizacijami
ne omogoča razmejevanja davčno priznanih odhodkov iz
naslova donacij, ki presegajo 0,3 % prihodkov posameznega
leta
izplačila za ustanavljanje teh organizacij ne priznava kot
davčno olajšavo.

4.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC

izplačila donacij v naravi ter petletno razmejevanje izplačanih
donacij ne bo vplivalo na obremenitev proračuna.
Ker predlagani zakon povečuje davčne olajšave samo za manjši
del neprofitnih organizacij, sprejem le-tega ne bo povzročil
bistvenih obremenitev proračuna.

V večini davčnih sistemov držav Evropske unije je razvidno
ločevanje neprofitno-volonterskih organizacij na tiste, ki so
pridobile javni status, in na tiste, ki ga niso.

Povečanje davčnih olajšav za izplačila organizacijam, ki pridobijo
status organizacije v javnem interesu, bo relativno malo vplivalo
na obremenitev proračuna, ker teh organizacij ni veliko. Po drugi

Ravno tako davčni sistemi dovoljujejo razmejevanje priznanih
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ževalnem, športnem, ekološkem in religioznem področju. Davčni
zavezanci lahko izplačajo donatorska sredstva v denarju ali v
naravi.

strani pa bo trenutno zmanjšanje pritoka davkov v proračun iz
naslova predlaganega povečanja davčnih olajšav uravnoteženo
z manjšimi zahtevki po proračunskem tinanciranju. T. i. neprofitni
subjekti namreč realizirajo t. i. splošno koristne in dobrodelne
namene, zato je potrebno manj sredstev v državnem proračunu
(npr. za štipendije, za projekte ipd.).

Dosedanja davčna olajšava za izplačila pravnim osebam za
humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne,
športne, ekološke in religiozne namene v višini 0,3 % ustvarjenih
prihodkov je nezadostna. S predlagano spremembo zakona o
davku od dobička pravnih oseb bi se izplačila pravnih oseb za
navedene namene v večji meri upoštevala kot davčna olajšava,
pod pogojem, da bodo izplačana organizacijam, ki delujejo v javnem
interesu.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

S predlagano spremembo zakona o davku od dobička pravnih
oseb bi pravne osebe - donatorji pridobili možnost, da prenesejo
presežek donacij nad dovoljenim zneskom iz posameznega leta
v naslednje petletno obdobje. Takšna zakonska možnost bi
omogočala posameznim donatorjem, da zaradi boljšega
finančnega položaja povečajo nominalni znesek donacij, davčno
olajšavo pa uveljavljajo v poznejšem obdobju. Takšna možnost
ne bo vplivala na letne davčne izkaze davčnega zavezanca,
zaradi večjega enkratnega priliva sredstev pa se bo izboljšal
finančni položaj prejemnika sredstev.

V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Ur. I. RS, št. 72/93,
20/95, 18/96, 34/96, 27/98) se prvi odstavek 25. člena za besedo
"izplačila" dopolni z besedami "v denarju ali v naravi", za besedo
"dejavnosti" pa se dopolni z besedami "oziroma so izplačana za
ustanovitev takih oseb".
Za prvim odstavkom se dodata drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
"Med odhodke se priznajo tudi izplačila v denarju ali v naravi za
humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne,
športne, ekološke in religiozne namene, kadar so izplačana
osebam, ki v skladu s posebnimi predpisi pridobijo status
organizacije v javnem interesu - vendar največ v višini 0,6 %
ustvarjenih prihodkov.

IV.

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

25. člen

Davčni zavezanci, ki izplačajo sredstva organizacijam iz prvega
in drugega odstavka, lahko odhodke, ki presegajo 0,3 % oziroma
največ 0,6 % ustvarjenih prihodkov, razmejujejo v največ 5 letih."

Med odhodke se priznajo tudi izplačila za humanitarne, kulturne,
znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, ekološke in
religiozne namene, kadar so izplačana osebam, ki so v skladu s
posebnimi predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti
- vendar največ v višini 0,3 % ustvarjenih prihodkov.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen

Med odhodke se priznajo tudi izplačila za politične organizacije,
vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni
plači na zaposlenega pri davčnem zavezancu.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.1. 2000.

Izplačila po prejšnjih dveh odstavkih se priznajo kot odhodek po
tem zakonu tudi, če so izplačana iz dobička.
III.

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi predlagane dopolnitve 25. člena bi se v odhodke priznala
tudi izplačila za ustanovitev pravnih oseb, ki delujejo na
humanitarnem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobra-

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Tone Hrovat.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI

Na podlagi 1. alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je Državni svet Republike Slovenije na 33. seji, dne 5. 5. 1999,
določil besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o dohodnini in ga na podlagi 174. in 175. člena
poslovnika državnega zbora pošilja državnemu zboru v prvo
obravnavo in sprejem.
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Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta
in 176. člena poslovnika državnega zbora določa državnega
svetnika Toneta Hrovata kot predstavnika državnega sveta
na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri
obravnavi predloga zakona.

I.

Za razvoj teh institutov v praksi bi bilo potrebno zagotoviti tudi
stimulativno davčno politiko, ki bi spodbujala k ustanavljanju teh
subjektov, fizične osebe pa k donacijam, ki bi zagotovile izboljšanje
finančnega položaja organizacij v neprofitno -volonterskemu
sektorju. S predlagano rešitvijo bi se tako povečala stimulacija
posameznikov, da večji del svojih prejemkov namenjajo neprofitno
volonterskim organizacijam, in tako na dolgi rok razbremenijo
proračun.

UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, 2/94, 7/95, 44/96) določa
davčne olajšave za t, i. neprofitno-volonterski sektor zelo omejeno.
V 9. členu so opredeljene vrste vlaganj sredstev zavezancev za
dohodnino, in sicer za namene, za katere lahko uveljavljajo
zmanjšanje davčne osnove. Zmanjšanje davčne osnove za
namene, opredeljene v tem členu, lahko znaša največ 3 odstotke
od davčne osnove, razen zmanjšanja, določenega v 9. točki tega
člena, ki se nanaša na plačane zneske samoprispevka.

K spremembi davčne zakonodaje zavezujejo tudi sklepi državnega zbora, ki so bili sprejeti ob prvi obravnavi zakona o ustanovah
oziroma fundacijah z dne 27.10.1994, ki Vladi Republike Slovenije
nalagajo, naj preuči možnost spremembe davčne zakonodaje, ki
bo spodbujala naložbe premoženja v splošno koristne in
dobrodelne ustanove. Vlada Republike Slovenije je v obrazložitvi
predloga zakona za drugo obravnavo (Poročevalec DZ, št. 1/95)
navedla, da bo sklep državnega zbora upoštevala ob prvi
spremembi davčne zakonodaje. Tega Vlada Republike Slovenije
glede zakona o dohodnini ni upoštevala, zato državni svet predlaga
spremembe in dopolnitve zakona.

Tako 9. člen v 7. točki določa, da lahko davčni zavezanec zmanjša
davčno osnovo tudi za plačane prostovoljne denarne prispevke
in vrednosti daril v naravi za humanitarne, kulturne, izobraževalne,
znanstvene, športne, ekološke in religiozne namene, kadar so
izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane
za opravljanje takšnih dejavnosti, ter navedeni prispevki oziroma
darila, izplačana invalidskim organizacijam. Zmanjšanje osnove
pa je možno le za 3 %, pa še to za vse posamične namene,
opredeljene v 9. členu. S predlaganimi spremembami in
dopolnitvami zakona o dohodnini se predlaga, da bi se izplačila
za t. i. splošno koristne oziroma dobrodelne namene v večji meri
upoštevale kot davčna olajšava.Taka ureditev je posebej potrebna
v obdobju, ko se omenjene neprofitne organizacije oziroma sektor
šele vzpostavlja ter se na ta način gradi konkurenčnost javnemu
(državnemu) sektorju tudi na področju negospodarskih dejavnosti.
S takšno ureditvijo bi se omogočil razvoj zasebnega neprofitnoga
sektorja ter zagotovila konkurenčnost zasebnega sektorja t. i.
javnemu sektorju.

Osnova za dohodnino se zmanjša tudi za sredstva, vložena v
vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija in
katerih vračilni rok je daljši od 12 mesecev, ter za znesek vplačil
v denarju za delnice in za vložke gospodarskih družb ter za
deleže zadrug, vpisanih v sodnih register v Republiki Sloveniji,
kot to določata 1. in 13. točka 9. člena zakona o dohodnini.
Zmanjšanje osnove za te namene lahko znaša največ 3 % osnove
za dohodnino, vendar vključno z vsemi ostalimi nameni iz 9. člena
zakona. Zaradi nadaljnjega razvoja in krepitve kapitalskega trga
bi bilo potrebno v obstoječem zakonu o dohodnini določene
davčne olajšave za segment trga kapitala povečati.
Razvit trg kapitala vzpodbuja posameznika v zbiranje prihrankov
in v njihovo investiranje. Prihranki pa so tisti makroekonomski
agregat, ki je pomemben za razvoj in širitev investicijske dejavnosti
ne samo na nivoju posamezne organizacije, temveč tudi na nivoju
celotnega narodnega gospodarstva. Povečanje investicij pa vodi
v povečanje zaposlitvenih možnosti, odpiranja novih delovnih
mest, do povečanja kupne moči in povečane potrošnje
(povpraševanja) posameznika. Povečana potrošnja pa ni samo
vzvod in generator nove proizvodnje. Povečana potrošnja končno
pomeni tudi povečanje prilivov v proračun.

Neprofitno volonterske organizacije so tiste organizacije, ki celoten
presežek svojih prihodkov reinvestirajo v svojo osnovno
dejavnost.
V Sloveniji uvrščamo v neprofitno-volonterski sektor različne
oblike združevanja: društva, fundacije, verske organizacije,
privatne zavode in stanovanjske zadruge.
Neprofitno volonterske organizacije pretežno delujejo na področju
športa, kulture, gasilske, stanovanjske, okoljevarstvene in
humanitarne dejavnosti.

Na dolgi rok bi torej predlagane spremembe zakona vsekakor
pozitivno vplivale ne samo na razvoj kapitalskega trga, temveč
tudi na povečanje proračunskih prihodkov.

Njihovo finančno stanje ni v zavidljivem položaju, saj so bolj ali
manj na robu preživetja. Kar 85 % vseh organizacij neprofitno
volonterskoga sektorja nima niti enega zaposlenega in zato se
večina dejavnosti teh organizacij opravlja na prostovoljni osnovi.

2. PREDLAGANE REŠITVE

V primeru, da neprofitno volonterski sektor ne bi opravljal
dejavnosti v javnem interesu, bi morala te dejavnosti v večji meri
prevzeti in organizirati država preko svojih javnih služb, kar bi
vplivalo na povečanje državnega proračuna. Poiskati bi bilo treba
nove vire financiranja državnega proračuna, kar lahko pomeni
tudi dodatno obdavčitev oziroma dodatno zadolževanje države.

Zmanjšanje davčne osnove za različne namene so opredeljene
v 9. členu zakona o dohodnini in lahko znašajo največ 3 odstotke
od davčne osnove, razen zmanjšanja, določenega v 9. točki, ki
se nanaša na plačane zneske samoprispevka.
V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini je
predlagana dopolnitev 9. člena zakona o dohodnini, s katero davčni
zavezanec lahko zmanjša davčno osnovo za celotni znesek
plačanih prostovoljnih denarnih prispevkov in vrednosti daril v
naravi za humanitarne, kulturne, izobraževalne, znanstvene,
športne, ekološke in religiozne namene ter za navedene prispevke
oziroma darila, izplačana invalidskim organizacijam, kadar so
izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane
za opravljanje takšnih dejavnosti oziroma za ustanovitev takih
pravnih oseb.

Razlog za navedeno spremembo pa je dejstvo, da stimulativna
davčna politika z instrumentom davčnih olajšav spodbuja
posameznike, da prispevajo del svojega prihodka neprofitno
volonterskemu sektorju in s tem dejavnostim, ki so v javnem
interesu.
Novembra 1995 sta začela veljati zakon o ustanovah (Ur. I. RS,
št. 60/95) in zakon o društvih (Ur. I. RS, št. 60/95). Oba zakona sta
zelo pomembna za razvoj t. i. neprofitnoga sektorja oziroma za
razvoj nevladnih organizacij kot temeljnih institutov civilne družbe.
Vendar pa navedena zakona urejata le statusne pravne podlage.

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini je
predlagana dopolnitev 9. člena zakona o dohodnini, s katero davčni
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2.člen

zavezanec lahko zmanjša davčno osnovo za največ 10 %, če
vloži sredstva v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika
Slovenija in katerih vračilni rok je daljši od 12 mesecev, ter v
delnice, v vložke gospodarskih družb in v deleže zadrug, vpisanih
v sodni register v Republiki Sloveniji.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.1. 2000.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

III. OBRAZLOŽITEV

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o dohodnini
se želi spodbuditi ustanavljanje, obstanek in razvoj neprofitnih
organizacij, kakor tudi razvoj trga kapitala.

Na podlagi predlagane dopolnitve 9. člena zakona o dohodnini bi
se davčnemu zavezancu za dohodnino priznalo zmanjšanje
davčne osnove za celotni znesek plačanih prostovoljnih denarnih
prispevkov in vrednosti daril v naravi za humanitarne, kulturne,
izobraževalne, znanstvene, športne, ekološke in religiozne
namene, kadar so izplačane osebam, ki so v skladu s posebnimi
predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti oziroma
so izplačane za ustanovitev takih pravnih oseb, ter za navedene
prispevke oziroma darila, izplačana invalidskim organizacijam,
tako kot velja po obstoječem zakonu o dohodnini za plačane
zneske samoprispevka.

Predlagatelj zakona meni, da bi se s predlagano spremembo
zakona o dohodnini povečale donacije ustanovam in društvom
kot temeljnima institutoma civilne družbe, kakor tudi, da bi se
povečala vlaganja posameznikov na trgu kapitala. Povečanje
donacij ustanovam in društvom ter povečanje vlaganj na trgu
kapitala pa v končni fazi spodbujata celovito narodnogospodarsko
rast.

Na podlagi predlagane dopolnitve 9. člena zakona o dohodnini bi
se dosedanja davčna olajšava za sredstva, vložena v vrednostne
papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija in katerih vračilni
rok je daljši od 12 mesecev, ter za znesek vplačil v denarju za
delnice, za vložke gospodarskih družb ter za deleže zadrug,
vpisanih v sodni register v Republiki Sloveniji, povečala od
dosedanjih maksimalno možnih 3 % na 10 %.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Zmanjšani pritok davkov v proračun, ki bi ga povzročil sprejem
predlaganega zakona, bo uravnotežen z manjšimi zahtevki po
proračunskem financiranju, dolgoročno pa s povečanjem
proračunskih prihodkov.
T. i. neprofitni subjekti namreč realizirajo t. i. splošno koristne in
dobrodelne namene, zato je potrebnih manj sredstev v državnem
proračunu (npr. za štipendije, za projekte ipd.). Obstoj, delovanje
in razvoj neprofitno volonterskega sektorja je v javnem interesu,
saj bi v nasprotnem primeru morala te dejavnosti v večji meri
prevzeti in organizirati država preko svojih javnih služb. Tb bi pa
zahtevalo dodatne odhodke proračuna Republike Slovenije.

IV. BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE SPREMINJA
9. člen

Povečanje vlaganj na trgu kapitala in posledično razvoj trga kapitala
odpira nove investicijske možnosti. Povečanje investicij pa
zagotavlja več delovnih mest in posledično rešuje brezposelnost
oziroma zmanjšanje odhodkov proračuna Republike Slovenije,
saj se potreba po socialnih transferih z odpiranjem novih delovnih
mest zmanjšuje. Odpiranje novih delovnih mest pa ne pomeni
samo znižanja odhodkov proračuna, temveč tudi povečanje
prihodkov proračuna iz naslova obdavčitve novo zaposlenih
posameznikov.

II.

Osnova za dohodnino se zmanjša tudi za:
1. sredstva, vložena v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je
Republika Slovenija in katerih vračilni rok je daljši od 12
mesecev;
2. sredstva, porabljena za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše
ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca, za vzdrževanje teh objektov in odpravo arhitekturnih '
in komunikacijskih ovir za invalida v teh objektih;
3. sredstva, ki jih lastnik naravne znamenitosti ali kulturnega
spomenika vloži v njegovo vzdrževanje v letu, za katero se
dohodnina odmerja, na podlagi dokumentacije izvajalca del, s
katerim je strokovna organizacija za varstvo naravne in
kulturne dediščine soglašala in na podlagi njene ugotovitve,
da so izvedena dela prispevala k ohranjanju naravovarstvenih
ali spomeniških lastnosti nepremičnine, ter sredstva, vložena
v nakup likovnih del, leposlovnih knjig ter plošč umetniške
vrednosti; če davčni organ dvomi, da gre za takšne predmete,
da o tem mnenje minister za kulturo;
4. prispevke in premije, namenjene za povečanje socialne
varnosti zavezanca na področjih pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega varstva in zaposlovanja,
plačane pravnim osebam s sedežem na območju Republike
Slovenije, ter znesek sredstev, vloženih v nakup zdravil,
zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov;
5. sredstva za nakup učbenikov in druge strokovne literature
ter programske opreme;
6. plačane zneske za šolnine (npr. glasbeno, jezikovno, podiplomsko izobraževanje itd.);
7. plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v
naravi za humanitarne, kulturne, izobraževalne, znanstvene,

BESEDILO ČLENOV
l.člen

V zakonu o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, 2/94, 7/95, 44/96) se 7.
točka prvega odstavka 9. člena dopolni tako, da se za besedo
"dejavnosti" doda besedilo "oziroma so izplačani za ustanovitev
takih pravnih oseb".
Besedilo tretjega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Zmanjšanje osnove za namene po tem členu lahko znaša največ
3 % osnove za dohodnino iz 6. člena tega zakona, razen za
zmanjšanja po 1. in 13. točki prvega odstavka tega člena, kjer
lahko zmanjšanje osnove za namene po tem členu znaša največ
10 % osnove za dohodnino ter razen zmanjšanja po 7. in 9. točki
prvega odstavka tega člena."
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8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

pitne vode, električne energije in so tudi po drugih kriterijih
prijaznejši do okolja; kriterije določi Vlada Republike Slovenije.

raziskovalne; športne, ekološke in religiozne namene, kadar
so izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi
organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti, ter navedene
prispevke oziroma darila, izplačana invalidskim organizacijam;
plačani znesek sredstev, ki jih zavezanec v skladu s pogodbo
nameni za izgradnjo ali obnovo objektov komunalne
infrastrukture, ki se gradijo na podlagi veljavnih upravnih
dovoljenj;
plačane zneske samoprispevka, uvedenega v skladu s
predpisi o samoprispevku;
plačane članarine političnim strankam in sindikatom;
sredstva, vložena v deleže in delnice pravnih oseb, ki so
namenjena izključno razvoju znanosti in tehnologije;
znesek sredstev, ki jih lastnik vloži v obnovo denacionaliziranega premoženja do višine valorizirane zmanjšane
vrednosti denacionaliziranega premoženja v primerjavi z
vrednostjo premoženja ob podržavljenju;
znesek vplačil v denarju za delnice in za vložke gospodarskih
družb ter za deleže zadrug, vpisanih v sodni register v
Republiki Sloveniji;
sredstva, vložena v nakup proizvodov, ki zmanjšujejo porabo

Zmanjšanje osnove po 1. in 11. točki prejšnjega odstavka se
prizna za vsak vrednostni papir samo enkrat.
Zmanjšanje osnove za namene po tem členu lahko znaša največ
3% osnove za dohodnino iz 6. člena tega zakona, razen
zmanjšanja po 9. točki prvega odstavka tega člena.
Zmanjšanje osnove za namene po tem členu se zavezancu prizna
pod pogojem, da so bila sredstva porabljena osebno za
zavezanca in da so bila dokazana z dokumenti, ki se glasijo na
njegovo ime.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Tone Hrovat.

Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona
o njem še enkrat odloča

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o minimalni plači, o
načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001
Državni svet Republike Slovenije je na 32. seji, dne 30. 4. 1999,
ob obravnavi zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja
plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001, ki ga je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 13. redni seji, dne 23.
4. 1999, sprejel

da se objektivno v največji meri izvaja le politika plač, ostale
politike pa ne. S tem objektivno nosijo težo stabilizacije zaposleni.
Vprašanje plač se s tega zornega kota zaostruje tudi zaradi čedalje
večjih razlik med najnižjimi in najvišjimi (poslovodnimi) plačami, ki
v nekaterih družbah dosegajo tudi razmerje do 1:30, česar
Dogovor ne razrešuje in ne preprečuje. Dogovor je podpisan
pred sklenitvijo socialnega sporazuma, ki naj bi uredil tudi politiko
zaposlovanja, delovnih razmerij, pravne varnosti zaposlenih in
davčno politiko ter naj bi skupaj s politiko plač pomenil in omogočil
celovito urejanje med seboj povezanih soodvisnih politik. Le celovita
ureditev vseh medsebojno povezanih in soodvisnih politik lahko
zagotavlja varnost socialno najbolj ogroženih in "prevzema
funkcijo" draginjskega dodatka, uvedenega zaradi davka na
dodano vrednost. Socialni partnerji so zahtevali, da bi morala biti
davčna politika določena sočasno s podpisom Dogovora.

SKLEP
da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o
regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001.

Državni svet ocenjuje, da v tem trenutku ni izdelanih ocen vpliva
davka na dodano vrednost na rast cen in s tem posledično na
socialni položaj zaposlenih. Zato enkratno usklajevanje plač v
letu 2000 ni sprejemljivo. Predlog, podan v pogajanjih, da se plače
izjemoma tudi v letu 2000 usklajujejo dvakrat ali da se zniža prag
usklajevanja plač s 4 % na 3,5 %, ni bil sprejet, prav tako ne
predlog, da Ekonomsko socialni svet dobi pooblastilo, da lahko v
letu 2000 spremeni način usklajevanja plač, če bi prišlo do
ogrožanja socialne varnosti zaposlenih.

Obrazložitev
Državni svet ugotavlja, da Dogovor o politiki plač sicer dobro
ureja minimalno plačo in zagotavlja socialno varnost zaposlenih
na ravni razvitih držav. Vendar pa Dogovor v bistvu pomeni realno
zaostajanje plač tudi v primerjavi z rastjo ostalih ekonomskih
pokazateljev, zlasti z rastjo cen, inflacije, visoko stopnjo
nezaposlenosti, ki se bistveno ne spreminja v pozitivno smer,
kljub realnemu zaostajanju plač za rastjo produktivnosti.To pomeni,
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člena Sekretariat državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve.

Državni svet ugotavlja, daje minimalna plača višja od izhodiščnih
plač v I. in II. tarifnem razredu, določenih v Splošni kolektivni
pogodbi za gospodarske dejavnosti in v vseh panožnih kolektivnih
pogodbah, pa tudi od izhodiščnih plač v III. tarifnem razredu večine
panožnih kolektivnih pogodb. Zato je bila upravičena in nujna
zahteva posameznih sindikatov, da se sočasno s podpisom
Dogovora spremenijo tudi kolektivne pogodbe. Do tega ni prišlo,
zato je realna nevarnost uravnilovke, le-ta pa ne more omogočiti
konkurenčnost gospodarstva. Zaradi teh razlogov in tudi zaradi
neenakopravnosti zaposlenih v gospodarstvu in javnem sektorju
glede regresa je bil dan predlog, da se v posebnem zakonu uredi
le minimalna plača, ostala vprašanja pa se uredijo v socialnem
sporazumu. Takšno rešitev, ki pa je bila zavrnjena, poznajo
gospodarsko razvite države.

Državni svet ugotavlja, da državni zbor navedenih pripomb ni
upošteval in je zakon sprejel tako, da iz 1. odstavka 20. člena
sledi, da bo moral vsak delodajalec v gospodarstvu izplačati regres
za leto 1999 v zakonsko določeni višini. Zaposleni v gospodarstvu
bodo lahko v primeru, da regresa ne bodo prejeli, le-tega tudi
iztožili.
Zaposleni v negospodarstvu pa so, na osnovi sprejetega zakona,
postali glede izplačila regresa za leto 1999 odvisni od rezultatov
pogajanj, ki potekajo med socialnimi partnerji.
Državni svet predlog utemeljuje tudi s tem, da 2. odstavek 20.
člena določa le zgornjo mejo višine regresa, medtem ko spodnja
meja višine regresa ni določena, kar pomeni neenakost delavcev
pred zakonom.

Državni svet ugotavlja, da je Komisija državnega sveta za
družbene dejavnosti že na svoji 20. seji, dne 7. 4. 1999,
obravnavala predlog zakona o minimalni plači, o načinu
usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 19992001 in predlagala Odboru državnega zbora za zdravstvo, delo,
družino in socialne zadeve, da se 2. odstavek 20. člena črta, ker
vnaša zmedo in je tudi v nasprotju s smislom predloga zakona,
t. j. enotno določitvijo regresa.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik dr. Zoltan Jan.

Odbor državnega zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko je pripombo komisije podprl in z amandmajem predlagal,
da se 2. odstavek 20. člena črta, ker se s to določbo vnaša
neenakopraven odnos med zaposlene v gospodarstvu in
negospodarstvu. Prav tako je imel pripombo na 2. odstavek 20.

Državni zbor je na 14. seji,
dne 19. 5. 1999, ob ponovnem
odločanju zakon sprejel.

Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. in 24. člena zakona o Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji zaradi neskladja z 2., 35. in 38. členom Ustave
Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 33. seji, dne 5. 5.1999, na
podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS št. 15/94) sprejel

zaradi neskladja z 2., 35. in 38. členom ustave Republike Slovenije
in
PREDLAGA

ZAHTEVO
da Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovi, da sta 17. in 24.
člen zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji v
neskladju z navedenimi določbami ustave.

za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. in 24. člena zakona
o Slovenski obveščevalno-varnostni agehciji (Ur. I. RS, št. 23/99)
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Utemeljitev

Ustavno sodišče je torej v obrazložitvi zgoraj navedenih
odločb izrecno poudarilo, da mora biti pri posegih v zasebnost
izključena vsaka možnost arbitrarnega odločanja državnega
organa. Državni svet opozarja, da se je tudi njegova pristojna
komisija ob obravnavi navedenega zakona zavzemala za to,
da pri urejanju vprašanj v zvezi s pravico do vpogleda v
zbrane podatke zakon ne bi smel dopuščati prevelike
diskrecije službi oziroma njenemu predstojniku.

Državni svet zahteva oceno ustavnosti določb 17. In 24. člena
zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, ker meni,
da so v neskladju z 2. členom ustave, ki opredeljuje Slovenijo
kot pravno državo, s 35. členom ustave, ki zagotavlja
človekovo zasebnost In z 38. členom ustave, ki zagotavlja
varstvo osebnih podatkov.

Vendar pa državni svet ugotavlja, da 17. člen zakona omogoča
veliko diskrecijo oziroma arbitrarnost direktorju agencije. Kot
že navedeno, naj bi bilo s prvim odstavkom 17. člena zakona
uzakonjeno načelo, da agencija ni dolžna obvestiti
posameznika o zbiranju osebnih in drugih podatkov o njem.
Drugi odstavek tega člena pa naj bi omogočal, da lahko na
zahtevo direktorja agencije državni organi in organizacije
z javnimi pooblastili seznanijo osebo, na katero se osebni
podatki nanašajo, šele po preteku petih let od posredovanja
podatkov agenciji. Zato državni svet meni, da je 17. člen
zakona v očitnem nasprotju s tretjim odstavkom 38. člena
ustave.

1. Po določbi prvega odstavka 17. člena zakona agencija, kadar
zbira osebne in druge podatke po določbah tega zakona, nI
dolžna obvestiti posameznika, na katerega se podatki
nanašajo, če bi to onemogočilo ali otežilo izvršitev določene
naloge. Po določbi drugega odstavka 17. člena zakona lahko
v navedenem primeru na zahtevo direktorja agencije državni
organi in organizacije z javnimi pooblastili seznanijo osebo,
na katero se podatki nanašajo, šele po preteku petih let od
posredovanja podatkov agenciji.
Državni svet zato meni, da je vsebina prvega odstavka 17.
člena zakona sporna zlasti glede na določbo tretjega odstavka
38. člena ustave, ki izrecno določa, da se Ima vsakdo
pravico seznaniti z zbranimi osebnimi podatki, ki se
nanašajo nanj, In da ima pravico do sodnega varstva ob
njihovi zlorabi. Pristojna komisija državnega sveta se je ob
obravnavi predloganavedenega zakona izrecno zavzemala
za to, da bi morala biti nadzorovana oseba po zaključku
nadzora obveščena o nadzoru in o pravici do vpogleda v
zbrane podatke in ob tem poudarila, da bi moral zakon ta
vprašanja podrobneje urediti, saj imajo posebno težo z
vidika z ustavo zagotovljenega varstva človekovih pravic.

2. Z vidika 2., 35. in 38. člena ustave pa je po mnenju državnega
sveta treba oceniti tudi 24. člen zakona.Ta člen ureja vprašanja
v zvezi s kontrolo pisem in drugih pošiljk ter v zvezi z
nadzorovanjem in snemanjem telekomunikacij v Sloveniji, če
je podana velika verjetnost, da obstaja nevarnost za varnost
države. Ureja torej posebno obliko pridobivanja podatkov
(drugi in tretji odstavek 24. člena). Po četrtem odstavku tega
člena morajo namreč podjetja, ki opravljajo prenos poštnih
pošiljk in telekomunikacij, agenciji omogočiti ter zagotoviti
pogoje za izvršitev sodno odobrenih posebnih oblik
pridobivanja podatkov. Po petem odstavku tega člena se
podatki, pridobljeni z uporabo posebnih oblik pridobivanja
podatkov, hranijo v razvidu.

V zvezi s potrebo po podrobnem in nedvoumnem zakonskem
urejanju vseh vprašanj, ki se nanašajo na posege v zasebnost
posameznika in ki se utemeljujejo tako z razlogi varovanja
ustavne ureditve in nacionalne varnosti kot zaradi uspeha
kazenskega pregona najtežjih kaznivih dejanj, državni svet
opozarja na dvoje stališč ustavnega sodišča. Le-to je namreč
v 42. točki obrazložitve odločbe št. U-l-25/95 (Uradni list RS
št. 5/98), s katero je razveljavilo nekatere določbe zakona o
kazenskem postopku, navedlo naslednje:

Glede na navedeno se postavlja vprašanje, ali je zakon uredil
vsa potrebna vprašanja v zvezi z navedeno posebno obliko
pridobivanja podatkov, ki jih agencija pridobiva s pomočjo
podjetij, ki opravljajo prenos poštnih pošiljk in telekomunikacij.
Ta način pridobivanja podatkov namreč lahko glede na
razpoložljiva tehnična sredstva teh podjetij pomeni zelo grob
in intenziven "poseg v komunikacijski del zasebnosti" (odločba
ustavnega sodišča št. U-l-289/95, Ur. I. RS, št. 5/98, 57. tč.
obrazložitve). Prav zaradi posebnega načina pridobivanja
podatkov, torej s snemanjem telekomunikacij, je vprašanje
njihove oblike, varstva, razpolaganja in možnosti seznanitve
z njimi še toliko bolj občutljivo in zapleteno in zato tudi toliko
bolj odprto v odnosu do 35. člena ustave, ki zagotavlja
človekovo zasebnost, in do 38. člena ustave, ki zagotavlja
varstvo osebnih podatkov.

"Ustava zakonodajalcu izrecno nalaga, da mora vsako
materijo posega zasebnost ne le zakonsko urediti, ampak,
da mora to urediti določno in nedvoumno. Izključena mora
biti vsaka možnost arbitrarnega odločanja državnega
organa. Kot je ustavno sodišče že večkrat poudarilo v svojih
odločbah, je določnost zakona (lex certa) praprvlna
pravne države (2. člen ustave) in bi veljala kot imperativni
ustavni postulat celo, če v ustavi sploh ne bi bila izrecno
omenjena."
To stališče je ustavno sodišče ponovilo tudi v 15. točki
obrazložitve odločbe št. U-l-158/95 (Uradni list RS, št. 31/
98), s katero je razveljavilo nekatere določbe zakona o
notranjih zadevah.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Grims.
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Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega
zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu Nacionalnega programa socialnega
varstva Republike Slovenije do leta 2005
mrežo socialnega varstva tudi z negovalnimi bolnišnicami.
Negovalne bolnišnice, katerih dejavnost bi se odvijala znotraj
regijskih bolnišnic, bi oskrbovale starejše osebe kakor tudi druge
bolnike po opravljeni hospitalizaciji. V ta program bi bile zajete
osebe, ki potrebujejo samo zdravstveno nego in ki same ne morejo
skrbeti zase. Socialni domovi pa jim te oskrbe ne morejo zagotoviti
ali pa nimajo prostora zanje.

Komisija za družbene dejavnosti je na 22. seji, dne 5. 5. 1999,
obravnavala predlog Nacionalnega programa socialnega varstva
Republike Slovenije do leta 2005 (EPA 1077).
Komisija podpira predlog Nacionalnega programa socialnega
varstva Republike Slovenije do leta 2005 in ugotavlja, da je program moderen in učinkovit tako z vidika oblikovanja socialnih
programov kot tudi z vidika možnosti vključevanja posameznikov,
družin in skupin prebivalstva v posamezne programe. Prav tako
komisija podpira načela, na katerih ta program temelji (načelo
socialne pravičnosti, enake dostopnosti in proste izbire različnih
oblik storitev). Komisija ocenjuje, da se bo na osnovi tega programa
izboljšala kvaliteta življenja našega prebivalstva, uvedle aktivne
oblike socialnega varstva, razvile strokovne mreže socialnih
pomoči in novi pristopi za obvladovanje socialnih stisk.

Za ureditev mreže socialnega varstva v negovalnih bolnišnicah
je po mnenju komisije potrebna koordinacija med Ministrstvom za
zdravstvo in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve,
da se bo pravilno določil obseg dela v teh bolnišnicah, normativi,
organizacija dela in zagotovila potrebna finančna sredstva za
delovanje s strani obeh ministrstev.

V razpravi je bilo poudarjeno, da bi bilo potrebno v predlogu
Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 razširiti

Za poročevalca je bil določen član komisije akad. prof. dr. Veljko
Rus.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o izdaji obveznic za plačilo
odškodnine po 145. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - hitri postopek
Komisija za gospodarstvo je na 24. seji, dne 4. 5. 1999,
obravnavala predlog zakona o izdaji obveznic za plačilo
odškodnine po 145. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(EPA 763-II), ki ga je državnemu zboru predložila v obravnavo
Vlada Republike Slovenije.

Komisija prav tako opozarja na neusklajeno terminologijo v 4. in 8.
členu predloga zakona v zvezi z izplačilom obveznic oziroma
glavnice in obresti.
Komisija predlaga, da se v 6. členu natančneje določi zastaralni
rok pravic iz obveznic, tako da se 6. člen glasi: "Pravice iz obveznic
zastarajo v treh letih po dnevu dospelosti vsakega obroka."

Komisija podpira predlog zakona in razume utemeljenost hitrega
postopka. Ob tem priporoča predlagatelju zakona, da v drugi
obravnavi skuša vsaj okvirno opredeliti emisijo obveznic ter tako
nakazati višino potencialne obremenitve proračuna v prihodnjih
letih.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona
o spremembi in dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi - skrajšani postopek
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na
23. seji, dne 21. 4. 1999, obravnavala predlog zakona o
spremembi in dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (EPA 765II), ki ga je državnemu zboru predložil v obravnavo poslanec
Herman Tomažič.

kateri so bili dohodki župana lahko izenačeni ne glede na število
prebivalcev občine, je v obstoječem predlogu zakona razpon
med občinami prevelik in sta 6. in 7. kategorija podcenjeni. Od
županovega dohodka je posledično odvisna tudi vrsta drugih
dodatkov na nivoju občine.

V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani komisije, so poudarjali,
da predlog rešuje realen problem. Vendar iz ene skrajnosti, po

Komisija je sprejela naslednja sklepa:
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1. Komisija podpira predlog za spremembo zakona, ki bo na
novo razvrstil občine, v katerih se določijo količniki za najvišje
vrednoteno funkcijo.

padanja količnikov glede na število prebivalstva v občini, zato
predlaga za 6. stopnjo količnik 6, za 7. stopnjo pa količnik 5.

2. Komisija predlaga, da se uveljavi enakomernejša stopnja

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o trošarinah - skrajšani postopek

Komisija je bila seznanjena s pisnim mnenjem, ki ga je komisiji
posredovala državna svetnica Cvetana Rijavec, in mnenjem
Komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

primerno. Ugotovljeno je bilo, da predstavlja proizvodnja žganja
malih proizvajalcev dopolnilno komercialno dejavnost, ki ustvarja
prihodek, za kar je po mnenju komisije potrebno plačevati trošarino
brez izjem; argumentacija, ki je uporabljena v predloženem
zakonskem predlogu, je v nasprotju z načeli tržne ekonomije.
Komisija se je zavzela za enakopravnost proizvajalcev pred
zakonom ter plačevanje trošarine vseh udeležencev na trgu.
Zato komisija ne podpira predloga zakona.

V razpravi so se člani komisije večinsko opredelili proti
predlaganim spremembam zakona. Menili so, da iz načelnih
razlogov spreminjanje zakona še pred njegovo uveljavitvijo ni

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Komisl|a za gospodarstvo je na 24. seji, dne 4. 5. 1999,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o trošarinah (EPA 780-II), ki ga je državnemu zboru
predložil v obravnavo poslanec Franci Rokavec.

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi problematike izvajanja Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 33. seji, dne 5. 5. 1999,
obravnaval problematiko izvajanja Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, kot izhaja iz Poročila o
izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za graditev
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.1998 do 30. 9.1998, poročila
Vlade Republike Slovenije: Analiza vzrokov visokega povečanja
stroškov pri izgradnji avtocestnih odsekov glede na prvotni program izgradnje avtocestnega omrežja od začetka njegovega
izvajanja do konca leta 1997, ocene poročila Vlade Republike
Slovenije: Analiza vzrokov visokega povečanja stroškov pri
izgradnji avtocestnih odsekov glede na prvotni program izgradnje
avtocestnega omrežja od začetka njegovega izvajanja do konca
leta 1997, ki jo je pripravil državni svetnik prof. dr. Franc Vodopivec,
in programa dela DARS d.d. za leto 1999 (EPA 693-II) ter na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

pri izgradnji avtocestnih odsekov glede na prvotni program
izgradnje avtocestnega omrežja od začetka izvajanja do konca
leta 1997 v nizanju podatkov nista dovolj natančni in pregledni,
zaradi obravnavanega obdobja pa tudi ne povsem aktualni. V
analizi niso v zadostni meri opredeljeni vzroki za velike podražitve
pri realizaciji nacionalnega programa izgradnje avtocest v letih
1994-1997 od 260,5 mlrd SIT na 573,8 mlrd SIT.

SKLEP

Nekatera povečanja cen kažejo na precej površno pripravljene
projekte. To je verjetno vzrok za veliko povečanje stroškov za
gradnjo cestninskih postaj, vzdrževalnih baz, počivališč itd.
Nekatere podražitve so v manjšem delu opravičene s povečanjem
obsega del. Vrsta podražitev pa je posledica vprašljive racionalnosti

Na osnovi predloženega gradiva ni mogoče oceniti, koliko je za
podražitve res krivo povečanje dejanskih stroškov, npr. zaradi
spremenjene trase, povečanega izkopa, povečane površine
viaduktov in dolžine tunelov ter podobno in koliko je k povečanju
prispevalo to, kar vladno poročilo opredeljuje kot povečanje cen
in obsega tako nominalne kot realne spremembe cen zaradi
sprememb strukture (po zahtevnosti in tehnologiji izvedbe)
gradbenih storitev. Iz te opredelitve je mogoče tudi sklepati, da so
se pri gradnji avtoceste uvajale nove, dražje tehnologije, ki so
povečale stroške gradnje.

Državni svet ugotavlja, da poročili Vlade Republike Slovenije z
analizo porabe sredstev in vzrokov visokega povečanja stroškov
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-

izbire trase. Tako se je dolžina tunelov povečala od 29,9 km na
41,7 km, torej za 39,1 %, podvojila se je površina opornih zidov,
strošek za cestninske postaje se je povečal na 6-kratno
načrtovano vrednost, porabljeno je 6,2 mlrd SIT za v nacionalnem
programu nenačrtovane vzdrževalne baze, strošek za počivališča
pa je zrasel na 30-kratno načrtovano ceno. Še manj je razumljiva
rast stroškov za projektiranje in za nadzor. V teh dveh kategorijah
je porast stroškov 68 % oziroma 136 %.

Iz poročila je mogoče sklepati, da je bilo načrtovanje v stopnji
priprave Nacionalnega programa izgradnje avtocest površno pri
dragih podprojektih, npr. predorih, cestninskih postajah,
vzdrževalnih bazah in počivališčih in ni bilo racionalno glede na
ceno zemljišča na trasi avtocest; cene storitev izvajalcev pa so
zrasle mnogo preko kumulativne rasti cene dela, amortizacije in
stroškov financiranja. Za kritje podražitve so bili porabljeni visoki
zneski javnih sredstev. Državni svet izraža bojazen, da se zaradi
povečanih stroškov ne bodo zapostavljala druga območja v
Sloveniji, ki avtocest še nimajo.

Iz analize tudi izhaja, da je cena projekta zrasla predvsem zaradi
povečanja cene storitev oziroma cene dela izvajalcev, ki ga
parcialno naštevanje potencialnih vzrokov podražitve pri
posameznih podprojektih in objektih v poročilu ne more količinsko
opravičiti.
Državni svet predlaga, da Vlada Republike Slovenije poročilo
dopolni s:

-

s tem koliko je udeležba v Nacionalnemu programu izgradnje
avtocest lahko dobra referenca za neposredne izvajalce del
in podjetja, ki proizvajajo materiale in naprave, ki se vgrajujejo
v sodobne avtoceste in zagotavljajo racionalno eksploatacijo
objektov, npr. viaduktov, cestišč, komunikacijskih naprav ipd.

Državni svet zahteva, da Vlada Republike Slovenije napravi vse
potrebno, da se opravi revizija upravičenosti podražitev, ki niso
posledica povečanja obsega del, ampak so posledica povečanja
spremembe cen zaradi spremembe strukture gradbenih storitev.
Revizijo naj opravijo kompetentne osebe iz držav, kjer izvajajo
kakovosten nadzor porabe sredstev v javnih delih (npr. Švica,
Avstrija, skandinavske države).

podatki o kilometrski ceni gradnje avtocest na podobnem
terenu kot v Sloveniji, iz držav, kjer imajo kakovosten nadzor
porabe denarja v javnih delih, npr. iz Avstrije, Nemčije, Francije
in Švice;
specifično ceno raznih podprojektov in objektov, npr. ceno na
enoto dolžine viaduktov in tunelov;
z oceno, koliko so se zaradi udeležbe v Nacionalnem
programu izgradnje avtocest usposobili izvajalci za podobna
dela v tujini. Izvajalci so namreč zaradi angažiranosti v javnih
delih v privilegiranem položaju pred podjetji, ki proizvode in
storitve tržijo predvsem v izvozu;

Državni svet meni, da bi bilo potrebno ob reviziji dosedanjega
izvajanja programa zagotoviti revizijo programa dela DARS za
naprej in presoditi, ali načrtovana izvedba programa ne bo ogrozila
nadaljnjega gospodarskega in okoljskega razvoja Slovenije.

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije, Odbor za jeklene konstrukcije Združenja kovinske
industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije ter Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije so
19. novembra 1998 organizirali posvet UPORABA JEKLENIH KONSTRUKCIJ V
SLOVENIJI.

Uvodne razprave
Prof. dr. Franc Vodopivec, državni svetnik: Javna dela In gradnja avtocest v Sloveniji
Janko Puklavec, univ. dipl. inž. str., sekretar Združenja kovinske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije: Jeklene konstrukcije
v slovenski kovinski Industriji
Mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. gradb., direktor Inštituta za metalne konstrukcije, Ljubljana: Trendi uporabe jeklenih konstrukcij
v gradbeništvu
Prof. dr. Franci Kržič, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana: Jeklo kot gradivo pri objektih prometne Infrastrukture
In jeklenih konstrukcijah
Gregor Gruden, univ. dipl. inž. gradb. in mag. Roman Mur, Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana: Ocena stanja jeklenih mostov
v Republiki Sloveniji
Žarko Pregelj, državni sekretar za ceste v Ministrstvu za promet in zveze: Stroški gradnje, vzdrževanja In popravil mostov In
viaduktov na avtocestah v Sloveniji
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Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je uvodoma posebej
pozdravil predstavnike gospodarstva, gospodarske zbornice,
fakultet, stroke, združenja in zveze in pobudnika posveta prof. dr.
Franca Vodopivca ter izrazil spoštovanje zlasti prizadevanjem
tega področja gospodarstva do načrtovanja vizije naše države.

zgradil nobenega jeklenega ali sovprežnega mostu ali viadukta,
temveč vztrajno daje prednost prednapetemu betonu.
Odgovor Ministrstva za gospodarske dejavnosti je bil spodbuden,
presenetil pa je odgovor Ministrstva za promet in zveze, saj je
odgovor pripravil DARS (odgovor objavljamo v nadaljevanju - qp.
ur.), ministrstvo pa se je z njim v celoti strinjalo. Kako naj bi investitor
pripravil kritični odgovor oziroma odgovor, ki ne bi v čim večji meri
opravičeval njegovega dosedanjega dela? Ocenil je, da se
Ministrstvo za promet in zveze ne zaveda, da je projekt izgradnje
AC projekt infrastrukturnih javnih del ter med drugim menil, da
ministrstva ne zanima dejstvo, da realizacija projekta zaostaja in
da stroški naraščajo, ne zanima ga narodnogospodarska sinergija
projektov javnih del, ne zanima ga, ali bodo imeli domači proizvajalci
kakšno referenco iz teh projektov.

Namen posveta je predočiti racionalno porabo javnih in državnih
sredstev, predvsem ob velikih projektih, kot je na primer gradnja
avtocest, pa tudi nekaterih drugih. Poudaril je, da mora biti pri teh
prisotna zavest dobrega gospodarja naše države in ne zgolj
zavest dobrega podjetniškega razmišljanja, odločanja in zavest
neke globalizacije. Dejanska izvedba projektov ima več
pomembnih vidikov; pomeni rast domačega gopodarstva,
zaposlovanje ljudi in - kar je najpomembneje - dvig celotne blaginje
in standarda vseh ljudi v naši državi. Menim, je dejal, da bi to
moralo biti osnovno vodilo, ko se za velike projekte porabljajo
javna sredstva.

Odgovor DARS d. d. na pobudo prof. dr. Franca Vodopivca
za večjo uporabo Jeklenih In sovprežnlh konstrukcij pri
premostitvenih objektih na slovenskih avtocestah
Povzetek uvodnih razprav
Ministrstvo za promet in zveze - Sektor za ceste je državnega
svetnika prot. dr. Franca Vodopivca obvestilo, da je njegovo
gradivo in vprašanja posredovalo DARS, ki skladno z veljavno
zakonodajo pripravlja, organizira in vodi gradnjo in
vzdrževanje avtocest v državi ter mu nato poslalo odgovor
DARS, s katerim se ministrstvo v celoti strinja.

Prof. dr. Franc Vodoplvec, državni svetnik, je najprej opredelil,
da se javna dela financirajo iz proračuna države, njenih organov
in paradržavnih institucij oziroma iz taks, davkov in prispevkov,
ki jih država predpiše z zakonom ali z nacionalnim programom.
Gradnja avtocest je torej projekt javnih del - največji infrastrukturni
projekt, ki bo realiziran iz javnega denarja. Med narodnogospodarskimi cilji javnih del je med drugim navedel izgradnjo
infrastrukture, zmanjšanje nezaposlenosti, zagon novim
gospodarskim dejavnostim in industrijskim vejam za usposobitev
za nastope na novih trgih, ustvarjanje možnosti za razvijanje
nove tehnologije.

"DARS d.d. v svojem pristopu pri projektiranju in izgradnji ne
pogojuje izbire materiala, izbire statičnega sistema in
tehnologije graditve cestnih premostitvenih objektov.

V zvezi z gradnjo AC je ugotovil, da dinamika le-te zaostaja za
nacionalnim planom iz leta 1993, stroški za gradnjo kilometra
avtoceste močno (nad 80 %) presegajo načrtovane, javni denar
se ne porablja racionalno. Vse to ne kaže na kakovost priprave
projekta in njegove realizacije, ni pa tudi spričevalo kakovosti
dela in odgovornosti vlade ter vodstva projekta. Slovenska vlada
gleda zelo dobrohotno na realizacijo projekta AC, zato tudi ni
ukrepov zaradi zamud in prekoračitev, kakršne bi sprejele vlade
v demokratičnih državah, ki se čutijo odgovorne za porabo javnega
denarja.

DARS d.d. pogojuje, da se načrtujejo in gradijo sodobni,
kvalitetni in ekonomični premostitveni objekti s poudarkom
na trajnosti ter stroških in možnostih vzdrževanja.
DARS d.d. je omogočil izdelavo Smernic, Opremo in Detajle
za Objekte - SODOC, ki pri projektiranju in gradnji zagotavljajo
maksimalno možno stopnjo sodobnosti, trajnosti,
ekonomičnosti in pogoje vzdrževanja.

Glede dosedanjih izkušenj gradnje AC je izpostavil na primer
obnovo viadukta Ravbarkomanda, ki dokazuje, da pri gradnji ni
bila dovolj upoštevana zahteva po trajnosti tega objekta. Kratka
življenjska doba je tudi dokaz, da tehnologije prednapetega betona
v letu 1974 v Sloveniji ni obvladoval nihče v kakovosti, ki je
potrebna za infrastrukturne AC objekte. Očitno je, je dejal, da v
prihodnje pri odločitvi o izbiri tehnologije in izvajalca ne bi smeli
upoštevati samo stroškov gradnje, ampak kapitalizacijo teh
stroškov, vzdrževanja in popravil v daljšem obdobju, npr. 30 let.
Kapitalizacija objekta Ravbardomanda bi verjetno pokazala, da
izbrana varianta iz prednapetega betona ni imela prednosti pred
npr. sovprežno. V premislek vsem tistim, ki pozabljajo, da je
sodobno jeklo vsaj enakovreden tekmec prednapetemu betonu,
je spomnil na jeklene mostove in viadukte na nekaterih odsekih
naših železniških prog, ki so bili zgrajeni pred 100 in več leti, pa
so še sedaj v uporabi. Pri načrtovanju in gradnji premostitvenih
objektov je treba upoštevati tudi korozijske poškodbe jekla na
zraku in v prednapetem betonu.

V zadnjih 10-15 letih je bila očitna kriza v proizvodnji in uporabi
jekla v Evropi, ki je imela vpliv tudi na državo Slovenijo.
Istočasno je prišlo do razpada Jugoslavije in krize pri velikih
proizvajalcih jeklenih konstrukcij v Sloveniji (Metalna,
Hidromontaža). V teh letih v Sloveniji niso konsolidirana nova
podjetja, ki bi bila sposobna konkurirati po ceni, kvaliteti in
roku. V Evropi je od 1990 leta opazno rahlo naraščanje uporabe
jekla za premostitvene objekte, kar se bo poznalo tudi v
Sloveniji.
Pri projektiranju premostitvenih objektov na AC VranskoBlagovica je DARS d.d. pripravil variantne rešitve za viadukte
Baba in Petelinjek v prednapetem betonu in v jeklu (sovprega).
DARS d.d. v razpisnih pogojih daje ponudnikom možnost, da
po sistemu "Ključ v roke" ponudijo variantne rešitve brez
pogoja materiala. Odločujoča kriterija za izbor pa sta kvaliteta
zasnove in ponudbena cena.

Povedal je tudi, da je že lani poslal državnemu zboru in vladi
oceno stanja na področju jeklenih konstrukcij v državah EU, ki je
bila pripravljena v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Pristojna
ministrstva pa je opozoril, da DARS na novo zgrajenih AC ni

Od začetka izvajanja pospešene gradnje AC v Sloveniji je
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V proizvodnji gradbenih kovinskih konstrukcij, ki predstavlja
glavnino kovinskih konstrukcij, upoštevaje še proizvodnjo
kovinskih cistern in parnih kotlov, je zaposlenih 3.582
delavcev, imamo pa 7 velikih, 14 srednjih in 146 malih podjetij.
Ta podjetja skupaj ustvarijo za blizu 32 mrd SIT, od tega 33 %
v izvozu.

bilo v številnih razpisih omogočeno ponudnikom pripraviti
variantne rešitve v jeklu. Tako so bile dane take rešitve za
viadukt Lijak in viadukt na Štajerskem, vendar konstrukcije
niso bile konkurenčne betonskim konstrukcijam.
Za viadukt Petelinjek dolžine 630 m bo DARS d.d. zahteval
ponudbe za obe pripravljeni varianti; za prednapeto armirano
betonsko konstrukcijo in sovprežno konstrukcijo.

Bruto dodana vrednost na zaposlenega je leta 1995 znašala
1,9 mio SIT, v dveh letih se je dvignila na 2,16 mio SIT, kar je
sicer 29 % več, vendar je še vedno pod povprečjem vse
proizvodnje kovinskih izdelkov, kovinske industrije in
predelovalne dejavnosti. Ti podatki so pomembni zaradi tega,
ker je treba BDV na zaposlenega dvigniti, tako zaradi
ekonomske stabilnosti podjetij kot zaradi približevanja Evropi.

Pri natečaju za viadukt Črni Kal in most preko reke Mure je v
projektni nalogi poleg ostalega podano: "Nosilno konstrukcijo
viadukta (mosta) je potrebno projektirati iz dveh sodobnih
materialov, prednapetega armiranega betona ali jekla visokih
kvalitet in njunih kombinacij (sovprežnost)."

Proizvajalci kovinskih konstrukcij se z materiali oskrbujejo iz
globalnega trga, predvsem bližnjega evropskega, po cenah, ki
so praviloma višje kot za konkurente v EU. Le del različnih
potrebnih jekel dobijo pri Slovenskih železarnah.

Pri viaduktu Črni Kal je bilo od 18 ponujenih variant 8
sovprežnih ali jeklenih. Ena jeklena in ena sovprežna
konstrukcija sta odkupljeni. Da bi DARS d.d. lahko izdelal čim
bolj natančno oprimerjavo med jekleno in betonsko izvedbo
viadukta Črni Kal, bo variantno obdelal tudi najprimernejšo
jekleno varianto do projekta za razpis z določenimi
spremembami.

V Evropski uniji pripisujejo tej industriji zelo velik pomen, saj dosega
visoke dodane vrednosti, v skupni masi celo višje kot
avtomobilska proizvodnja. Največji obseg dodane vrednosti, t. j.
okrog 30 mrd ekujev, dosega Zvezna republika Nemčija. Za njo
zaostaja z nekoliko manj kot polovično vrednostjo Francija, sledit^
pa Italija in Anglija. Ta panoga je od leta 1985 do 1992 zaposlovala
vedno več delavcev; po krizi v naslednjih dveh letih se modernizira
in zvišuje produktivnost, velike tehnološke spremembe in
racionalizacija pa ne napovedujejo večanja zaposlitev.

Za most čez reko Muro je od 13 natečajnih variant 6 rešenih
v sovprežni izvedbi (jeklo-beton). Ocena natečenih variant
je v teku.

Od celotne proizvodnje kovinskih konstrukcij v EU jih v Nemčiji
izdelajo 40 %, v Franciji 18 % in po 12 % v Italiji in Veliki Britaniji.
Očitno je, da slovenska projektiva cestnih premostitvenih
objektov sledi sodobne svetovne trende v jeklenih in
sovprežnih konstrukcijah.

Razmerje med obsegom proizvodnje vseh kovinskih izdelkov v
Sloveniji in obsegom te proizvodnje v EU 1:228, v proizvodnji
gradbenih in drugih kovinskih konstrukcij pa je 1:382. Navedena
primerjava nam lahko služi kot predvidevanje, je dejal, kam se bo
umestila Slovenija v proizvodnji kovinskih gradbenih in drugih
konstrukcij v EU. V približevanju Evropi moramo dvigati
konkurenčnost, zvišati našo produktivnost in zlasti BDV na
zaposlenega; ravnati se moramo po vrednostih in merilih, veljavnih
v EU, in temu prilagoditi naše proizvodne programe, industrijske
storitve, proizvodno tehnologijo, ekonomsko trdnost podjetij ter
stroške financiranja proizvodnje in prodaje, je poudaril.

Glede trajnosti in vzdrževanja DARS d.d. sledi lastne in tuje
sodobne izkušnje. DARS d.d. se zaveda, da razlike v stroških
vzdrževanja in trajnosti objektov pogojuje pravilna zasnova,
kvaliteta izgradnje, pravočasno in redno vzdrževanje
premostitvenih objektov, ne pa material gredne konstrukcije."

Janko Puklavec,- unlv. dipl. inž. str., sekretar Združenja
kovinske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije, je
govoril o programih jeklenih konstrukcij v Sloveniji in strukturi
proizvajalcev, prednostih in slabostih proizvodnje jeklenih
konstrukcij, predstavil pa je tudi nekatere primerjave z EU.

Naše prednosti v proizvodnji jeklenih konstrukcij so predvsem v:
poznavanju tržnih potreb in položaja v Sloveniji ter drugih
bližnjih trgov, ki so primerni zaradi sprejemljivih transportnih
stroškov;
dolgoletni tradiciji in številnih referenčnih objektih v Sloveniji in
tujini;
usposobljenem projektantskem in izvajalskem kadru;
pridobljenih certifikatih za opravljanje specialnih del in objektov
ter certifikatih o sistemih kakovosti;
razviti izobraževalni in raziskovalni bazi na področju materialov.

Največji obseg proizvodnje slovenskih proizvajalcev predstavljajo
med drugim kovinske konstrukcije in njihovi deli, kovinske in
montažne zgradbe, stolpi, mostovi in deli zanje, kovinsko stavbno
pohištvo, grelna telesa in kotli za pridobivanje vodne pare; manjši
obseg pa predstavljajo cisterne, kontejnerji, rezervoarji in druga
oprema.

Ko je govoril o slabostih, nekatere od njih so lahko tudi priložnosti,
jih je na kratko opredelil takole:

Leta 1995 je v proizvodnji kovinskih stavbnih in drugih
konstrukcij delovalo 106 podjetij - 7 velikih, 14 srednjih in 85
malih - ki so z 2.776 zaposlenimi ustvarila za 21 mrd SIT
prihodkov, od tega 45 % na tujem trgu. Do konca leta 1997 se
je število podjetij povečalo na 128 - 5 velikih, 10 srednjih in
113 malih, število zaposlenih se je nekoliko zmanjšalo, skupno
pa so ustvarila za 26 mrd SIT prihodkov, od tega 35 % na
tujem trgu. O ekonomski šibkost večjega števila teh podjetij
govori podatek, da so v letu 1997 čisti dobički v znesku 396
mio SIT le za 80 mio SIT presegli čiste izgube.

-

-
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nizka konkurenčnost v sami proizvodnji jeklenih konstrukcij
zaradi nezadostnih količin in nizke koncentracije proizvodnje
z uporabo sodobne tehnološke opreme;
nezadostna izraba imagea iz uspešnih inženiringov in
zgrajenih objektov v tujini in doma;
pomanjkanje strateškega usmerjanja in odsotnost dolgoročnih
strateških partnerstev, tudi kapitalskih povezav;
nizka produktivnost in nizka izkoriščenost razpoložljivih

-

Ugotavljajo, da je poraba jekla v gradbeništvu, zlasti v proizvodnji
jeklenih konstrukcij in še posebej v cestogradnji, zelo nizka.

kapacitet in šibka sposobnost povezovanja za prevzemanje
kompleksnih objektov;
visoke cestne takse in fizične omejitve posebnih transportov,
povezanih z zahtevnejšimi objekti oziroma jeklenimi
konstrukcijami, na avtocestah in drugih cestah;
opuščanje možnosti industrijske kooperacije v
srednjeevropskem prostoru, v povezavi z možnostmi, ki jih
nudi za težke tovore usposobljeno koprsko pristanišče kot
izhod na Mediteran in druge destinacije;
mladi se težko odločajo za delo na konstrukcijah, za varilska
in montažna opravila;
blokada za prihod deficitarnih specializiranih delavcev in
strokovnjakov za remonte v ladjedelništvu;
omejitve za opravljanje dela naših delavcev na pridobljenih
investicijskih delih slovenskih podjetij v državah čez severno
in zahodno mejo.

Slovenska proizvodnja jeklenih konstrukcij znaša manj kot 2 %«
evropske; na začetku desetletja so evropski proizvajalci beležili
padanje proizvodnje, vendar so v letu 1996 s 6,5 mio ton za 8 %
presegli količine, proizvedene v letih recesije. Glavni proizvajalci,
ki obvladujejo 56 % celotne proizvodnje, so Nemčija, Velika Britanija
in Italija, manjši delež imata Španija in Francija.
Ko je primerjal deleže posameznih sektorjev, je dejal, da na
področju industrijskih zgradb in nestanovanjskih objektov med
slovensko in evropsko proizvodnjo ni bistvenih odstopanj. Pri
mostnih konstrukcijah pa se kaže izrazito odstopanje: že
ugotovljen večji delež mostnih konstrukcij v evropski proizvodnji
5 % v primerjavi z našim, ki je manjši od 1 %, kaže na neustrezno
stanje uporabe jekla v naši cestogradnji.

Po nekajletni stagnaciji (1992 do 1995) je prišlo do postopne
stabilizacije in v letu 1997 tudi do postopne rasti v proizvodnji
jeklenih konstrukcij. V prihodnjih letih pa bi nadaljevanje te rasti
lahko pripeljalo do:
-

Zanimiva je tudi primerjava porabe jeklenih konstrukcij na
prebivalca po posameznih državah v letu 1996:
Država

večjega deleža jeklenih konstrukcij v stanovanjski in poslovni
ter drugi javni izgradnji oziroma gradbeništvu;
povečanja tradicionalno skromnega deleža jeklenih cestnih
in železniških mostov, nadvozov in podobnih objektov;
oživitve in postopne rasti izgradnje skladiščnih in procesnih
objektov v kemijski in energetski infrastrukturi;
krepitve montažnih in vzdrževalnih storitev na konstrukcijah
in drugih sestavinah prenove zahtevnih industrijskih
proizvodnih in infrastrukturnih objektov.

Ob koncu je poudaril, da so vodilna podjetja na področju jeklenih
konstrukcij - pa tudi vodilni inštitut na tem področju (IMK) - že
pred časom zaznala kritičnost tovrstne proizvodnje v Sloveniji in
potrebo, da skušajo skupaj ukrepati za pospešen razvoj, izvozno
trženje in za ustvarjanje trga v Sloveniji. Rezultat takih prizadevanj
je tudi skupni katalog o ponudbi jeklenih konstrukcij v Sloveniji.
Mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. gradb., direktor Inštituta
za metalne konstrukcije Ljubljana, je dejal, da moramo, če
govorimo o trendih uporabe jeklenih konstrukcij, pogledati
predvsem, kaj se dogaja v Evropi. Na Inštitutu za metalne
konstrukcije so pred približno 5 leti ugotovili, da je položaj na tem
področju precej kritičen, zato so se ozrli po izkušnjah v drugih
evropskih državah. V letih 1993-1994 so tudi te imele težave in
recesijo ter začele takoj ukrepati.

kg/preb.

Nizozemska

36,9

Belgija

27,3

Finska •

20,8

Nemčija

20,7

Velika Britanija

17,3

Italija

16,8

Švedska

12,2

Češka

6,4

Slovenija

5,5

Na vrhu so države z manjšo proizvodnjo (Nizozemska, Belgija in
Finska), največje proizvajalke so nekje v sredini (Nemčija, Velika
Britanija in Italija), na repu pa sta Češka in Slovenija.
Zelo pomembne so promocijske aktivnosti, ki imajo tudi v politiki
Evropskega združenja za jeklene konstrukcije vidno mesto. V
okviru promocije je treba poudariti prednost jeklenih konstrukcij v
primerjavi z drugimi gradbenimi materiali: estetiko, ekonomiko,
prilagodljivost, večnamenskost, fleksibilnost, varstvo okolja in
varnost (svoje navedbe je ponazoril s slikami nekaterih jeklenih
konstrukcij, npr. mestnega mostu v Parizu, muzeja modernih
umetnosti v Bilbau, mestne šole na Dunaju, poslovne stavbe v
Bruslju in nove zbornične stavbe v Ljubljani).

Za nas je pomembna naša polnopravna vključitev v Evropsko
konvencijo za jeklene konstrukcije; to je združenje nacionalnih
organizacij za jeklene konstrukcije, ki ima namen povečevati
uspešnost jeklenih konstrukcij. Izvaja številne aktivnosti, med
drugim pripravlja tehnične publikacije, organizira konference in
seminarje, vsaki 2 leti pa podeljuje nagrado za najboljše dosežke.
Opravlja tudi tržne in statistične raziskave, pripravlja smernice
za svoje članice, veliko aktivnosti pa namenja promociji jeklenih
konstrukcij.

K nizki porabi jekla za mostove prispevajo med drugim tudi stališča
nekaterih naročnikov o domnevno visoki ceni jekla in visokih
stroških vzdrževanja. Če so bile te ocene v preteklosti morda
utemeljene, je sedaj vnaprejšnje odklanjanje jekla neutemeljeno.
Pri vsaki predvideni gradnji je treba ob upoštevanju naravnih
pogojev na mestu gradnje in pogojev tržišča sproti preveriti, katere
vrste konstrukcija je najprimernejša. Predvsem pa bi morali, je
menil, upoštevati vse stroške v njeni življenjski dobi, torej stroške
izgradnje, vzdrževanja in odstranitve. V Sloveniji je na magistralnih
in regionalnih cestah skupno 75 jeklenih in sovprežnih mostov,
zadnji jekleni most je bil zgrajen leta 1980 (Delavski most v Kranju).

Pri nas je obdobje tranzicije močno prizadelo proizvajalce jeklenih
konstrukcij; proizvodnja se je v obdobju od leta 1991 do leta 1996
zmanjšala za 50 %. Poleg zmanjšanja investicij je k temu prispeval
tudi razpad večjih proizvajalcev jeklenih konstrukcij. Za premostitev
težav, povezovanje znanja ip za ponovno vzpostavljanje
zmogljivosti so proizvajalci jeklenih konstrukcij v okviru GZS
ustanovili Odbor za jeklene konstrukcije. Med drugim naj bi
opozorili na tiste probleme uporabe jekla v gradbeništvu, je
poudaril, katerih reševanje je izven moči samih proizvajalcev,
posebej pa še ob realizaciji projekta avtocest v Sloveniji.
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Prednosti jeklenih mostnih konstrukcij so v naslednjem:
*
pri estetiki izstopa transparentnost, vitkost in lahkotnost,
možnost večje svobode in kreativnosti pri načrtovanju ter
lepše sožitje med objektom in naravo;
na novih tehnologijah bo temeljil razvoj novih oblik in zasnov
konstrukcij ob uporabi kvalitetnejših materialov;
ekonomičnost sloni na več elementih, ki zagotavljajo hitro
izgradnjo objekta, nizke stroške temeljenja in gradbišča;
vremensko neodvisnost, veliko točnost za naročnika in
kooperante, fiksno ceno ter trajnost in dolgo življenjsko dobo
konstrukcije.

tehnologije izdelave in montaže konstrukcij. Betonske konstrukcije
imajo prednost predvsem zaradi velikih in poceni naravnih zalog
materiala in znatno nižje cene dela.
Po podatkih razvitih držav se cena izdelane in montirane jeklene
konstrukcije od leta 1950 naprej močno povečuje, od leta 1985
pa zaznavamo rahel padec celotne cene jeklene konstrukcije v
primerjavi z ceno jekla. Razmerje med ceno izdelavne ure in
ceno 1 kilograma jekla je znašalo leta 1945 okoli 6, leta 1980 se je
to razmerje povečalo celo na 40. V zelo revnih državah znaša to
razmerje okoli 3. V razvitih državah predstavlja delež materiala v
celotni ceni jeklene konstrukcije le 10 do 20 %, pri nas pa je ta
delež tudi do 40 %.

Posebej velja omeniti veliko potresno odpornost jeklenih
konstrukcij, o čemer premalo razmišljamo. Zato skupaj s Fakulteto
za gradbeništvo in geodezijo izvajajo mednarodni projekt o
potresno varni gradnji teh konstrukcij.

Pri gradnji mostov na cestnih in železniških prometnicah se z
nastopom prednapetega betona delež betonskih mostov
neprestano veča. Leta 1965 je znašal ta delež 32 %, do leta 1998
pa se je povečal na 71 %.

Napovedi za prihodnost so nehvaležne, je dejal. Vendar, kdor
nima vizije, tudi ne more do cilja. V Odboru za jeklene konstrukcije
menijo, da so postavljeni cilji realni: načrtujejo 10-odstotno letno
rast, kar pomeni, da naj bi leta 2002 prišli na približno 34.000 ton
letne proizvodnje, to je 0,5 % evropske. Tudi poraba jeklenih
konstrukcij na prebivalca naj bi se dvignila do 17 kg, kar bi nas
uvrstilo v sredino. Možnosti za doseganje teh ciljev vidijo v realizaciji
projektov na različnih industrijskih področjih.

Pri gradnji mostov in viaduktov imajo čiste jeklene konstrukcije
zaradi manjših razpetin naših objektov zelo malo možnosti, več
pa jih imajo sovprežne konstrukcije in sicer zaradi hitre gradnje
brez potrebne večje opreme in zaradi večjih del na gradbišču.
Za večji prodor tovrstnih konstrukcij v objekte prometne
infrastrukture pa je osnovni pogoj, je poudaril, posodobitev
tehnologije izdelave in montaže jeklenih delov, uvajanje robotizacije
in avtomatizacije v proizvodnjo in to od vhoda materiala v delavnico
do izhoda gotovih delov na gradbišče. Z ustrezno mehanizacijo in
racionalizacijo je možno zmanjšati ceno montaže tudi do 20 %.

Prof. dr. Franci Kržlč, Fakulteta za gradbeništvo In
geodezijo, Ljubljana, je dejal, da je razvoj vseh vrst jeklenih
konstrukcij tesno povezan z razvojem metalurgije, napredkom v
teoretičnih in eksperimentalnih raziskavah, v zadnjem desetletju
pa tudi z razvojem računalništva.

Gregor Gruden, unlv. dipl. inž. gradb., Inštitut za metalne
konstrukcije, Ljubljana, je posredoval nekatere podatke o
cestnih mostovih, ki kažejo, da je bilo leta 1994 na državnih cestah
skupno 75 jeklenih in sovprežnih (kombinacija jeklo-armirani
beton) mostov; na avtocestah v Sloveniji tudi do danes, kljub
intenzivni gradnji v zadnjih letih, ni niti enega premostitvenega
objekta, ki bi bil izveden v jeklu.

V nadaljevanju je opredelil naslednje dobre lastnosti jeklenih
konstrukcij iz sodobnih materialov: zgrajene so iz homogenega in
žilavega materiala z visokimi statičnimi in dinamičnimi trdnostnimi
lastnostmi; medsebojno spajanje jeklenih delov s pomočjo sodobne
tehnologije varjenja, ki je možna v vseh položajih in okoljih, daje
konstrukcijam lep estetski videz, gladke površine in s tem manjšo
težo; izdelava v delavnicah je neodvisna od vremena in letnega
časa in hitro se montirajo; možna je enostavna rekonstrukcija,
pojačanje ali demontaža in prestavitev na drugo mesto; možnost
reciklaže; možnost kombinacije z drugimi materiali; sodobna
protikorozijska zaščitna sredstva zagotavljajo potrebno trajnost.

Gradnja jeklenih mostov je bila od konca prejšnjega stoletja do
leta 1980 relativno konstantna, po letu 1981 pa, kot že rečeno, ni
bil na državnih cestah zgrajen niti en jekleni oziroma sovprežen
most.

Glede na uporabo delimo jeklene konstrukcije v gradbeništvu na
dve glavni skupini:

Izgradnja

Obnova

7

0

1915 - 1945

23

3

1946 - 1965

28

20

1966 - 1980

17

22

po 1981

0

30

SKUPAJ

75

75

Obdobje
do 1914

konstrukcije v arhitektonskih zgradbah in
konstrukcije v inženirskih zgradbah.
V slednjo skupino sodijo mostovi za cestni, železniški in peš
promet, akvadukti, plinovodi, dvižni in okretni mostovi, pa tudi
transportne naprave, stolpi in stebri, silosi in rezervoarji, cevovodi,
pristaniške zgradbe, naftne platforme, raketna izstrelišča in druge
konstrukcije.
V večini inženirskih zgradb je jeklo skoraj nezamenljiv material; v
objektih prometne infrastrukture pa je skoraj 150 let osnovni
material. Od tridesetih let tega stoletja pa prevzema primat armirani
beton, predvsem pri mostovih manjših in srednjih razpetin.
V najbolj razvitih državah, Ameriki in na Japonskem, je letna
poraba jekla v gradbeništvu do 100 kg na prebivalca. V Sloveniji je
ta'poraba precej skromnejša, kar je posledica razmeroma visokih
cen jeklenih konstrukcij v primerjavi s konstrukcijami iz drugih
gradbenih materialov, predvsem betonov. Visoke cene, je dejal,
so posledica precej visokih cen naših jekel, pa tudi zastarele

V fondu mostov na državnih cestah je celo sedem objektov, ki so
bili zgrajeni pred letom 1914, nekaj pa je bilo zgrajenih pred drugo
svetovno vojno.To potrjuje, da od jeklenih konstrukcij pričakujemo
relativno dolgo življenjsko dobo, vsaj dvakrat daljšo od
konkurenčnih prednapetih betonskih konstrukcij.
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Mag. Roman Murn, Inštitut za metalne konstrukcije,
LJubljana, je predstavil stanje jeklenih železniških mostov. Po
podatkih Slovenskih železnic je bilo leta 1994 v uporabi 424
mostov; pri tem so mišljeni mostovi z razponi, večjimi od 5 metrov.
Od tega je 138 jeklenih in sovprežnih.

Glede na dolžino premostitvenih objektov pa podatki kažejo, da
je večina objektov v jeklu krajša od 20 metrov; na državnih cestah
pa je 10 objektov, ki premoščajo razdaljo, večjo od 100 metrov.

Dolžina premostitve (m)

Geografski in časovni pregled jeklenih železniških mostov po
posameznih Sekcijah za vzdrževanje prog (SVP) nam kaže
naslednje podatke:

Število objektov

5- 20

47

20- 50

16

50 - 100

2

SVPMB

SVPNG

SVPNM

39

22

do 1914

13

> 100

10

1914-1946

12

SKUPAJ

75

1945-1990

1

1990
V tabelah niso upoštevani mostovi na državnih cestah, ki niso
več v primarni funkciji cestnega mosta (npr. stari most čez Savo
v Radečah), mostovi na lokalnih ali mestnih cestah (npr. Kandijski
most v Novem mestu, stari most čez Dravo v Mariboru) ter brvi
za pešce.

SVP Lj SVP PO SVP CE
5
2

1

13

10

8
10

Iz preglednice jeklenih mostov v Sloveniji je razvidno, da je bilo
največ mostov zgrajenih pred letom 1914. Najstarejši jekleni
mostovi, stari več kot 130 let, so na območju Sekcije za
vzdrževanje prog v Mariboru; podobno je na območju Nove
Gorice, saj gre za objekte iz časa gradnje bohinjske proge med
letoma 1905 in 1906. Na novomeškem območju so bili vsi mostovi
zgrajeni pred letom 1914. Nekoliko mlajše in sodobnejše mostove
imamo v notranjosti Slovenije, na območju sekcij Ljubljana in
Postojna. Nekaj sodobnih jeklenih in sovprežnih mostov je na
območju celjske sekcije, predvsem na progi Celje-Velenje.

Najstarejši jekleni cestni most v Sloveniji je stari most čez Savo v
Radečah, zgrajen v letu 1894; promet prek mostu ne poteka več,
saj je postal preozek za sodobni promet. Zaradi svojega razpona
84 m je izjemen tehnični dosežek in je zaščiten kot tehnični
spomenik. Najstarejši jekleni cestni most, ki je še danes v uporabi
za lažji lokalni promet, pa je Kandijski most v Novem mestu,
zgrajen v letu 1896; s svojim razponom 77 m je impozantna
tehnična stvaritev. Najstarejši jekleni most, preko katerega še
danes teče promet na državni cesti, je most čez Savo v Črnučah;
zgrajen je bil v letu 1906 in je s svojimi tremi razponi dolg cca. 140
metrov. V letu 1958 je bil most rekonstruiran in celotna širina
objekta je bila s 7,5 m povečana na 12,5 m.

Značilnost naših jeklenih mostov je njihova sorazmerno visoka
starost, kar potrjuje dolgo življenjsko dobo. Mostovi, izdelani do
šestdesetih let, so v pretežni meri kovičene izvedbe, sledili so
varjeni jekleni mostovi, v začetku sedemdesetih let pa je bilo
izdelanih nekaj sodobnih sovprežnih železniških mostov.
Glede na starost je stanje teh mostov odvisno od morda nekoliko
pomanjkljivega vzdrževanja, pri čemer pa je treba poudariti, da je
vzdrževanje na železnici bistveno boljše kot vzdrževanje cestnih
mostov. V večjem ali manjšem obsegu se srečujemo s korozijskimi
poškodbami, glede na starost in na slabšo kvaliteto osnovnega
materiala tudi z razpokami, ki so posledica prometne obtežbe in
tako naprej.

Na podlagi analize stanja 18 večjih premostitvenih objektov na
državnih cestah lahko ocenimo, je dejal, da se pri večini objektov,
ki so stari prek 25 let, pojavlja površinska korozija zaradi
dotrajanosti zaščite proti koroziji. Večino lahko uvrstimo v razred
"delno poškodovanih konstrukcij". Obsežnejše korozijske
poškodbe, na podlagi katerih bi lahko konstrukcije uvrstili med
"zelo poškodovane", so bile ugotovljene pri 3 objektih (Poljčane,
Vrhnika, Trebnje).

V nadaljevanju je na podlagi slikovnega gradiva pokazal nekaj
tipičnih železniških mostov: mariborski železniški most razpona
približno 57 metrov, ki je bil zgrajen leta 1866; most na progi
Maribor-Holmec, zgrajen leta 1862 z mrežnim nosilcem razpona
50 metrov; tipičen most iz leta 1900 razpona okrog 10 metrov je
na progi Grosuplje-Kočevje; most čez Savo v Zalogu s štirimi
razponi približno 20 metrov; most preko reke Sore v Medvodah,
zgrajen v petdesetih letih, kovičene izvedbe in razpona okrog 40
metrov; most preko reke Save v Globokem na progi LjubljanaJesenice; most na progi Koper-Divača; železniški nadvoz čez
Celovško cesto v Ljubljani, zgrajen leta 1962; sodobnejši sovprežni
most na progi Celje-Velenje, zgrajen leta 1970.

Če podamo sklepno mnenje o cestnih mostovih v Sloveniji, lahko
na podlagi izkušenj z obstoječimi jeklenimi premostitvenimi objekti
v Sloveniji trdimo, je poudaril, da znaša njihova pričakovana
življenjska doba med 70 in 100 leti, kar je vsaj dvakrat več, kot
lahko pričakujemo od prednapetih betonskih objektov. Dejstvo
je, da je popolna ustavitev gradnje jeklenih premostitvenih objektov
po letu 1980 posledica razširitve cenejše tehnologije prednapetega
betona v Sloveniji. Odločilni dejavnik pri izbiri načina gradnje pa je
le cena postavitve objekta, brez upoštevanja pričakovane
življenjske dobe.
Poudariti kaže, je dejal, da jekleni premostitveni objekti niso
neuničljivi. Za dosego življenjske dobe jih je treba kvalitetno
vzdrževati. Zavedati se je treba, da so stroški obsežnejših sanacij
bistveno višji od stroškov rednega vzdrževanja. Zaščito proti
koroziji je treba obnavljati približno vsakih 20 let, v vmesnem
času pa opravljati manjša popravila.

Menil je, da prikazani primeri mostov potrjujejo visoko življenjsko
dobo jeklenih konstrukcij. Njihova bistvena prednost je, da se
lahko na sorazmerno enostaven način ojačajo in s tem sledijo
povečevanju obtežb. Pomanjkljivost, če to sploh je, ker je
obvladljiva, pa je staranje in korozija materiala. Z večjimi finančnimi
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opravljena zgolj prva faza, načrtuje pa se 500 milijonov SIT.

sredstvi za redno vzdrževanje pa lahko bistveno zmanjšamo
stroške, ki so sicer potrebni za vzdrževanje teh konstrukcij.

Na jeklenih oziroma sovprežnih mostovih pa so bile opravljene
sanacije na:
Žarko Pregelj, državni sekretar za ceste v Ministrstvu za
promet in zveze, je posredoval nekaj tekočih podatkov o
sanacijah betonskih in jeklenih mostov na področju cest. Kot
veste, je dejal, se že nekaj let aktivno sanirajo predvsem betonski
viadukti, kakor tudi manjši mostovi na avtocestnem omrežju. Naša
najstarejša avtocesta je že toliko stara, da nam lahko daje sliko o
reakcijah materialov in konstrukcij za daljše obdobje. Težave pri
investicijskem vzdrževanju oziroma rekonstrukcijah in sanacijah
premostitvenih objektov so se v preteklih letih nekako rešile;
osvojili smo tehnologijo, tinančna sredstva pa so se zagotovila
znotraj Darsovega programa. Iz cestnin se nateče dovolj sredstev
za sanacije. Seveda, nikoli jih ni dovolj, zlasti če upoštevamo
izredno visoke stroške sanacije nekaterih premostitvenih objektov.

mostu čez Završnico pri Jesenicah (200 m dolg in 7-8 m
širok objekt), ki je veljala 80 milijonov SIT,
viaduktu Peračica (350 m dolg in 7-8 m širok objekt), ki je
veljala 35 milijonov SIT,
starem železniškem mostu v Radečah, namenjenem peš
prometu, ki je veljala 27 milijonov SIT.
Vse navedene sanacije oziroma opravljena dela je podrobno
pojasnil in poudaril, da na ministrstvu upajo, da so bile odločitve in
rešitve strokovnega dela, predvsem Družbe za državne ceste,
take, da bodo zagotovile trajnejše objekte. Zavedati s,e moramo,
da vsi naši izvajalci obvladajo betonsko tehnologijo; SCT lahko z
novo sodobno, računalniško vodeno betonarno pokrije praktično
vse potrebe v ljubljanski kotlini in tudi drugod. Betonska cestišča
bi lahko predstavljala trajnejšo rešitev, zaradi ogromnih zmogljivosti
asfaltnih baz pa so ostali pri asfaltih.

Povedal je, da je na vprašanje državnega sveta o razlogih za
sanacije ter o podatkih glede načrtovanja novih objektov DARS
pripravil odgovor. DARS je pooblaščena državna družba za
načrtovanje in gradnjo cest in ima po zakonu o javnih cestah
praktično vse kompetence kot Direkcija za ceste, razen krovne
pristojnosti direkcije, ki se nanaša na odgovornost za prometno
propustnost celotnega omrežja. DARS daje tudi soglasje za posege
na avtoceste in vodi sanacijo vseh teh objektov. Ministrstvo za
promet in zveze je odgovor samo posredovalo, kajti strokovni del
ministrstva, Direkcija za ceste, ne posega v posle DARSA; že
svojih problemov ima dovolj, pa tudi strokovno je dokaj šibko
ekipirana. Ugotavljali so, da so v stroki prisotne določene napetosti,
ko pa so pred letom dni želeli urediti te zadeve, so naleteli na
dokaj hude odpore, predvsem pri DARSU in tudi pri delu stroke,
češ, ministrstvo se v stroko ne sme vmešavati.

Glede vključevanja kovinske industrije v gradnjo avtocest pa je
ocenil, da pogrešajo pobudo, ki bi lahko pripravila t. i. nacionalni
program reševanja in sanacije kovinske industrije, tako da bi to
pomembno vejo gospodarstva obdržali in jo priključili na te
investicije. To so dileme, ki zahtevajo - ne le v okviru ministrstva
za promet in zveze - kompleksnejše reševanje. Ministrstvo želi
čim prej doseči cilje, zgraditi kar najceneje čim več kilometrov
cest, žal pa ugotavljajo, da so nekateri izvajalci uspeli od države
veliko iztisniti. Ostanki dohodka v cestnih podjetjih so bili lani
dokaj visoki, govori se o 5 do 6 milijardah SIT; v podjetjih, kjer
imajo člane v nadzornih svetih, so ti ostanki minimalni. Veliki domači
izvajalci - SCT, Gradiš, Primorje - so uspeli od države iztisniti
velik ostanek dohodka in se v zadnjih dveh letih krepko obnoviti
in usposobiti. Pri nadaljnji gradnji ne moremo ostati zgolj pri domačih
izvajalcih. Domači izvajalci imajo veliko napako, da ne zmorejo
več zagotavljati zadostne bančne garancije za projekte, ki jih
prevzemajo. Slovenske banke in zavarovalnice so ta kapital že
porabile, podjetja pa nimajo več hipotekarnih objektov oziroma
lastnine, s katero bi garantirala za kredite, ki bi jih banke zahtevale
za polog garancij.

Direkcija za ceste je strokovni organ v sestavi ministrstva in bi
lahko dajala kompetentna mnenja; težko pa jih daje, ker je bila
celotna stroka prenesena iz bivše republiške uprave za ceste in
cestnega inženiringa na Družbo za državne ceste, kjer je sedaj
skoncentrirana celotna slovenska "cestarska", pa tudi "cestnogradbeniška" stroka. Tam pripravljajo vse podlage za razpise,
projekte in lokacijske načrte, ki potem determinirajo izbiro
konstrukcij.

Zato je treba slovenska cestna podjetja v prihodnosti vključiti v
projekte na vzhodu in jugu Evrope, kjer bodo zaradi izkušenj
lahko zelo dobri izvajalci.

Stroka korektno opozarja, je poudaril, da so možne rešitve tako
v jeklu kot v betonu ali pa v sovpregu, vendar v zadnjih letih ni
pravih sposobnih izvajalcev jeklenih konstrukcij. Klasični
slovenski izvajalci, na primer Metalna, Hidromontaža in podobni,
so v težavah in na razpisih ne uspejo prodreti s cenami, primerljivimi
z betonskimi rešitvami.

Na vprašanje vodje posveta prof. dr. Franca Vodopivca, kakšna
je razlika med cenami dejanskih izvedb in cenami iz javnih
natečajev, je posredoval še nekaj pojasnil in podatkov na podlagi
analize, ki so jo opravili na ministrstvu, ter na podlagi drugih
dosegljivih podatkov.

V tem primeru se lahko vprašamo, kako spoštovati osnovno
opredelitev nacionalnega programa izgradnje avtocest, kjer je bilo
in je še vedno zapisano, da naj bi v čim večji meri upoštevali
domače znanje, domače surovine, domače izvajalce.' Spoštovanje
tega načela najbolj odstopa pri gradnji predorov. Znano je, da je npr.
predor Golovec prebil tudi novo vrednost, določeno v nacionalnem
programu, in sicer za 20 ali celo 30 %. Res je, da gre za poseben
tropasovni tunel v nemogočih zemljinah, toda to se je vedelo že
prej. Očitno je bila stroka politično podrejena ali pa se je precenila.

Povzetek razprave

V nadaljevanju je govoril o rekonstrukcijah na premostitvenih
objektih ter posredoval naslednje podatke:

-

Mag. Črtomir Remec je namenil nekaj besed v obrambo jeklenih
konstrukcij in njihovih proizvajalcev. Pri tem je opozoril, da
delovanje samo na strokovnem področju ne zadošča, saj se
prepričujejo že prepričani. Uspeh proizvajalcev jeklenih konstrukcij
je odvisen tudi od političnih odločitev; tak primer je bila jeklena
konstrukcija nove pošte v Ljubljani, kjer je bilo zaradi ukinitve
carin z Makedonijo uporabljeno makedonsko jeklo. Tudi obnova
viadukta Ravbarkomanda je primer politične odločitve.

rekonstrucija viadukta Ravbarkomanda nad Postojno (700 m
dolg objekt s približno 15 tisoč m2 površine) je znašala 1
milijardo 800 milijonov SIT,
sanacija viadukta Unec je zaključena (220 m dolg objekt s 5
tisoč m2 površine) in je znašala približno 500 milijonov SIT,
na viaduktu Ivanje selo (podobna površina kot Unec) je bila
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Miha Burger, svetovalec predsednika državnega zbora, je
menil, da bi bilo za kovinsko-predelovalno industrijo izredno
pomembno ojačati promocijske dejavnosti, saj tudi v drugih
državah na tak način uspešno lobirajo za interese te panoge.

Žarko Pregelj je dejal, da so na ministrstvu zaznali, da med
gradbeniki poteka izredno oster boj. Ne sme se zgoditi, da na
podlagi zakona o javnih naročilih korektno kandidirajo manjša
cestna podjetja, združena za skupni nastop, na prvem izboru
uspejo doseči na posameznih segmentih ugodnejše cene, delo
pa potem dobi spet velika trojka, zato ker ponudi generalni popust.
Vemo, da zakon o javnih naročilih prepoveduje pogajanja,
podpisnik pogodbe pa tega ne spoštuje.

Po moji oceni, je dejal, je sedaj velika priložnost, da ta industrija s
promocijskimi aktivnostmi vpliva na spremembo sistemske
zakonodaje in omogoči boljše pogoje za celotno panogo, saj je v
državnem zboru v postopku kar nekaj sprememb pomembnih
zakonov. Zelo upravičen je pritisk za spremembo zakona o javnih
naročilih in zakona o gospodarski zbornici. V povezavi in
sodelovanju z drugimi panogami bi morali bolj poudariti in jasneje
predstaviti pomen plasmaja domačih izdelkov, zlasti pa še
primerjalne prednosti jeklenih pred betonskimi mostovi.

Prof. Inoslav Rak, redni profesor na Fakulteti za strojništvo
v Mariboru, odgovoren za področje varilstva, je spomnil na
nekaj referenc za projektivo in na izjemno tehnologijo, ki so jo
razvili v mariborski Metalni, vendar so to sedaj zavrgli.
V nadaljevanju je govoril o mostovih, ki so jih izdelali v Metalni;
poseben dosežek je most Maslenica, žal ga ni več, na katerem
vseh 30 let ni bilo nikakršnih problemov, bil pa je prelomnica v
tehnologiji, saj je bilo prvič uporabljeno finozrnato konstrukcijsko
jeklo z odličnimi lastnostmi. Tu so še mostovi proti Gorenjski,
veriga Ljubno-Peračica-Lešnica, mostovi na celotni trasi proge
Beograd-Bar, pa tudi mostovi v Makedoniji.

Prof. Janez Kramar s Fakultete za strojništvo v Ljubljani je
menil, da je še vedno možno zbrati ekipe, ki bi lahko doma in v
tujini ponudile zelo visoko tehnologijo pri gradnji objektov ali cest.
Imamo Inštitut za metalne konstrukcije, Inštitut za varilstvo,
Metalno ETC, Litostroj in druga podjetja, ki so nekoč že gradila
velike objekte, še vedno pa so sposobna opraviti velika dela.
Banke in država bi morali bolj prisluhniti tem podjetjem in dati
možnosti za kreditiranje in financiranje večjih poslov in naročil.
Do polnopravnega članstva Slovenije v EU je treba razmerja, ki
so bila včasih za kovinsko-predelovalno industrijo bolj ugodna,
popraviti.

Poudaril je, da je imela Metalna ob podpori Inštituta za metalne
konstrukcije izvrstno projektivo in tehnologijo, po vsej državi in v
tujini pa je bila znana njena ekipa za izdelavo in montaže na
terenu. O vsem tem danes ni več sledu, kar je res vredno vse
graje. Vrhunska tehnologija se je izkazala npr. tudi pri postavljanju
cevovoda v Bajini Bašti ter pri izdelavi in montaži opreme v JE
Krško.

Evstahij Drmota, Družba za državne ceste, je kot soorganizator kongresov oziroma podobnih posvetovanj o cestah poseben posvet v Gornji Radgoni je bil letos namenjen jeklu v
cestogradnji - povabil strokovnjake in avtorje s tega področja na
mednarodne cestarske kongrese in cestarske dneve. Dr. Miroslav
Pregl, Inštitut za metalne konstrukcije, je poudaril, da je stroka že
sodelovala na teh cestarskih kongresih, vendar njihova beseda
ni imela praktičnega rezultata, ki bi ga prikazali z oprijemljivimi
številkami in objekti. V zvezi s promocijo in seznanjanjem javnosti
s sposobnostmi slovenskih proizvajalcev jeklenih konstrukcij je
dejal, da je Odbor za jeklene konstrukcije izdal publikacijo, kjer
so predstavili sposobnosti in kapacitete teh proizvajalcev.
Slovenski proizvajalci zatrjujejo, da so sposobni zgraditi jekleni
most.

Imeli smo dragocen potencial, ki smo ga strpno in dolgo časa
ustvarjali, poznali smo vse evropske norme in bili močno
konkurenčni; kar v 84 državah poznajo reference Metalne, je
zaključil.

Viljem Pirih, Združenje kovinskih materialov pri Gospodarski
zbornici Slovenije, je predstavil nekatere podatke v zvezi z
jeklom, ki so jih dobili na podlagi posebne analize, izdelane na
pobudo Evropske komisije za pomoč pristopnim članicam.
Ugotavljali so, kolikšna je potrošnja jekla v Sloveniji, kolikšen
delež predstavlja jeklo v določeni proizvodnji, katere vrste jekla
se pretežno uporabljajo oziroma kako poteka trgovanje z jeklom.
Iz odgovorov 27 podjetij, ki so bila razvrščena v 6 dejavnosti strojegradnja, proizvodnja vozil, gradbeništvo, proizvodnja
embalaže, ostala kovinska industrija, proizvodnja bojlerjev in
posod - je bilo ugotovljeno, da so ta podjetja porabila okrog
152.000 ton jekla; od tega so le 27 % jekla kupila pri slovenskih
proizvajalcih, ostalo je bilo uvoženo. Glede na vrste jekla odpade
največji delež na hladno valjane jeklene pločevine (25 %), sledijo
jekleni profili (17 %) in elektrolitske zaščitene jeklene pločevine
(14 %); za ostale vrste so deleži nižji.

Inštitut za metalne konstrukcije je doslej že trikrat organiziral
slovenske dneve jeklenih konstrukcij, vendar so kljub velikemu
osebnemu angažiranju ostali ti dogodki v medijih brez odziva.

Prof. Pavel Štular, unlv. dipl. inž., je ugotavljal, da je na posvetu
žal premalo govora o varilski tehnologiji; s tem v zvezi je posredoval
nekaj zanimivih podatkov o tej tehnologiji v Nemčiji. Tudi o drugih
kovinah premalo govorimo; med kovinskimi konstrukcijami so
pomembne tudi aluminijaste konstrukcije. Kot proizvajalci aluminija
imamo sijajno tehnologijo, tudi varilsko, za izdelovanje tovrstnih
konstrukcij.

Podatki o celotni strukturi trgovanja z jeklom, ki jih spremljajo v
zborničnem združenju, pa kažejo, da je bilo leta 1997 porabljeno
v Sloveniji okrog 793.000 ton jekla; od tega odpade na ploščati
program 61 %, dolgi program 31 % in cevi 8 %. Od porabljenih
793.000 ton jekla je bilo v Sloveniji proizvedenih 442.000 ton,
604.000 ton je iz uvoza, izvoz pa je znašal 253.000 ton. Strukturno
gledano, je dejal, imamo 36 % več uvoza kot domače proizvodnje,
izvoza je bilo 57 %; skupna poraba pa je bila skoraj 80 % večja od
domače proizvodnje.

Povedano je že bilo, da imamo na področju jeklenih konstrukcij
zelo učinkovite ekipe in strokovnjake. Kaj nas ovira? V strokovnih
in znanstvenih organizacijah se trudijo dohiteti vlak v harmonizaciji
dela z Evropo, postajajo člani evropskih združenj, še preden je
država priključena EU, vendar naletijo na direktne ovire politike.
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Vlagajo predloge za tehnične predpise, a ne dobijo odgovora.
Tako so že pred tremi leti vložili na Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti in Ministrstvo za okolje in prostor predlog splošnega
tehničnega predpisa za izdelavo varjenih konstrukcij, vendar
odgovora še ni. Vsaka harmonizacija zahteva veliko dela, treba
se je udeleževati številnih sestankov, kjer se programirajo tehnične
zadeve, predpisi, standardi, pa za to ni denarja.
Ivan Sečkar, vodja sektorja za objekte pri Družbi za državne
ceste, je pojasnil, da so za nekatere projekte vzporedno z
betonskimi izdelani tudi načrti za jeklene oziroma sovprežne
mostove. Primerjave kažejo, da so projektantske storitve na
evropski ravni. Po ocenah so sovprežni objekti dražji za 10 do 15
%
Projektantski del našega gradbeništva dokaj sledi razvoju jeklenih
sovprežnih konstrukcij; to je pokazal natečaj za Črni Kal, saj so
dobili nekaj natečajnih rešitev, ki jih je DARS odkupil, na natečaju
za most čez Muro pa so dobili 6 ponudb za sovprežne
konstrukcije. Stroka sledi razvoju, je dejal, operativa pa je bila žal
razbita in je ni. Nihče ni povedal, koliko sovprežnih objektov je
slovenska operativa - tisti del Metalne, ki je ostal, ali Litostroj sposobna napraviti. Bilo bi dobro, če bi pri gospodarski zbornici
pripravili te podatke in jih predstavili naročniku ali Ministrstvu za
promet in zveze ter se potem strokovno, ekonomsko, pa tudi
politično dogovorili.
Glede trajnosti jeklenih objektov je menil, da so morda res trajnejši,
vendar je treba to dokazati; vemo, da so se obremenitve z
razvojem težke avtomobilske industrije bistveno spremenile, pa
tudi frekvenca prometa na AC omrežju, magistralkah, lolaknih ali
regionalnih cestah je pomemben vidik pri sprejemanju takih ocen.
Vzdrževanje betonske konstrukcije stane v Nemčiji 20 DEM/m2
na leto, skandinavske države dajejo za ta namen od 40 do 50
DEM/m2. Države, ki niso vzdrževale objektov, namenjajo danes
za njihovo ohranjanje dvakrat več sredstev. Če ta sredstva že
vnaprej odvajamo ter jih potem vlagamo za sanacije in
rekonstrukcije, je končna cena hitro znana. Slovenija v preteklosti
ni veliko vlagala v ohranjanje objektov.

Že nekajkrat omenjeno Ravbarkomando je označil kot primer, ki
ga kaže analizirati; upoštevati je treba, je poudaril, da so bili materiali
tedaj, ko se je gradil ta objekt, drugačni od današnjih. Hidroizolacije,
ki jih v tujini zamenjajo po petih, šestih ali sedmih letih, so zgovoren
primer, saj vemo, kdaj smo jih zamenjevali mi. Današnji slovenski
proizvajalci hidroizolacij, npr. TIM Laško in Izolirka, so na tem
področju napredovali.
Na koncu je dodatno pojasnil še nekatere navedbe iz odgovora
DARS na vprašanje prof. dr. Franca Vodcpivca in sicer predvsem
glede razpisnih pogojev DARS ter kriterijev za izbor naročnika.
Borut Meh, predsednik Komisije državnega sveta za gospodarstvo, je postavil vprašanje, kako z idejami stroke prodreti v
javnost ter dejansko začeti s takimi aktivnostmi, da se bodo
jeklene konstrukcije tudi uporabljale. Kovinska industrija je občutila
breme tranzicije in danes zahtevati od nje reference ni korektno.
Podjetja referenc ne morejo dokazati, treba pa jim je dati možnost,
da začnejo sploh delati, tudi prek javnih del. Kako naj konkurirajo
v tujini, če ne bodo delala doma in doma dobila referenc? Menim,
je dejal, da je treba tudi s tem posvetom vplivati na oblikovanje
industrijske politike, ki naj bo aktivna in razvojno usmerjena. Jasno
naj pove, kam se bodo usmerjala sredstva in kakšno industrijo
želimo imeti čez 30 let.

S posveta objavljamo povzetek vseh razprav,
dopolnjene uvodne razprave in povzetek razprave
pa so objavljeni v NOVI PROIZVODNJI, strokovni
reviji za tehnična vprašanja, št. 1-2/1999.
Izid te številke strokovne revije, ki je
v celoti namenjena omenjenemu posvetu,
je med drugimi omogočil tudi Državni svet
Republike Slovenije.

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.sigov.si/cgi-bin/spl/dsvet/index.htm?language=slo

