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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.
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Vlada Republike Slovenije prilaga dodatno k dopisu, št.400-18/
99-7 (N) z dne 15. in 18. oktobra 1999 ter v skladu z 51 in 52
členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
pošilja
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- PROGRAM PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN
STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2000 Z
OBRAZLOŽITVAMI.
Hkrati pošilja tudi sklepa Vlade Republike Slovenije k
navedenemu gradivu, sprejeta na 138. seji dne 9.12.1999.
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I.

PROGRAM PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA
LETO 2000 Z OBRAZLOŽITVAMI

1.0.

UVOD

Program prodaje državnega finančnega premoženja za leto 2000 je pripravljen v skladu z
določilom 51. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Na osnovi nove ekonomske klasifikacije javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in
vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga, je potrebno omeniti, da vrednost prodaje
državnega finančnega premoženja no povečuje prihodkov v Bilanci prihodkov in odhodkov
državnega proračuna, ampak se izkazuje v Računu finančnih terjatev in naložb (na kontu 751).
kupnina pa bo (po predlogu Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000) namenjena za
dajanje posojil m dokapitalizacije pravnih oseb javnega m zasebnega prava, kar je prav tako
izkazano v Računu finančnih terjatev in naložb
Temeljna izhodišča Vlade Republike Slovenije glede prodaje državnega finančnega
premoženja v letu 2000 so naslednja
1

s kupnino od prodaje lastniških deležev v nekaterih javnih podjetjih elektroenergetskega
sistema pričeti sanacijo nasedlih naložb v energetiki ter zagotoviti finančne vire za
tehnološko prenovo podjetij;

2

nadaljevati privatizacijo Slovenskih železarn in s tem tudi njihovo sanacijo;

3.

s prodajo "problematičnih" gospodarskih družb strateškim investitorjem zagotoviti pogoje
za nadaljevanje in širitev poslovanja teh družb na tržnih osnovah z minimalnimi socialnimi
pretresi med zaposlenimi oz. zagotoviti pogoje za razvijanje novih dejavnosti in storitev;

4.

prodati lastniške deleže v določenih gospodarskih družbah na ciljno raven (51 % oz. 26
%), v kolikor obstaja ocena, da lahko država tudi potem z lastniškimi in nadzornimi
mehanizmi zadovoljivo spremlja poslovanje teh podjetij;

5

prodati vse lastniške deleže v gospodarskih družbah, ki niso v stečaju, prisilni poravnavi
in likvidaciji ter niso namenjeni za pokrivanje privatizacijske vrzeli, in v katerih je država
manjšinski delničar.

Za izvedbo prodaje lastniških deležev bo Vlada Republike Slovenije sprejela predpise iz svojo
pristojnosti, ki bodo transparentno določali načine in postopke prodaje lastniških naložb. Na
ta način bo omogočena operativnost izvedbe prodaje s ciljem doseganja optimalne prodajne
vrednosti, omogočen pa bo tudi ustrezen strokovni nadzor s strani za to pristojnih državnih
inštitucij,
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1.1.

MOŽNOSTI PRODAJE LASTNIŠKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA POTREBE PRORAČUNA ZA LETO 2000

Analiza možnosti prodaje lastniških naložb Republike Slovenije za potrebe proračuna za leto
2000 izhaja iz celovitega pregleda stanja državnega finančnega premoženja (glej Tabelo 1),
s katerim upravlja Vlada Republike Slovenije.
Upoštevajoč številne omejitve pri razpolaganju z državnim finančnim premoženjem, je bila pri
ugotavljanju dejansko razpoložljivega državnega finančnega premoženja za prodajo v letu
2000 uporabljena t i odštevalna metoda, ki kot izhodišče celovito prikazuje stanje državnega
finančnega premoženja, potom pa njegov razrez po posameznih segmentih, ki pomenijo
bodisi omejitve razpolaganja ali pa vnaprejšnjo rezervacijo finančnega premoženja za
natančno določen namen (glej Tabele: 2 11.2 1.2, 2 2 ).
1.1.1.

Osnovna izhodišča za prodajo lastniških naložb Republike Slovenije za
potrebe proračuna za leto 2000

Knjigovodska vrednost'1 lastniških naložb Republike Slovenije je po stanju na dan 31.12.1998
znašala 2 109 milijard SIT Njihov pregled po vrsti in strukturi je razviden iz. Tabele 1.

TABELA 1

Struktura lastniških naložb Republike Slovenije

Knjigovodska
vrednost
31.12.1998
v mio SIT

Vrsta lastniških naložb RS

Zavodi

Struktura
v%

259.262

12,29

13.563

0.64

507.220

24,05

1,080.691

51.23

245.580

11,64

2.999

0,14

LASTNIŠKE NALOŽBE RS

2,109.318

100,00

Prednostne delnice igralnic

7.460

0,35

7.058 i

0,33

2.999

0.14

Agencije
Skladi
Javna podjetja
Gospodarske družbe
Mednarodne nevladne organizacijo

- Delnice Slovenskih železarn (20 %)
Mednarodne nevladne organizacije

Knjigovodska vrednost je pri gospodarskih družbah izračunana iz celotnega kapitala, razen če dolgoročne rezervacije za
večkrat presegajo njegovo vrednost - v takih primerih so dolgoročne rezei\acije prištete k celotnemu kapitalu. Družbe z negativnim
kapitalom in družbe v stečaju so prikazane v Tabeli 2.2
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Lastniške naložbe, s katerimi dejansko upravlja vlada

2,091.801

99,17

1,868.739

88.59

Premoženje, ki ga je dovoljeno prodati za potrebe
proračuna (po ZlPro)

223.062

10,95

Premoženje, ki ga je dovoljeno prodati po Energ. zakonu

221.650

10,51

Javna podjetja, skladi, zavodi, agencije

Država je pridobila 89 % svojih lastniških naložb na podlagi zakonov, ki določajo dejavnosti,
katere je država dolžna izvajati kot gospodarsko javno službo oziroma dejavnost v javnem
interesu tako. da v ta namen ustanovi javno podjetje, zavod, agencijo ali sklad. Gre predvsem
za Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o zavodih in zakone, s katerimi so bili
ustanovljeni državni skladi. Zakonodajalec je to premoženje prenesel v državno last z
namenom, da bi bila država skrbnik tega premoženja, dokler dejavnosti, ki so opredeljene kot
gospodarske javne službe ali dejavnosti v javnem interesu, področni zakoni ne bi uredili
drugače Preostalo premoženje je bilo pridobljeno na podlagi posebnih zakonov, s katerimi jc
zakonodajalec želel s prenosi v državno last. dokapitalizacijami ali državnimi poroštvi,
preprečiti stečaj konkretne pravne osebe in s tem večjo gospodarsko socialno in/ali ekološko
škodo, ki bi jo stečaj povzročil.
S stališča možnosti privatizacije državnega premoženja so v parlamentarni proceduri naslednji
zakoni, ki bodo na svojem področju v omejenem obsegu omogočili privatizacijo:
1.

Zakon o letalstvu,

2.
3.

Pomorski zakonik,
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic.

V parlamentarni proceduri je Zakon o privatizaciji državnega premoženja, ki predpisuje
postopke privatizacije, ne rešuje pa zadev ki so predmet prej naštetih področnih zakonov.
Z uveljavitvijo Zakona o javnih financah je prepoved privatizacije pravnih oseb in premoženja
v lasti Republike Slovenije,kot jo določa Zakon o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb
in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS št. 20/95),odpravljena.
Prepoved privatizacije je imela do uveljavitve Zakona o javnih financah le tri izjeme, ki so
dovoljevale privatizacijo za točno določen namen. Te izjeme so bile:
1
2.

Zakon o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. (Uradni list RS št. 13/98),
Zakon o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi

3.

zamenjave teh sredstev za zbrane lastninske certifikate (Uradni list RS 59/96) in
Zakon o izvrševanju proračuna (Uradni list RS 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98).

poročevalec, št. 74/XIII
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Pomembno je, da se vsi trije zakoni nanašajo na isto premoženje - delnice in deleže v
gospodarskih družbah, ki ga ni mogoče prodati trikrat:
Zakon o privatizaciji Slovenskih zelezarn d.d. taksativno našteva namene, za katere
se sme uporabiti kupnina od prodaje železarn;
Zakon o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave
teh sredstev za zbrane lastninske certifikate nalaga vladi, da določi premoženje, ki bo
porabljeno za zapolnitev privatizacijskega primanjkljaja, katerega višina je ocenjena na
130,7 mrd SIT; vlada je delnice igralnic in 20 % delnic Slovenskih železarn s
pogodbami v ta namen že prenesla na sklade, za preostali primanjkljaj pa je določila
seznam premoženja za ta namen.
Zakon o izvrševanju proračuna v 51. členu dovoljuje vladi razpolaganje s kapitalskimi
vlogami Republike Slovenije v gospodarskih družbah za potrebe proračuna. Do
sprejema ustreznih področnih zakonov pa izrecno prepoveduje prodajo kapitalskih
vlog v gospodarskih družbah, ki so javna podjetja.
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS so torej ustvarjene pravne podlage za prodajo
delnic in deležev v gospodarskih družbah, katerih knjigovodska vrednost je po stanju na dan
31 12.1998 znašala 231 mrd SIT. vendar je v ta znesek všteto tudi premoženje, ki ga mora
vlada prenesti na pooblaščene investicijske družbe.
Na podlagi Energetskega zakona vlada lahko proda delnice oz. deleže v javnih podjetjih
elektroenergetskega sistema, katerih knjigovodska vrednost zakonsko možne prodaje po
stanju na dan 31 12 1998 je znašala 222 mrd SIT, vendar mora kupnino v višini prvih 10 %
lastniškega deleža, ki se privatizira, nameniti za reševanje nasedlih investicij v energetiki

1.1.2

Lastniške naložbe Republike Slovenije, ki jih ni_mogoče prodati za
potrebe proračuna za leto 2000

Na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi
zamenjave teh sredstev za zbrane lastninske certifikate je Vlada RS določila seznam
premoženja, ki je namenjeno za pokrivanje privatizacijskega primanjkljaja Njegova vrednost
je ocenjena na 48,2 milijard SIT.

1.

Seznam

premoženja,

ki ga je Vlada RS namenila za zapolnjevanje

privatizacijskega primanjkljaja
Z namenom zapolnitve privatizacijskega primanjkljaja je Vlada RS na podlagi 8. člena Odloka
o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške
certifikate (Uradni list RS, št. 56/98 in 69/98), sprejela sklep št 301-03/98-8 z dne 20 05.1999
in sklep št 301-03/98-11 z dne 16.07.1999 Premoženje, ki je po tem odloku in sklepih
namenjeno za pokrivanje privatizacijskega primanjkljaja, je navedeno v tabelah 2.1.1. in 2.1.2..
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TABELA 2 11: Sklep vlade o premoženju, ki se prenese Slovenski razvojni družbi d.d.,
da ga v imenu in za račun Republike Slovenije preda pooblaščenim
investicijskim družbam za lastniške certifikate

NAZIV

ST DELNIC

;ena

VREDNOST

1 Telekom Slovenije

483.026

9.126

4.408.095,2/6

2 Aerodrom Ljubljana

190.271

1.464

278.556 744

4 678

5.000

23.390.000

4. VGP Drava Ptuj

30.946

1.250

38.682 500

5. VGP Kranj

51 967

1.024

63.454.208

6 SlB

5.216

50.471

263.256.736

7. RTC Krvavec Kranj

7 817

2.500

19.542.500

8. Elektro Ljubljana

8.384.217

1.250

10,480 217.250

9. Elektro Maribor

5.188.426

1.250

6.485.532.500

10 Elektro Coljo

4.451.406

1.250

5.564.257.500

11 Elektro Gorenjska Kranj

3.554.272

1.250

4.442.840.000

12. Elektro Primorska NG

3.588.388

1.250

4.485.485.000

363.754

12.500

4 546.925.000

14. Novoles Lesna industrija Straža

87 046

2.660

231.542.360

15. Slovenske železarne

85 600

75.201*

6.437.205.600

16. PUH Ljubljana

41 040

1.410

57 866.400

17. Cestno podjetje Maribor

21.524

1.250

26.905.000

18. Cestno podjetje Nova Gorica

70.104

1.262

88.471.248

19. Cestno podjetje Murska Sobota

27.709

1.000

27.709 000

20 Cestno podjetje Koper

40.535

1.000

40.535.000

21 Cestno podjetje Kranj

3.695

1.422

5.254.290

128.814

1.254

161.532.756

3. VGP Mura Murska Sobota

13. REK RLV Velenje

22. Cestno podjetje Novo mesto

SKUPAJ
48.177.310.868
cena delnic Slovenskih železarn po podatkih MEOR še ni dokončno določena, zato se lahko spiemeni tudi skupni
znesek (4(3,2 mrd SIT)
Vrednost tega premoženja je ugotovljena v skladu z Zakonom o zagotavljanju sredstev
pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane lastniške
certifikate (Uradni list RS, št. 59/96) m znaša 48,2 mrd SIT. Knjigovodska vrednost premoženja
iz tabele 2.1.1. po stanju na dan 31.12.1998 pa znaša 73,6 mrd SIT.

poročevalec, št. 74/XIII
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TABELA 2.1.2.: Sklep vlade o premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim
družbam za lastniške certifikate po predhodnem vrednotenju, ki ga v
skladu s 7. členom navedenega odloka zagotovi Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo:

NAZIV

DELEŽ RS ZA PID

1 TE Šoštanj

5%

2 TE Brestanica

5%

3 Dravske elektrarne Maribor

5%

4. Soške elektrarne Nova Gorica

5%

5 Savske elektrarne

5%

6 TF Trbovlje

5%

7. Slovenske železnice

24 %

8. Pošta Slovenije

24 %

9. Splošna plovba Portorož

80 %

10. Nafta Lendava*

100 %

* S sklepom z dne 16.7.1999 je Vlada RS sklenila, da se iz zgornje tabele črta besedilo:
"10. Nafta Lendava

100 %"

Ocenjena vrednost navedenega premoženja iz tabele 2 1.2. še ni znana, ker cenitve še niso
dokončno izvedene, po knjigovodski vrednosti na dan 31 12 1998 pa znaša 47,9 mrd SIT Pri
tem velja opozoriti, da v okviru tega zneska znaša knjigovodska vrednost 24% deleža v
javnem podjetju Slovenske železnice, d.d., 18 mrd SIT, vendar bo po izločitvi javne železniške
infrastrukture iz premoženjske bilance Slovenskih železnic in njenem prenosu v državno last
skladno z določili Zakona o železniškem prometu, razpoložljivi kapital Slovenskih železnic za
pokrivanje privatizacijske vrzeli znižan. Vlada Republike Slovenije je to dejstvo upoštevala in
tudi izdala ustrezni Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki
se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (Ur. list RS. št 69/98).
Upoštevajoč podatke na dan 31 12.1998 iz premoženjske bilance poslovnega področja
Promet (potniški in tovorni) Slovenskih železnic in po izločitvi internih obveznosti/terjatev do
poslovnega področja Infrastruktura, znaša celotni kapital poslovnega področja Promet 12 mrd
SIT.
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2. Lastniške naložbe RS, ki jih iz drugih razlogov ni mogoče prodati za potrebe
proračuna za leto 2000

Za potrebe proračuna za leto 2000 iz drugih razlogov ni mogoče prodati tudi lastniških naložb
Republike Slovenije, ki so navedene v Tabeli 2,2. Zakaj tega državnega premoženja ni
mogoče prodati, pojasnjujejo razlogi, ki so navedeni za vsako družbo posebej. Knjigovodska
vrednost teh lastniških naložb na dan 31 12.1998 znaša 35 milijard SIT
TABELA 2.2.:

Zap.
Št.
nal.

Lastniške naložbe RS, ki jih iz drugih razlogov ni mogoče prodati za
potrebe proračuna za leto 2000

Firm.i

STEČAJ
1 NOVOTEKS KONFEKCIJA d o o Novo mesto
2 RTC GOLTE Mozirje d o.o.
3 TAM MARIBOR d d.
4 TEHNOSTROJ Moderna oprema Ljutomer d d

SI. delnic Delež Vrsta Knjigovodska Knjig. vred.
RS v delnic
vrednost
celotnega
v lasti
osn. oz.
naložbe RS kapitala družbe
RS
kap, naložb 31.12.98 v SIT 31.12.98 v SIT

/
7,18 delež
I
1,60 oelež
;
553.584 10,85^ redne
7
6,17 redne

DRUGI
n
5 SGEOlNŽENIRINGd.o o.
,100,00 delež
np
P
j
:
6 GEOPI IN d 0.0. Ljubljana
24,42 delež 6.222.217.465 25 400 006.000
7 INAFTA LENDAVA d.o.o,
i 45,00 j delež
-621.074.700. 1 330.166.000
8 RUDNIK KANIŽARICA V ZAPIRANJU d o.o.
100,00 delež
141 495.000
141.495.000
9 'RUDNIK SENOVO V ZAPIRANJU d.o.o.
100,00 delež
21 832,000:
21.832 000
10 RUDNIK SVINCA IN CINKA MEŽICA V ZAPIRANJU d.o.o
100,00 delež
451.461.000
451 461 000
11 IRUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU d.o.o
,100.00 delež
777.578.000'
777.578 000
12 RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA V ZAPIRANJU d 0.0.
100,00 delež 1 381 504.000 1 381.504 000
13 SPLOŠNA STAVBENA DRUŽBA d d. (prej METALNA d d.)
93.102 15.17 redne
-590.312.941 -3.891.318.000
14 REVOZd.d. Novo mesto
200 376 3,04. redne
917.301.274 30 174 384 000
15 'AERODROM Ljubljana d.d.
1 860 298 49,00 predn. 5.594.482.390 i 11 41 7.311.000
16 AFRODROM Ljubljana d d.
253 826 6,69; redne
763.247.240 1 1 417.311 000
17 'LUKA KOPER d d
5 860.000 49,00 predn 18.331.434.100' 37 411.090.000
18 LUKA KOPER d d.
280.000 : 2,00 i redne
748.221.800 37.411 090 000
Skupaj lastniške naložbe RS izločene iz prodaje iz diugih razlogov
(brez lastniških naložb RS v družbe, ki imajo negativni celotni kapital)

35.350.774.269

Pojasnila razlogov za izločitev:
Geoinzenmng: Postopek razdelitve Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko na Geološki zavod
Slovenije in Geoinženiring d.o.o. ni zaključen.
Geoplin.
Država osporava zakonitost privatizacije Geoplina d o.o , torej tudi svojega deleža
Nafta Lendava; Družba je predmet spora s Petiolom d.d. Za prodajo je potrebno njegovo soglasje
8- 12 Rudniki
Rudniki so v zapiranju.
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13
14

Splošna stav- Nerešeni odnosi s SRD; SRD se je v delniško knjigo preprosto vpisal kot lastnik državnih
bena družba delnic
Revoz:
Renault in francoska vlada pogojujeta vztrajanje Renaulta v Sloveniji s kapitalsko
soudeležbo Republike Slovenije

15 -16 Aerodrom LJ:
17 - 1(3 Luka Koper.

I.2.

V parlamentarni proceduri je Zakon o letalstvu.
V parlamentarni proceduri je Pomorski zakonik; koncesijska pogodba še ni sklenjena

PROGRAM PRODAJE DRŽAVNEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA
LETO 2000 Z OBRAZLOŽITVAMI

Vlada Republike Slovenije namerava v letu 2000 prodati finančno premoženje v planirani
vrednosti 20.9 mrd SIT V ta namen bo prodajala delnice in deleže gospodarskih družb in
javnih podjetij z naslednjega seznama:

Zap
št.

ime družbe oz. skupine
podjetij

delež države (%)

planiran delež
prodaje (v % od
deleža države)

knjigovodska
vrednost
planiranega deleža
prodaje (v mrd SIT)

1

• Elektrodistribucijska podjetja
(Elektro Ljubljana, Elektro
Maribor. Elektro Gorenjska;
Elektro Celje, Elektro
Primorska)

30,6 - 96.5

do 14,5

33.9

2

Slovenske železarne in njene
odvisne družbe (Valji,
Armature, Tio Pnevmatika,
Elektrode, Tovil, Noži. STO)

68 7(matična
družba)

100 (odvisne
družbe)

6.6

70

100

1,0

3.

■ Snežnik d d

4

Radeče papir d.d.

26.58

100

1.4

5

; Salonit Anhovo d.d.

6.52

100

1,1

40,0 77,3

do 65

0.9

6.

nekatera vodnogospodarska
podjetja (VGP Drava, VGP
Kranj, VGP Mura, VGPSoča)

7.

Vodnogospodarski inštitut
d o o. Ljubljana

100

100

0.1

8

Družba za državne ceste
d.o.o. Ljubljana*

100

49%

0,5

9.

Bartec - varnost d.d. Zagorje

0,01

100

0.019

10.

Lesonit d d. Ilirska Bistrica

12.34

100

0,3

* v letu 2000 je predvidena reorganizacija podjetja privatiziral se bo le tisti del, ki bo izvajal tržno dejavnost.
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Obrazložitev:
1. ELEKTRODISTRIBUCIJSKA PODJETJA
Dne 16.9 1999 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Energetski zakon {dalje.
EZ). Na osnovi določil EZ je možno prodati za potrebe državnega proračuna tudi nekatera
podjetja elektroenergetskega sistema (EES). upoštevajoč pri tem naslednje omejitve
privatizacija ni možna v javnih podjetjih ELES. d.o.o in NEK, d.o.o.;
privatizacija je možna v javnih podjetjih za proizvodnjo in distribucijo, v katerih se lahko
(do leta 2003) privatizira največ do 45% vrednosti lastninskega deleža države, s tem da
delež posameznega lastnika ali povezanih družb ne sme biti večji od 24% vrednosti
lastninskega deleža,
kupnina v višini prvih 10% vrednosti lastninskega deleža, pridobljena s privatizacijo
podjetij EES se iz proračuna namensko uporabi za reševanje nasedlih investicij v EES.
Pri prodaji lastniškega deleža države v distribucijskih podjetjih EES je potrebno upoštevati še
naslednje okoiiščine:
1

Za javna podjetja distribucije velja, da je/bo Vlada RS PID-om namenila naslednje deleže
(v % od deleža, ki je v lasti države) za pokrivanje privatizacijske vrzeli.
- Elektro Celje: 19,68 %, kar pomenil 8,39 % osnovnega kapitala
- F.lektro Gorenjska1 21,49 %, kar pomeni 20.55 % osnovnega kapitala
- Elektro Ljubljana 22,19 %, kar pomeni 21 41 % osnovnega kapitala
- Elektro Maribor: 17,1 %, kar pomeni 15.49 % osnovnega kapitala
- Elektro Primorska: 20,24 %, kar pomeni 19.05 % osnovnega kapitala

2

Upoštevajoč določila Energetskega zakona, se lahko do leta 2003 torej odprodajo še
naslednji lastniški deleži države (v % od deleža, ki je v lasti države):

►

Elektro Celje: 25,32 %,

►
►

Elektro Gorenjska: 23,51 %,
Elektro Ljubljana: 22,81 %,
Elektro Maribor: 27,9 % in
Elektro Primorska 24,76 %
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Podrobnejši podatki o distibucijskih podjetjih so predstavljeni v naslednji tabeli
TABELA 11

Seznam in knjigovodska vrednost kapitala distribucijskih podjetij
elektroenergetskega sistema (EES) na dan 31.12.1998, ki ga bo država
lahko prodala do leta 2003 po Energetskem zakonu

FIRMA
PODJETJA

ŠTEVILO
DELNIC V
LASTI RS

LASTNIŠKI
DELEŽ RS
(%)

KNJIG.
VREDNOST
DELNICE
(SIT/DELNIC
O)

SKUPNI
KAPITAL
PODJETJA (V
1000 SIT)

KNJIGOVODSKA
VREDNOST
MOŽNE PRODAJE
DELNIC/DELEŽEV
V LASTI RS (v
1000 SIT)

%, KI JE NA
RAZPOLAGO
ZA PRODAJO
PO
ZAPOLNITVI
PRIVATIZACI
JSKE VRZELI

ELEKTRO
CELJE D D

22 61 7 '198

93 49

•807 t

43 727,751.00

10.351101,52

25 32 %

ELEKTRO
GORENJSKA.
D,D

16 535.315

95 65

2073.3

35 841 980.00

8.059.855.38

23 51

ELEKTRO
LJUBLJANA.
D.D

37.789.676

96,50

1857 7

72.750 222.00

16.013.049,08

22.81

ELEKTRO
MARIBOR. D D.

30.340 064

90.58

1365.6

62.487.989,00

15.792.076,13

27.9%

ELEKTRO
PRIMORSKA.
DD

17.72b 430

94.15

1796.3

33 818.529,00

7.883.631.02

24 7 %

SKUPAJ DO LETA 2003:

58.099.713,13

Vlada Republike Slovenije v letu 2000 načrtuje prodajo do 14,5 % deleža distribucijskih
podjetij. Privatizacija distribucijskih podjetij v načrtovani višini ima trojni namen:

►

pridobiti strateške partnerje, ki bodo prinesli v distribucijska podjetja nova znanja o
delovanju in poslovanju na liberaliziranem trgu električne energije ter ponudbi električne
energije kot celostne storitve oskrbe prebivalstva in podjetij s to dobrino
Kupnino v višini prvih 10% vrednosti lastninskega deleža skladno z zakonom nameniti za
reševanje nasedlih investicij v proizvodnih podjetjih elektroenergetskega sistema, ki bodo
najbolj izpostavljena vplivu liberaliziranih razmer v elektrogospodarstvu S tem bo
omogočeno redno servisiranje finančnih obveznosti iz naslova investicijskih kreditov z
državnim poroštvom, ki so bili že reprogramirani v letu 1998, kar bo dodatno pozitivno
vplivalo na investicijsko sposobnost proizvodnih podjetij in na izboljševanje doslej
neugodnega razmerja med lastnimi in tujimi finančnimi viri za investicije v EES, ki so za

►

državo strateškega značaja
del kupnine iz privatizacije distribucijskih podjetij bo namenjen tudi za tehnološko prenovo
podjetij, kar je pri tako izvozno naravnanem gospodarstvu, kot je slovensko, primarnega
pomena za doseganje konkurenčnih prednosti na mednarodnih trgih.
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Slovenska javna podjetja za distribucijo električne energije bodo prva na udaru vala
deregulacije trga z električno energijo, ker so izpostavljena neposrednemu stiku s strankami
(industrija v tuji in domači lasti) in morajo zadovoljiti njihovim novim zahtevam glede celostne
ponudbe električne energije. Omenjen pritisk se že kaže s strani industrijskih uporabnikov, ki
so izpostavljeni mednarodni konkurenci in so seznanjeni zmožnostmi, kijih ponuja liberaliziran
trg z električno energijo in ga njihovi neposredni konkurenti s pridom izkoriščajo za pridobitev
dodatne konkurenčne prednosti na trgih državah članic, na katere so tudi orientirana
slovenska podjetja.
Uspešna prilagoditev omenjenih podjetij posredno pomeni, da le ta lahko ponudijo električno
energijo, proizvedeno v slovenskih proizvodnih podjetjih, na način, ki bo končnemu uporabniku
sprejemljiv po ceni in obliki, kar ni zanemarljivo dejstvo z narodnogospodarskega vidika.
Distribucijska podjetja namreč v državah članicah ne ponujajo samo kwh električne energije
in kw moči, temveč celostno oskrbo z (električno) energijo, tudi v smislu vzdrževanja
energetskih postrojev strank, svetovanja glede učinkovite rabe energije, preskrba ostalih
infrastrukturnih storitev (plin. voda, para. telekomunikacije. ...).
Slovenska distribucijska podjetja nujno potrebujejo takšna znanja, kajti v nasprotnem primeru
bodo upravičeni odjemalci (EZ, člen 19) poiskali dobavitelja izven meja Slovenije, ki bo
pripeljal v Slovenijo velike količine uvožene električne energije in s tem ogrozil slovensko
proizvodnjo električne energije.

2. SLOVENSKE ŽELEZARNE IN ODVISNE DRUŽBE
V letu 2000 se bodo nadaljevali postopki privatizacije Slovenskih železarn oziroma njenih
odvisnih družb (SŽ Valji, SŽ Armature, SŽ Tio Pnevmatika, Elektrode, SŽ Tovil, SŽ Noži, SŽ
STO) z namenom sanacije na osnovi določil Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn, d d.,
in na osnovi izvajanja sanacijskega programa Slovenskih železarn za obdobje 1998 - 2000.
Predvidena kupnina od prodaje znaša 3 mrd SIT in se bo v skladu z zakonom lahko namenila
za dokapitalizacijo SŽ, kreditiranje razvojnih investicij v SŽ, za razvoj kadrovskih virov in za
sofinanciranje reševanja presežnih delavcev v SŽ.

3. OSTALE GOSPODARSKE DRUŽBE
Prodaja delnic in deležev v ostalih gospodarskih družbah s seznama je v skladu s strategijo
umika države kot (so)lastnika iz gospodarskih družb, s čimer se izpolnjujejo tudi kriteriji EU.
V gospodarskih družbah, ki izvajajo gospodarske javne službe, bo država zagotavljala svoj
javni interes pretežno le prek regulatornih upravičenj (pravni režim gospodarskih javnih služb,
odločanje o cenah, določanje pogojev, standardov, normativov,...) in ne več prek uveljavljanja
kapitalskih upravičenj.
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II.

PROGRAM PRODAJE DRŽAVNEGA STVARNEGA PREMOŽENJA ZA
LETO 2000

Program prodaje državnega stvarnega premoženja za leto 2000 je pripravljen v skladu z
določilom 52. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Stvarno premoženje zajema zgradbe in prostore, prevozna sredstva, opremo in ostala
osnovna sredstva, kmetijska in stavbna zemljišča, nematerialne naložbe ter gozdove S
stvarnim premoženjem upravljajo neposredni uporabnik, ki imajo to premoženje v posesti.
Sredstva od prodaje državnega stvarnega premoženja se lahko uporabijo samo za
vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja države.
Vrednost prodaje državnega stvarnega premoženja se izkazuje v Bilanci prihodkov in
odhodkov državnega proračuna med t.i. kapitalskimi prihodki (skupina kontov 72).
Vlada Republike Slovenije na osnovi predloga proračunskih uporabnikov za leto 2000 načrtuje
prodajo osnovnih sredstev v višini 2.980,6 mio SIT in prodajo stavbnih zemljišč ter
nematerialnega premoženja v višini 1.410.9 mio SIT, skupno torej 4.391.5 mio SIT

V nadaljevanju so predstavljene posamezne vrste stvarnega premoženja in predvideni prihodki
iz tega naslova:
v mio SIT
VRSTA STVARNEGA PREMOŽENJA

OCENJENA VREDNOST

ZGRADRF IN PROSTORI

2 822,0

PREVOZNA SREDSTVA

152.5

• OPREMA

3.6

DRUGA OSNOVNA SREDSTVA

2,5

■ STAVBNA ZEMLJIŠČA IN NEMATERIALNO
PREMOŽENJE

1.410,9
SKUPAJ: 4.391,5

Obrazložitev:
Vrednostno največji delež pri prodaji stvarnega premoženja zajema prodaja zgradb in
prostorov. V letu 2000 je planirana prodaja zgradb in prostorov, ki še m bila realizirana
po načrtih iz preteklih let zaradi zapletenih in dolgotrajnih postopkov prodaje, npr:
- nepremičnine po predlogu Ministrstva za šolstvo in šport: 759,0 mio
- dom upokojencev Krško (MDDSZ): 412 mio
- poslovni prostori na Dunajski 50 v Ljubljani (MF - DURS): 331,6 mio
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- bivše stražnice - karavle (MORS): 313,5 mio
• garaže (SSSV): 102,6 mio
- stanovanja (Stan. komisija): 126,9 mio
- vila Jadranka Strunjan (UPV) 130,6 mio
- nepremičnine po predlogu MOP: 140,4 mio
- poslovni prostori (SSSV): 67,1 mio
Vlada Republike Slovenije načrtuje v letu 2000 pospešitev postopkov prodaje zgoraj
navedenih objektov in prostorov in drugih nepremičnin, ker gre za premoženje, ki ga
proračunski uporabniki ne potrebujejo več ali pa je njihovo vzdrževanje predrago, po drugi
strani pa so izkazane velike potrebe proračunskih uporabnikov po nakupu službenih stanovanj,
primernih objektov in prostorov za izvajanje javnih služb ter ostalih nepremičnin in opreme.
Stališče Vlade je, da se bodo morale potrebe proračunskih uporabnikov glede investicij v
objekte in prostore financirati prioritetno z odprodajo poslovno nepotrebnega državnega
stvarnega premoženja.
Prodajo prevoznih sredstev planira predvsem Ministrstvo za notranje zadeve (30 mio SIT avtomobili, 80 mio SIT- helikopterji in letala ). Ministrstvo za pravosodje (17 mio SITavtomobili) ter nekateri drugi proračunski uporabniki (MGD, MPZ,Ustavno sodišče,...).
Prodaja opreme zajema prodajo službenih psov Ministrstva za notranje zadeve v višini 3 mio
SIT in prodajo pisarniške in druge opreme Ustavnega sodišča (0,6 mio SIT). Posamezni
službeni psi MNZ se prodajo zato, ker se izkažejo kot neprimerni za uporabo v policiji. Prodajo
se tudi starejši psi in psi, ki so šolani za iskanje mamil in eksplozivnih sredstev.
Prodaja drugih osnovnih sredstev zajema prodajo iztrošene in zastarele informacijske in
telekomunikacijske opreme Ministrstva za notranje zadeve.
Pri planirani prodaji stavbnih zemljišč gre pretežno za prodajo zemljišč, ki bodo na osnovi
Zakona o železniškem prometu po 1.1.2000 prešla v državno last kot del javne železniške
infrastrukture, vendar bo možno del teh zemljišč izločiti iz javnega dobra in prodati na trgu.
Planirana kupnina iz tega naslova znaša 1.362.2 mio SIT. Zemljišča se bodo prodajala šele,
ko bodo zanje pridobljeni ustrezni urbanistični in zazidalni načrti. Preostala planirana vrednost
od prodaje stavbnih zemljišč se nanaša na prodajo funkcionalnih zemljišč, ki se bodo prodala
skupaj z gradbenimi objekti, npr. pri Domu upokojencev Krško in pri ostalih objektih, ki sodijo
v resor šolstva, zdravstva, dela in socialnih zadev.
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VLADA R, E P U13 L i K L SlOVENIJE

Številka: 460-16/99-1 (N)
Ljubljana, 10. decembra 1999

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji rine 9. decembra 1999 pod točko 3C
obravnavala program prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2000
z obrazložitvami in sprejela naslednji

SKLEP:

1.

Vlada Republike Slovenije je dodatno k sklepom ob sprejemanju predloga
proračuna Republike Slovenije za leto 2000 sprejela program prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leto 2000 z obrazložitvami.

2.

Vlada Republike Slovenije seznani Državni zbor Republike Slovenije s programom
prodaje premoženja iz predhodne točite tcga sklepa ob obravnavi proračuna
Republike Slovenije za leto 2000.

SKLEP PREJMEJO:
- ministrstva in vladne službe
- Državni zbor Republike Slovenije
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